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Ειςαγωγι
Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία, εργαςία προςπακεί να παρακζςει
ηθτιματα και κζςεισ μακροοικονομίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο πρϊτο μζροσ
παρουςιάηονται οι βαςικζσ αρχζσ και λειτουργίεσ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ, με
κάποια επιλεγμζνα κεωριματα και κανόνεσ. Στο δεφτερο μζροσ, γίνεται μια
παρουςίαςθ τθσ κεωρίασ των κεντρικϊν τραπεηϊν, αποτυπϊνοντασ τον ρόλο, τισ
λειτουργίεσ τουσ, τουσ ςτόχουσ τουσ και τισ δράςεισ τουσ ςτθν νομιςματικι
πολιτικι. Στο τρίτο μζροσ, ςυμπλθρωματικά του δεφτερου, γίνεται μια παρουςίαςθ
τεςςάρων από τισ μεγαλφτερεσ και ιςχυρότερεσ κεντρικζσ τράπεηεσ του παγκόςμιου
οικονομικοφ ςυςτιματοσ. Λόγω μεγάλου όγκου, θ ανάλυςθ μζνει ςε παρουςίαςθ
τθσ δομισ και των βαςικϊν ςτοιχείων τθσ λειτουργίασ τουσ. Στο τελευταίο μζροσ,
γίνεται μια προςπάκεια να προςεγγιςτεί ο χϊροσ των χρθματοοικονομικϊν
κρίςεων.
Στο μεγαλφτερο μζροσ τθσ θ προςζγγιςθ τθσ τελευταίασ ενότθτασ βαςίηεται
περιςςότερο ςε εμπειρικζσ μελζτεσ και λιγότερο ςε καταγραφι τθσ κεωρθτικισ
βιβλιογραφίασ, κακϊσ γίνεται προςπάκεια οι χρθματοοικονομικζσ κρίςεισ να
προςεγγιςκοφν ωσ «αςκζνειεσ» τισ νομιςματικισ πολιτικισ και «κακϊςεισ» των
τραπεηικϊν ςυςτθμάτων. Επειδι, ίςωσ θ εμπειρία ζχει να υποδείξει περιςςότερα
ενδιαφζροντα ςθμεία ςχετικά με φαινόμενα κρίςεων ςε παγκόςμιο επίπεδο, από
όςα κα άντεχε να αποτυπϊςει θ ευρφτατθ βιβλιογραφία, βαρφτθτα δίνεται ςε
επιςτθμονικά άρκρα και εμπειρικζσ μελζτεσ ςτο τελευταίο ςθμείο τθσ εργαςίασ.
Σε καμία περίπτωςθ θ διπλωματικι αυτι εργαςία δεν παρουςιάηει το
ςφνολο τθσ κεωρίασ και των κανόνων των ηθτθμάτων που αγγίηει. Θ επιλογι
ςυγκεκριμζνων ςθμείων, προβλθμάτων και κεωριϊν ιταν αναγκαία λόγω του
εφρουσ τθσ μακροοικονομικισ και του πλοφτου τθσ βιβλιογραφίασ και
επιςτθμονικισ αρκρογραφίασ.

The present thesis, tries to outline macroeconomic issues and positions.
More specifically, the first part presents the main principles and functions of
monetary policy with some selected theorems and rules. In the second part, a
presentation of central banks’ theory is presented, capturing their role, functions,
objectives and actions in monetary policy. In the third part, in addition to the
second, there is a presentation of four of the largest and strongest central banks of
the global economic system. Due to the large volume, the analysis remains in a
presentation of the structure and the basic elements of their operation. In the last
part, an effort is made to approach the area of financial crises.
The biggest part of the last module, is based more on empirical studies and
less on the theoretical literature, as an attempt is made in order financial crises to be
approached as “illnesses” of monetary policy and "wrenches" to banking systems.
Because, perhaps experience has suggested more interesting points about worldwide crises, than what the widespread bibliography could bear, at the last part of the
thesis weight is given in scientific articles and empirical studies.
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Under no circumstances does this master thesis present the whole theory
and rules in total of the issues it touches. The choice of specific points, problems and
theories was necessary due to the breadth of macroeconomics and the wealth of the
scientific literature and research and empirical analysis.
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Βαςικζσ Αρχζσ Νομιςματικισ Πολιτικισ
Στο παρόν κεφάλαιο κα εξετάςουμε το χριμα ςτα πλαίςια τθσ μακροοικονομικισ κεϊρθςθσ
βαςικϊν οικονομικϊν αρχϊν. Μετά από ςφντομθ κάλυψθ μερικϊν βαςικϊν εννοιϊν και οριςμϊν, κα
αςχολθκοφμε με τθ διαμόρφωςθ τθσ κεωρίασ τθσ ηιτθςθσ χριματοσ. Στθ ςυνζχεια κα γίνει
ςυνοπτικι κάλυψθ του κζματοσ τθσ προςφοράσ χριματοσ και τθσ νομιςματικισ πολιτικισ.
Θ κατανόθςθ του ρόλου του χριματοσ είναι βαςικι για τθν μετζπειτα κατανόθςθ και μελζτθ
κεμάτων που ςχετίηονται με το επίπεδο τιμϊν, όπωσ ο πλθκωριςμόσ. Χριμα ονομάηεται από τουσ
οικονομολόγουσ το ςφνολο των περιουςιακϊν ςτοιχείων που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ μζςα
πλθρωμϊν, όπωσ τα μετρθτά, οι τρεχοφμενεσ κατακζςεισ και οι κατακζςεισ όψεωσ.
2.1. Οι Βαςικζσ Λειτουργίεσ του Χριματοσ
Το χριμα ςε μια οικονομία ζχει τρεισ βαςικζσ λειτουργίεσ. Αποτελεί μζςο ςυναλλαγϊν,
μζτρο των αξιϊν, και μζςο αποκθςαυριςμοφ.
α) Μζςο ανταλλαγισ. Το χριμα ςτθ ςθμερινι του μορφι τθσ χάρτινθσ κυκλοφορίασ είναι
προϊόν μιασ μακρόχρονθσ εξελικτικισ διαδικαςίασ που άρχιςε από τθν εποχι των πρωτόγονων
κοινωνιϊν όταν το ρόλο του μζςου ανταλλαγισ ζπαιηαν διάφορα αντικείμενα και ηϊα. Σφντομα
κατανοικθκε ότι το μζςο ανταλλαγισ πρζπει να ικανοποιεί τα εξισ προαπαιτοφμενα:
i. να είναι αποδεκτό από όλα τα μζλθ μιασ κοινωνίασ
ii. να μθν υπόκειται εφκολα ςε φκορά και δεν αλλοιϊνεται με τθν πάροδο του χρόνου,
iii. κα πρζπει να μεταφζρεται εφκολα ϊςτε ςε περίπτωςθ ανταλλαγισ μεγάλθσ αξίασ, το μεταφορικό
κόςτοσ να μθν αποτελεί εμπόδιο.
Ο αντιπραγματιςμόσ γενικότερα αποτελεί αναποτελεςματικό τρόπο ςυναλλαγισ, όντασ
δφςκολοσ και χρονοβόροσ. Αντικζτωσ με το χριμα δεν είμαςτε υποχρεωμζνοι να αναηθτοφμε τον
εμπορικό μασ εταίρο. Το χριμα ωσ μζςο ςυναλλαγισ ι δοςολθψιϊν, μασ επιτρζπει να
ανταλλάςςουμε με μικρότερο κόςτοσ, χρόνο και προςπάκεια. Επίςθσ, θ φπαρξθ ενόσ κοινοφ μζςου
ςυναλλαγϊν αυξάνει τθν παραγωγικότθτα και μασ επιτρζπει τθν εξειδίκευςθ ςτισ οικονομικζσ
δραςτθριότθτεσ όπου διακζτουμε τισ μεγαλφτερεσ δεξιότθτεσ, κακϊσ δεν υπάρχει θ ανάγκθ οι
εξειδικευμζνοι παραγωγοί να ανταλλάξουν τα αγακά και τισ υπθρεςίεσ τουσ με τα πράγματα που
χρειάηονται, αφοφ ο ρόλοσ του χριματοσ καλφπτει τισ προςδοκίεσ και των δφο παικτϊν τθσ εκάςτοτε
ανταλλαγισ.
β) Μονάδα Μζτρθςθσ Αξίασ. Το χριμα αποτελεί κοινό παρονομαςτι ςτθ ςφγκριςθ τθσ αξίασ
των προϊόντων. Επιτρζπει, επίςθσ, τθ ςφγκριςθ τθσ κατά μονάδα τιμισ των αγακϊν και υπθρεςιϊν.
Ωσ μζτρο των αξιϊν, το χριμα αποτελεί τθ βαςικι μονάδα αποτίμθςθσ τθσ οικονομικισ αξίασ. Ζτςι,
όταν λζμε ότι το αγακό Χ είναι διπλάςιο ςε αξία αγοράσ από το αγακό Υ που ςτοιχίηει Η ευρϊ,
βλζπουμε τθ χριςθ του χριματοσ ωσ λογιςτικι μονάδα μζτρθςθσ αξίασ των αγακϊν. Ωσ προζκταςθ
τθσ λειτουργίασ αυτισ του χριματοσ, ζχουμε τθ χριςθ του για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ
μελλοντικϊν πλθρωμϊν και χρεϊν. Θ χριςθ αυτι αναφζρεται ωσ ξεχωριςτι λειτουργία πολλζσ
φορζσ ςτθ βιβλιογραφία, λόγω τθσ μεγάλθσ ςθμαςίασ που δίνεται ςτο διαχρονικό ςτοιχείο τθσ
οικονομικισ ςυναλλαγισ. Ζτςι για παράδειγμα, το χριμα κάνει δυνατό τον ακριβι προςδιοριςμό του
μεγζκουσ τθσ μελλοντικισ παραγωγισ.
Οι δφο αυτζσ λειτουργίεσ του χριματοσ είναι ςτενά ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ τουσ. Επειδι
αγακά και υπθρεςίεσ ςυνικωσ ανταλλάςςονται με χριμα (λειτουργία χριματοσ ωσ μζςο
ςυναλλαγισ), είναι φυςικό θ οικονομικι τουσ αξία να εκφράηεται ςε χριμα (λειτουργία μζτρου
αξιϊν). Πμωσ πρζπει να τονιςτεί ότι το μζςο ςυναλλαγϊν και το μζτρο των αξιϊν δεν ταυτίηονται
πάντα. Χαρακτθριςτικό το γεγονόσ ότι ςε χϊρεσ υψθλοφ και αςτακοφσ πλθκωριςμοφ οι
διακυμάνςεισ τθσ αξίασ του νομίςματοσ το κακιςτοφν ανεπαρκζσ ωσ μζτρο αξιϊν κακϊσ οι τιμζσ
μεταβάλλονται ςυχνά. Οι οικονομικζσ αξίεσ ςε τζτοιεσ ςυνκικεσ ςυχνά υπολογίηονται ςε πιο
ςτακερά μζτρα αξιϊν, όπωσ δολάρια ι ουγκιζσ χρυςοφ, ενϊ οι ςυναλλαγζσ μπορεί να εξακολουκοφν
1
να γίνονται ςτο τοπικό νόμιςμα .
1

Abel Andrew, Bernanke Ben, Croushore Dean, Μακροοικονομικι, Εκδ: Κριτικι, Ακινα, 2011, ς.473
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γ) Μορφι υςςϊρευςθσ Οικονομικοφ Πλοφτου. Θ τρίτθ λειτουργία του χριματοσ είναι θ
δυνατότθτα που παρζχει ςτισ οικονομικζσ μονάδεσ να διατθροφν τα περιουςιακά τουσ ςτοιχεία ςε
ρευςτι μορφι. Τα ρευςτά περιουςιακά ςτοιχεία είναι μια εναλλακτικι μορφι διατιρθςθσ του
πραγματικοφ πλοφτου. Το χριμα, λοιπόν, παρζχει τθ δυνατότθτα ςτα οικονομοφντα άτομα να
ρευςτοποιοφν τα πραγματικά περιουςιακά ςτοιχεία τουσ και να τα διατθροφν ςε ρευςτι μορφι για
όςο χρονικό διάςτθμα κζλουν. Ωςτόςο κάκε περιουςιακό ςτοιχείο (όπωσ μετοχζσ, ομόλογα,
ακίνθτα) μπορεί να αποτελζςει μζςο αποκθςαυριςμοφ, και μάλιςτα ςυχνά με μεγαλφτερθ απόδοςθ
από αυτιν του ρευςτοφ χριματοσ. Ραρόλα αυτά θ προτίμθςθ του χριματοσ ωσ μζςο
αποκθςαυριςμοφ ζγκειται ςτο ότι το να αποκθκεφει κανείσ χριματα, ακόμθ και αν θ απόδοςι τουσ
είναι ςχετικά χαμθλι, είναι ωφελιμότερο λόγω τθσ χρθςιμότθτάσ τουσ, και δθ άμεςθσ και εφκολθσ,
2
ωσ μζςου ςυναλλαγϊν .
2.2. Μζτρθςθ του χριματοσ και νομιςματικά μεγζκθ
Το χριμα ορίηεται ωσ τα περιουςιακά ςτοιχεία που είναι ευρείασ χριςθσ και αποδοχισ ωσ
μζςα πλθρωμϊν. Πμωσ, επειδι τα περιουςιακά ςτοιχεία διαφζρουν ωσ προσ τθ ρευςτότθτά τουσ,
δεν υπάρχει μονάχα ζνα, μοναδικό και απόλυτα αποδεκτό ωσ ικανοποιθτικό ςτθ οικονομία. Γι’ αυτόν
τον λόγο ςτθν οικονομικι πολιτικι χρθςιμοποιοφνται διάφορα μζτρα τθσ ποςότθτασ του χριματοσ,
γνωςτά ωσ «νομιςματικά μεγζκθ». Τα νομιςματικά μεγζκθ διαφζρουν ωσ προσ το πόςο ςτενά
3
ορίηουν τθν ζννοια του χριματοσ .
Δεδομζνου ότι πολλά διαφορετικά χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία είναι ςτενά
υποκατάςτατα και ότι θ φφςθ και τα χαρακτθριςτικά των περιουςιακϊν ςτοιχείων, των ςυναλλαγϊν
και των μζςων πλθρωμισ μεταβάλλονται με τθν πάροδο του χρόνου, δεν είναι πάντοτε ςαφζσ πϊσ
ορίηεται το χριμα και ποια χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία περιλαμβάνονται ςτον οριςμό
του. Οι κεντρικζσ τράπεηεσ ςυνικωσ κακορίηουν και παρακολουκοφν πολλά νομιςματικά μεγζκθ.
Νομιςματικό μζγεκοσ Μ1: Το πιο ςτενά οριηόμενο μζτρο του χριματοσ. Αποτελείται κυρίωσ
από τα μετρθτά, τισ τρεχοφμενεσ κατακζςεισ και τισ κατακζςεισ όψεωσ. Ρλθςιάηει μάλλον
περιςςότερο από κάκε άλλο δείκτθ ςτον κεωρθτικό οριςμό του χριματοσ, διότι όλεσ οι ςυνιςτϊςεσ
του χρθςιμοποιοφνται κακθμερινά και είναι ευρζωσ αποδεκτζσ ωσ μζςα ςυναλλαγϊν.
Νομιςματικό μζγεκοσ Μ2: Ρεριλαμβάνει το Μ1 και επιπλζον κάποια περιουςιακά ςτοιχεία
που είναι λιγότερο «ρευςτά», τα κυριότερα από τα οποία είναι: οι κατακζςεισ ταμιευτθρίου, οι
προκεςμιακζσ κατακζςεισ μικρισ αξίασ, τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείριςθσ διακεςίμων που δεν
ανικουν ςε κεςμικοφσ επενδυτζσ, και οι λογαριαςμοί κατακζςεων διαχείριςθσ διακεςίμων. Οι
προκεςμιακζσ κατακζςεισ είναι τοκοφόρεσ και ζχουν προκακοριςμζνθ διάρκεια.
Νομιςματικό μζγεκοσ Μ3: Στθν ποςότθτα (οριςμό) Μ3 ςυμπεριλαμβάνονται το Μ2 κακϊσ
και οι ςυμφωνίεσ επαναγοράσ (repos), τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τθσ αγοράσ χριματοσ, οι
τίτλοι τθσ αγοράσ χριματοσ και τα χρεόγραφα διάρκειασ ζωσ 2 ετϊν. Το Μ3 περιλαμβάνει όλεσ τισ
μορφζσ χριματοσ και ςυνιςτά τον πλζον ευρφ οριςμό του. Το Ευρωςφςτθμα κατά το ςχεδιαςμό και
άςκθςθ τθσ ευρωπαϊκισ νομιςματικισ πολιτικισ του προςανατολίηεται κυρίωσ ςτον επθρεαςμό του
Μ3.
Οι οριςμοί τθσ ΕΚΤ για τα νομιςματικά μεγζκθ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ βαςίηονται ςε
εναρμονιςμζνουσ οριςμοφσ του τομζα ζκδοςθσ χριματοσ και του τομζα διακράτθςθσ χριματοσ,
κακϊσ και των κατθγοριϊν των υποχρεϊςεων των Νομιςματικϊν Χρθματοπιςτωτικϊν Λδρυμάτων
(ΝΧΛ). Ο τομζασ ζκδοςθσ χριματοσ περιλαμβάνει τα ΝΧΛ που είναι εγκατεςτθμζνα ςτθ ηϊνθ του
ευρϊ. Ο τομζασ διακράτθςθσ χριματοσ περιλαμβάνει όλα τα μθ ΝΧΛ που είναι εγκατεςτθμζνα ςτθ
ηϊνθ του ευρϊ εκτόσ τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ. Βάςει εννοιολογικϊν αναλφςεων και εμπειρικϊν
μελετϊν, και ςφμφωνα με τθ διεκνι πρακτικι, το Ευρωςφςτθμα κακόριςε ζνα ςτενό (M1), ζνα «
ενδιάμεςο » (M2) και ζνα ευρφ νομιςματικό μζγεκοσ (M3). Τα μεγζκθ αυτά διαφζρουν ωσ προσ το
βακμό ρευςτότθτασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων που περιλαμβάνουν.

2
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Το M1 περιλαμβάνει νόμιςμα ςε κυκλοφορία, δθλαδι χαρτονομίςματα και κζρματα, κακϊσ
και κατακζςεισ που μποροφν άμεςα να μετατραποφν ςε νόμιςμα ι να χρθςιμοποιθκοφν για
πλθρωμζσ χωρίσ μετρθτά, όπωσ οι κατακζςεισ διάρκειασ μίασ θμζρασ. Το M2 περιλαμβάνει το M1
ςυν κατακζςεισ με ςυμφωνθμζνθ διάρκεια ζωσ και δφο ετϊν ι κατακζςεισ υπό προειδοποίθςθ ζωσ
και τριϊν μθνϊν. Οι κατακζςεισ αυτζσ μποροφν να μετατραποφν ςε ςυνιςτϊςεσ του χριματοσ υπό τθ
ςτενι ζννοια. Πμωσ, ενδζχεται να ιςχφουν κάποιοι περιοριςμοί, όπωσ θ υποχρζωςθ ζγκαιρθσ
ειδοποίθςθσ, ποινζσ και χρεϊςεισ. Το M3 περιλαμβάνει το M2 και οριςμζνουσ εμπορεφςιμουσ
τίτλουσ εκδοκζντεσ από τον τομζα των ΝΧΛ που είναι εγκατεςτθμζνα ςτθ ηϊνθ του ευρϊ.
Σε αυτοφσ τουσ εμπορεφςιμουσ τίτλουσ ςυγκαταλζγονται ςυμφωνίεσ επαναγοράσ, μερίδια
αμοιβαίων κεφαλαίων τθσ χρθματαγοράσ και χρεόγραφα διάρκειασ ζωσ και δφο ετϊν
(ςυμπεριλαμβανομζνων τίτλων τθσ χρθματαγοράσ). Ο υψθλόσ βακμόσ ρευςτότθτασ και θ
βεβαιότθτα ωσ προσ τισ τιμζσ κακιςτοφν αυτοφσ τουσ τίτλουσ ςτενά υποκατάςτατα των κατακζςεων.
Λόγω τθσ ςυμπερίλθψισ τουσ ςε αυτι τθν κατθγορία, θ ποςότθτα χριματοσ υπό τθν ευρεία ζννοια
επθρεάηεται, αφενόσ, λιγότερο από τθν υποκατάςταςθ μεταξφ διαφόρων κατθγοριϊν ρευςτϊν
περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε ςφγκριςθ με τουσ ςτενότερουσ οριςμοφσ τθσ ποςότθτασ χριματοσ και,
αφετζρου, είναι πιο ςτακερι. Τα ρευςτά περιουςιακά ςτοιχεία κατοίκων τθσ ηϊνθσ του ευρϊ ςε ξζνο
νόμιςμα μποροφν να αποτελζςουν ςτενά υποκατάςτατα περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε ευρϊ. Συνεπϊσ,
τα νομιςματικά μεγζκθ περιλαμβάνουν τζτοιου είδουσ περιουςιακά ςτοιχεία εάν διακρατοφνται από
4
ΝΧΛ εγκατεςτθμζνα ςτθ ηϊνθ του ευρϊ .
2.3. Ηιτθςθ Χριματοσ
Θ ηιτθςθ χριματοσ αποτυπϊνει τθν ηιτθςθ χρθματικϊν
ςτοιχείων, όπωσ μετρθτά και τρεχοφμενεσ κατακζςεισ, που τα
άτομα επιλζγουν να ζχουν ςτο χαρτοφυλάκιό τουσ. Θ ηιτθςθ
χριματοσ, όπωσ και κάκε άλλου περιουςιακοφ ςτοιχείου,
επθρεάηεται από τθν προςδοκϊμενθ απόδοςθ, τον κίνδυνο και τθν
ρευςτότθτα, τόςο του χριματοσ όςο και των άλλων περιουςιακϊν
ςτοιχείων.
Τα χαρακτθριςτικά του χριματοσ που ζχουν εδϊ τθ
μεγαλφτερθ ςθμαςία είναι, πρϊτον, ότι το χριμα αποτελεί το
περιουςιακό ςτοιχείο με τθ μεγαλφτερθ ρευςτότθτα, και, δεφτερον,
χιμα 1, Md = P x L(R, Y)
ότι θ απόδοςθ του χριματοσ είναι μθδζν. Αυτι θ χαμθλι απόδοςθ
του χριματοσ – ουςιαςτικά πρόκειται για μθδενικι ονομαςτικι απόδοςθ – αποτελεί το κφριο κόςτοσ
διακράτθςθσ χριματοσ. Θ ηιτθςθ χριματοσ προςδιορίηεται και εξαρτάται από τθν αντιςτάκμιςθ των
ατόμων τθσ ανάγκθσ για ρευςτότθτα και τουσ κόςτουσ χαμθλισ απόδοςθσ.
Οι μακροοικονομικζσ μεταβλθτζσ που επθρεάηουν περιςςότερο τθν ηιτθςθ για χριμα είναι
το επίπεδο τιμϊν, το πραγματικό ειςόδθμα και τα επιτόκια.
Επίπεδο τιμϊν: Πςο υψθλότερο είναι το επίπεδο τιμϊν, τόςο περιςςότερο χριμα απαιτείται
για τθ διεκπεραίωςθ των κακθμερινϊν ςυναλλαγϊν, και άρα τόςο περιςςότερο αυξάνεται θ ανάγκθ
των ατόμων να κρατοφν περιςςότερο χριμα. Θ άνοδοσ του επιπζδου των τιμϊν αυξάνει τισ ανάγκεσ
ρευςτότθτασ, αυξάνοντασ τθν ονομαςτικι ηιτθςθ χριματοσ. Με όλουσ τουσ άλλουσ παράγοντεσ
ςτακεροφσ (ceteris paribus), θ ονομαςτικι ηιτθςθ χριματοσ είναι ανάλογθ του επιπζδου των τιμϊν.
Το κφριο όφελοσ τθσ διακράτθςθσ χριματοσ προζρχεται από τθ ρευςτότθτα τθσ. H ανάγκθ ενόσ
ατόμου για τθ ρευςτότθτα αυξάνεται όταν θ μζςθ θμεριςια αξία των ςυναλλαγϊν του ανεβαίνει.
Μια αφξθςθ τθσ μζςθσ αξίασ των ςυναλλαγϊν που πραγματοποιοφνται από ζνα νοικοκυριό ι
επιχείρθςθ προκαλεί αφξθςθ ςτθν ηιτθςι του για χριμα.
Πραγματικό ειςόδθμα: Πςο περιςςότερεσ ςυναλλαγζσ διεξάγονται, τόςο μεγαλφτερθ θ
απαιτοφμενθ ρευςτότθτα, με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ ηιτθςθσ χριματοσ. Θ ηθτοφμενθ ποςότθτα
χριματοσ αυξάνεται με τθν αφξθςθ του πραγματικοφ ειςοδιματοσ, κακϊσ δθμιουργείται ανάγκθ
περιςςότερων ςυναλλαγϊν, και άρα μεγαλφτερθσ ρευςτότθτασ. Θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ χριματοσ, δεν
4
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είναι απαραίτθτα ανάλογθ με τθν αφξθςθ του πραγματικοφ ειςοδιματοσ, αντίκετα με το επίπεδο
των τιμϊν. Κφριοσ λόγοσ αυτισ τθσ βραδφτερθσ αφξθςθσ τθσ ηιτθςθσ χριματοσ ςε ςχζςθ με το
ειςόδθμα, είναι ότι άτομα και επιχειριςεισ με υψθλότερο ειςόδθμα τείνουν να κάνουν
αποτελεςματικότερθ χριςθ των χρθμάτων τουσ.
Θ ηιτθςθ χριματοσ αυξάνεται βραδφτερα από το ειςόδθμα, επίςθσ, λόγω του ότι θ αγορά
περιουςιακϊν ςτοιχείων μιασ χϊρασ τείνει να γίνεται πιο ςφνκετθ με τθν άνοδο του εκνικοφ
ειςοδιματοσ. Σε φτωχζσ χϊρεσ οι άνκρωποι αποταμιεφουν ςε χριμα κακϊσ δεν ζχουν
καλφτερεσ επιλογζσ, ενϊ ςε πλοφςιεσ χϊρεσ υπάρχουν πιο ελκυςτικζσ επιλογζσ από το
χριμα. Επίςθσ, όςο μια χϊρα γίνεται πλουςιότερθ, χρθςιμοποιοφνται περιςςότερα
υποκατάςτατα χριματοσ , όπωσ πιςτωτικζσ κάρτεσ, με αποτζλεςμα θ ηιτθςθ χριματοσ να
αυξάνει βραδφτερα του ειςοδιματοσ.
Επιτόκια: Για δεδομζνο κίνδυνο και ρευςτότθτα, θ ηιτθςθ χριματοσ εξαρτάται από τισ
αναμενόμενεσ αποδόςεισ, τόςο του χριματοσ όςο και των εναλλακτικϊν του. Θ αφξθςθ τθσ
προςδοκϊμενθσ απόδοςθσ του χριματοσ αυξάνει τθ ηιτθςι του, ενϊ θ αφξθςθ τθσ προςδοκϊμενθσ
απόδοςθσ των εναλλακτικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων αυξάνει τθν αντίςτοιχθ ηιτθςθ και μειϊνει τθν
ηιτθςθ για χριμα. Επομζνωσ, θ αφξθςθ του επιτοκίου του χριματοσ αυξάνει τθ ηιτθςθ χριματοσ.
Συνικωσ, θ ηιτθςθ χριματοσ επθρεάηεται και κακενόσ εναλλακτικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου. Θ
αφξθςθ επιτοκίου μθ χρθματικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, μειϊνει τθ ηθτοφμενθ ποςότθτα
χριματοσ και θ αφξθςθ του επιτοκίου των χρθματικϊν διακζςιμων οδθγεί ςτθν αφξθςθ του
5
ηθτοφμενου χριματοσ .
Θ κεωρία τθσ ηιτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων (asset demand) δείχνει πϊσ οι αλλαγζσ ςτο
επιτόκιο επθρεάηουν τθ ηιτθςθ για χριματα. Θ κεωρία αναφζρει ότι, με όλα τα ςτοιχεία ςτακερά και
ίςα, οι άνκρωποι προτιμοφν τα περιουςιακά ςτοιχεία που προςφζρουν υψθλότερεσ αναμενόμενεσ
αποδόςεισ. Επειδι θ αφξθςθ του επιτοκίου είναι μια αφξθςθ του ποςοςτοφ απόδοςθσ ςε λιγότερο
ρευςτά ςτοιχεία ςε ςχζςθ με το ποςοςτό απόδοςθσ για τα χριματα, τα άτομα που κα κζλουν να
κρατιςουν περιςςότερο από τον πλοφτο τουσ ςε μθ χρθματικά περιουςιακά ςτοιχεία που
πλθρϊνουν το επιτόκιο τθσ αγοράσ και λιγότερο από τουσ πλοφτο με τθ μορφι του χριματοσ, εάν το
επιτόκιο αυξάνεται. Συνεπϊσ, κρατϊντασ τουσ άλλουσ παράγοντεσ ςτακεροφσ,, μια αφξθςθ του
επιτοκίου προκαλεί μείωςθ ςτθ ηιτθςθ για χριμα.
Θ επιρροι του επιτοκίου πάνω ςτθ ηιτθςθ χριματοσ μπορεί επίςθσ να παρουςιαςτεί ςτουσ
όρουσ του κόςτουσ ευκαιρίασ (opportunity cost), δθλαδι με το ποςό που κυςιάηεισ λαμβάνοντασ τθν
μια απόφαςθ (ρευςτοποίθςθσ) ι τθν άλλθ (που αφορά ςε μθ ρευςτοποιιςιμα περιουςιακά ςτοιχεία
- illiquid assets). Το επιτόκιο μετρά το κόςτοσ ευκαιρίασ τθσ διακράτθςθσ χριματοσ ςε ςχζςθ με τθν
προτίμθςθ ζντοκων ομολόγων (interest-bearing bonds). Μια αφξθςθ του επιτοκίου, κατ’ επζκταςθ,
αυξάνει το κόςτοσ διακράτθςθσ χριματοσ και προκαλεί πτϊςθ ςτθν ηιτθςθ χριματοσ.
Ζςτω ότι:
P = το επίπεδο τιμϊν
 R = το επιτόκιο
 F = το πραγματικό προϊόν (real GNP),
Τότε θ ςυνολικι ηιτθςθ για χριμα Md, μπορεί να εκφραςτεί ωσ εξισ: Md = P x L(R, Y)
και το γινόμενο L(R, Y), θ ςυνολικι πραγματικι ηιτθςθ χριματοσ (aggregate real money demand).
Αυτόσ ο τρόποσ ζκφραςθσ τθσ ηιτθςθσ χριματοσ δείχνει ότι θ ςυνολικι ηιτθςθ για
ρευςτότθτα, L(R, Y), δεν είναι μια ηιτθςθ για ζνα οριςμζνο αρικμό νομιςματικϊν μονάδων, αλλά
αντίκετα είναι μια ηιτθςθ για κράτθςθ ενόσ οριςμζνου ποςοφ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ ςε ρευςτι
μορφι. Ο λόγοσ A/'Vf –που εκφράηει τθν επικυμθτι διακράτθςθ χριματοσ που μετράται ςε όρουσ
ενόσ τυπικοφ καλακιοφ αναφοράσ των βαςικϊν προϊόντων («καλάκι τθσ νοικοκυράσ») - ιςοφται με το
ποςό τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ που οι άνκρωποι κα ικελαν να διατθριςουν ςε μορφι ρευςτοφ.
Το ςχιμα 1 δείχνει πϊσ θ ςυνολικι πραγματικι ηιτθςθ χριματοσ επθρεάηεται από το
επιτόκιο για ζνα ςτακερό επίπεδο του πραγματικοφ ειςοδιματοσ, Κ. Το ςυνολικό χρονοδιάγραμμα
πραγματικισ ηιτθςθσ χριματοσ L(R, Y) κλίνει προσ τα κάτω, διότι θ πτϊςθ του επιτοκίου αυξάνει το
ποςό των επικυμοφμενων διακρατιςεων ςε πραγματικό χριμα του κάκε νοικοκυριοφ και
επιχείρθςθσ ςτθν ςυνολικι οικονομία. Για ζνα δεδομζνο επίπεδο του πραγματικοφ ΑΕΡ, οι
5
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μεταβολζσ των επιτοκίων προκαλοφν κινιςεισ κατά μικοσ του L(R, Y) ςτο χρονοδιάγραμμα. Αλλαγζσ
ςτο πραγματικό ΑΕΡ, ωςτόςο, προκαλοφν τθν αλλαγι του ίδιου του ςχεδιαγράμματοσ.

Το ςχιμα 2 δείχνει πωσ μια άνοδοσ ςτο πραγματικό ΑΕΡ από το Y1
ςτο Υ2 επθρεάηει τθ κζςθ του ςυνολικοφ χρονοδιαγράμματοσ τθσ
πραγματικισ ηιτθςθσ χριματοσ. Επειδι θ αφξθςθ του πραγματικοφ
ΑΕΡ αυξάνει τθ ςυνολικι πραγματικι ηιτθςθ χριματοσ για ζνα
δεδομζνο επιτόκιο, το χρονοδιάγραμμα L (R, Υ2) βρίςκεται ςτα δεξιά
τθσ L (R, Υ1) όταν το Υ2 είναι μεγαλφτερο από το Υ1.
d

χιμα 2, M /P = L(R, Y)

2.4. Προςφορά Χριματοσ
Θ προςφορά χριματοσ είναι θ ποςότθτα του χριματοσ που είναι διακζςιμθ ςε µια
οικονομία. Ο ζλεγχοσ τθσ προςφοράσ χριματοσ καλείται Νομιςματικι Ρολιτικι. Θ νομιςματικι
πολιτικι διενεργείται ςυνικωσ από µία μερικϊσ ανεξάρτθτθ αρχι που ονομάηεται Κεντρικι Τράπεηα.
Θ προςφορά χριματοσ επθρεάηεται από τρεισ ομάδεσ:
 τθν κεντρικι τράπεηα που είναι υπεφκυνθ για τθ νομιςματικι πολιτικι
 τα πιςτωτικά ιδρφματα (τράπεηεσ) που δζχονται κατακζςεισ και χορθγοφν δάνεια
 το κοινό (άτομα και επιχειριςεισ) που ζχει ςτθν κατοχι του χριματα με τθ μορφι
χαρτονομιςμάτων, κερμάτων ι τραπεηικϊν κατακζςεων.
Θ προςφορά χριματοσ ςε μια οικονομία όπου το χριμα ζχει μόνο φυςικι μορφι είναι
οπωςδιποτε δυςλειτουργικι. Ζνα εμπορικό ςφςτθμα που βαςίηεται ςτον αντιπραγματιςμό είναι
άβολο. Ζτςι, θ δθμιουργία μιασ κεντρικισ τράπεηασ που τυπϊνει χριμα μπορεί να βελτιϊςει τθν
κατάςταςθ. Θ κεντρικι τράπεηα χρθςιμοποιεί τα χριματα που τυπϊνει για να αγοράςει πραγματικά
περιουςιακά ςτοιχεία από το κοινό. Ζτςι τα χριματα τίκενται ςε κυκλοφορία
Οι άνκρωποι με τθ ςειρά τουσ, δζχονται τα χαρτονομίςματα επειδι πιςτεφουν ότι κα τα δεχτοφν και
οι άλλοι κρίκοι τθσ οικονομικισ αλυςίδασ με τθν ίδια αποδοχι. Θ κυβζρνθςθ πιςτοποιεί ότι το χριμα
είναι νόμιμο μζςο πλθρωμϊν, οπότε μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν εξόφλθςθ χρεϊν και τθν
πλθρωμι φόρων.
Στο ενεργθτικό τθσ κεντρικισ τράπεηασ βρίςκονται τα πραγματικά περιουςιακά ςτοιχεία που
αγοράηει από το κοινό, ενϊ ςτο πακθτικό βρίςκεται το χριμα που εξζδωςε. Το χριμα αυτό
ονομάηεται νομιςματικι βάςθ. Σε μια οικονομία όπου το χριμα ζχει μόνο φυςικι υπόςταςθ, θ
προςφορά χριματοσ ιςοφται με τθ νομιςματικι βάςθ.
2.4.1. Η προςφορά χριματοσ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα των αναλογικϊν διακεςίμων
Κακϊσ θ οικονομία γίνεται πιο πολφπλοκθ αναπτφςςεται περεταίρω και το τραπεηικό
ςφςτθμα. Τα ρευςτά διακζςιμα που διατθροφν οι τράπεηεσ ονομάηονται τραπεηικά διακζςιμα (ι
αποκεματικά). Πταν τα τραπεηικά διακζςιμα ιςοφνται με τισ κατακζςεισ, το ςφςτθμα ονομάηεται
τραπεηικό ςφςτθμα των 100% διακεςίμων. Οι τράπεηεσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ μποροφν να ζχουν
κζρδοσ μόνο αν ηθτοφν αμοιβι από τουσ κατακζτεσ, αφοφ τα διακζςιμά τουσ δεν αποφζρουν κάποιο
τόκο.
Στο τραπεηικό ςφςτθμα των αναλογικϊν διακεςίμων, αντί να διατθρεί διακζςιμα που δεν
αποφζρουν τόκο, μια τράπεηα δανείηει οριςμζνα απ’ αυτά. Αυτό είναι εφικτό, αφοφ οι ειςροζσ και οι
εκροζσ χρθμάτων τθσ τράπεηασ είναι προβλζψιμεσ ςε μεγάλο βακμό και μόνο ζνα τμιμα των
διακεςίμων απαιτείται για τθν κάλυψθ των εκροϊν. Αν θ τράπεηα πρζπει να διατθρεί μόνο το 25%
των ςυνολικϊν κατακζςεων ςε διακζςιμα για να καλφπτει τισ εκροζσ, μπορεί να δανείςει το
υπόλοιπο 75%. Ο λόγοσ διακεςίμων προσ κατακζςεισ κα είναι 25%. Πταν ο λόγοσ διακεςίμων προσ
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κατακζςεισ είναι μικρότεροσ από 100%, το ςφςτθμα ονομάηεται «τραπεηικό ςφςτθμα των
αναλογικϊν διακεςίμων».
Πταν όλεσ οι τράπεηεσ ακολουκιςουν αυτιν τθν ιδζα, ςε ζνα ςφςτθμα που βαςίηεται ςτα
αναλογικά διακζςιμα, αρχίηοντασ να χορθγοφν δάνεια, κα δθμιουργθκεί μια πολλαπλάςια επζκταςθ
των δανείων και των κατακζςεων ςτθν οικονομία. Θ διαδικαςία αυτι κα ςταματιςει μόνο όταν τα
χριματα που διατθροφν οι τράπεηεσ (διακζςιμα) κα είναι ίςα με το 25% των ςυνολικϊν κατακζςεων
και τα δάνεια ίςα με το 75% των ςυνολικϊν κατακζςεων
Θ ςχζςθ μεταξφ νομιςματικισ βάςθσ και προςφοράσ χριματοσ μπορεί να δειχτεί αλγεβρικά
ωσ εξισ:
Ζςτω ότι:
M = προςφορά χριματοσ,
BASE = νομιςματικι βάςθ,
DEP = τραπεηικζσ κατακζςεισ,
RES = τραπεηικά διακζςιμα,
res = ο επικυμθτόσ λόγοσ διακεςίμων προσ κατακζςεισ των τραπεηϊν (RES/DEP)
Αφοφ το κοινό δεν κρατά μετρθτά, M = DEP (1).
Οι τράπεηεσ επικυμοφν να διατθροφν res × DEP ςε διακζςιμα, τα οποία κα πρζπει να ιςοφνται με τθν
ποςότθτα των χρθμάτων που διοχζτευςε θ κεντρικι τράπεηα, οπότε: res × DEP = BASE (2)
Χρθςιμοποιϊντασ τισ εξιςϊςεισ (1) και (2) προκφπτει: M = DEP = BASE/res (3).
Οπότε ςε μια οικονομία με τραπεηικό ςφςτθμα αναλογικϊν διακεςίμων, όταν το κοινό δεν κρατά
μετρθτά, θ προςφορά χριματοσ ιςοφται με το πθλίκο τθσ νομιςματικισ βάςθσ δια το λόγο
διακεςίμων προσ τισ κατακζςεισ. Κάκε μονάδα τθσ νομιςματικισ βάςθσ επιτρζπει τθ δθμιουργία
1/res μονάδων χριματοσ.
Αν το κοινό κρατά μετρθτά και ταυτόχρονα υπάρχει ζνα τραπεηικό ςφςτθμα αναλογικϊν
διακεςίμων, τα πράγματα γίνονται πιο πολφπλοκα. Θ προςφορά χριματοσ αποτελείται από τα
μετρθτά που κρατά το κοινό και τισ τραπεηικζσ κατακζςεισ, οπότε: M = CU + DEP (4)
Θ νομιςματικι βάςθ κρατείται ωσ μετρθτά από το κοινό και ωσ διακζςιμα από τισ τράπεηεσ, οπότε:
BASE = CU + RES (5)
Διαιρϊντασ κατά μζλθ τισ δφο αυτζσ εξιςϊςεισ προκφπτει:
M/BASE = (CU + DEP)/(CU + RES) (6)
Θ παραπάνω ςχζςθ μπορεί να γραφεί ωσ: M/BASE = [(CU/DEP) + 1]/[(CU/DEP) + RES/DEP)] (7)
Ο λόγοσ μετρθτϊν προσ κατακζςεισ (CU/DEP, ι cu) προςδιορίηεται από το κοινό.
Ο λόγοσ διακεςίμων προσ κατακζςεισ (RES/DEP, ι res) προςδιορίηεται από τισ τράπεηεσ.
Θ προςφορά χριματοσ ςε μια οικονομικι πραγματικότθτα με τραπεηικό ςφςτθμα αναλογικϊν
διακεςίμων και με μετρθτά ςτα χζρια του κοινοφ φαίνεται πιο κακαρά αναδιατυπϊνοντασ τθν
εξίςωςθ (7) και ζχοντασ: M = [(cu + 1)/(cu + res)]BASE (8)
Ο όροσ (cu + 1)/(cu + res) είναι ο πολλαπλαςιαςτισ χριματοσ. Ο πολλαπλαςιαςτισ χριματοσ
είναι μεγαλφτεροσ από 1 όταν ο res είναι μικρότεροσ από 1 (όπωσ ιςχφει ςτο τραπεηικό ςφςτθμα
αναλογικϊν διακεςίμων). Αν cu = 0, ο πολλαπλαςιαςτισ είναι 1/res, όπωσ ςτθν περίπτωςθ όπου όλα
τα χριματα διοχετεφονται ςε κατακζςεισ. Ο πολλαπλαςιαςτισ μειϊνεται όταν το cu ι το res
6
αυξθκοφν . Ο παραπάνω τφποσ μπορεί να επιβεβαιωκεί διαιρϊντασ τθν προςφορά χριματοσ με τθν
νομιςματικι βάςθ.
Ο λόγοσ που θ νομιςματικι βάςθ «πολλαπλαςιάηεται» είναι ότι ςε ζνα ςφςτθμα
αναλογικϊν διακεςίμων, οι τράπεηεσ χρθςιμοποιοφν ζνα μζροσ των μετρθτϊν που δζχονται ωσ
κατακζςεισ, για τθ χοριγθςθ δανείων. Το κοινό που δανείηεται τα χριματα από τα τράπεηεσ, μπορεί
είτε να τα κρατιςει ςε ρευςτι μορφι, είτε να τα επιςτρζψει ξανά ςτο τραπεηικό ςφςτθμα ςε μορφι
κατάκεςθσ. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ το αποτζλεςμα είναι το ίδιο∙ θ ςυνολικι προςφορά χριματοσ
6

Αλγεβρικά μπορεί να αποδειχκεί μείωςθ του πολλαπλαςιαςτι, όταν παρατθρείται αφξθςθ είτε ςτο λόγο των
μετρθτϊν προσ τισ κατακζςεισ, cu, είτε ςτο λόγο των διακεςίμων προσ τισ κατακζςεισ, res. Θ μείωςθ του
πολλαπλαςιαςτι όταν θ cu αυξάνεται δεν είναι εφκολα κατανοθτό φαινόμενο, επειδι θ τελευταία εμφανίηεται
και ςε παρονομαςτι και ςε αρικμθτι. Ωςτόςο, μπορεί να επαλθκευτεί με τον υπολογιςμό τθσ παραγϊγου. Θ
αφξθςθ cu μπορεί να μειϊςει τον παρονομαςτι χριματοσ εφόςον res<1, κάτι που ιςχφει εξ’ οριςμοφ ςε
ςυςτιματα αναλογικϊν διακεςίμων.
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αυξάνεται, ςε ςχζςθ με αυτιν που υπιρχε προ χορθγιςεωσ δανείων. Πταν ο λόγοσ διακεςίμων προσ
κατακζςεισ αυξάνεται, οι τράπεηεσ δανείηουν ζνα μικρότερο μζροσ τθσ κάκε νομιςματικισ μονάδασ
($,€, κ,α.) κατακζςεων, δθμιουργϊντασ λιγότερο χριμα για το ίδιο φψοσ νομιςματικισ βάςθσ. Ζτςι, θ
αφξθςθ του λόγου διακεςίμων προσ κατακζςεισ μειϊνει τον πολλαπλαςιαςτι χριματοσ
Πταν ο λόγοσ μετρθτϊν προσ κατακζςεισ αυξάνεται, το κοινό τοποκετεί ζνα μικρότερο
μζροσ των χρθμάτων του ςτο τραπεηικό ςφςτθμα και το τελευταίο διακζτει λιγότερα χριματα για να
δανείςει. Πταν οι τράπεηεσ δανείηουν λιγότερα δθμιουργείται λιγότερο χριμα από τθν ίδια
7
νομιςματικι βάςθ, και ςυνεπϊσ πάλι ο χρθματικόσ πολλαπλαςιαςτισ μειϊνεται .
2.4.2. Η δθμιουργία χριματοσ από το τραπεηικό ςφςτθμα και θ ςυνολικι προςφορά
Είδαμε παραπάνω ότι ο οριςμόσ τθσ προςφοράσ χριματοσ με τθν ζννοια του Μ1 είναι θ
χάρτινθ κυκλοφορία (και τα κζρματα) και οι κατακζςεισ του κοινοφ ςτισ εμπορικζσ τράπεηεσ. Οι
τελευταίεσ είναι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ ςτον τραπεηικό τομζα και επιδιϊκουν τθν πραγματοποίθςθ
κζρδουσ. Θ κφρια πθγι του κζρδουσ τουσ, είναι θ διαφορά ςτα επιτόκια κατακζςεων και δανειςμοφ.
Επίςθσ οι τράπεηεσ μποροφν να πραγματοποιιςουν κζρδθ από το χειριςμό του χαρτοφυλακίου
τίτλων και αξιϊν ςτθν κεφαλαιαγορά.
Μια λειτουργία των τραπεηϊν αυτϊν, που μασ ενδιαφζρει ιδιαίτερα εδϊ, είναι ότι οι
ιδιωτικζσ αυτζσ επιχειριςεισ ςυμμετζχουν ςτθν δθμιουργία χριματοσ, ςτο μζτρο που επθρεάηουν τισ
κατακζςεισ του μθ τραπεηικοφ κοινοφ. Φυςικά, αφοφ οι εμπορικζσ τράπεηεσ μποροφν να
επθρεάςουν μια τόςο ευαίςκθτθ μεταβλθτι, κα πρζπει να υπάρχει τρόποσ ϊςτε θ κεντρικι τράπεηα
να ελζγχει τθν ικανότθτά τουσ αυτι να δθμιουργοφν χριμα.
Για να δοφμε πϊσ γίνεται αυτό, ασ ςτακοφμε ςτθ λειτουργία των τραπεηϊν ωσ δανειςτϊν ςε
οικονομικζσ μονάδεσ των κατακζςεων άλλων οικονομικϊν μονάδων. Από τθν εμπειρία τουσ ςτθν
πιςτωτικι λειτουργία, οι εμπορικζσ τράπεηεσ γνωρίηουν ότι ςε περιόδουσ ομαλϊν οικονομικϊν
εξελίξεων, μόνο ζνα μικρό ποςοςτό των κατακζςεων χρειάηεται για να ικανοποιθκοφν οι απαιτιςεισ
ανάλθψθσ των πελατϊν τουσ. Το ςυμφζρον των τραπεηϊν, λοιπόν, υπαγορεφει το δανειςμό των
ρευςτϊν πζρα από αυτά που χρειάηονται να μζνουν αχρθςιμοποίθτα ςτα ταμεία τουσ, για να
εξαςφαλίςουν ταμειακι ρευςτότθτα. Το ποςοςτό αυτό διαφζρει από χϊρα ςε χϊρα και εξαρτάται
από τισ διαφορζσ ςτα κεςμικά πλαίςια του τραπεηικοφ ςυςτιματόσ τουσ. Ράντωσ, ςε καλά
οργανωμζνα τραπεηικά ςυςτιματα υπολογίηεται ότι κατά τθ διάρκεια ενόσ ζτουσ, εκτόσ από
περιόδουσ αιχμισ ςτθ ηιτθςθ χριματοσ (όπωσ οι θμζρεσ Χριςτουγζννων), οι τράπεηεσ μποροφν να
ανταποκρικοφν ςτισ ταμειακζσ υποχρεϊςεισ τουσ, διατθρϊντασ ποςότθτα ρευςτϊν μεταξφ 2% και
5%.
Είναι φανερό ότι το ποςοςτό κατακζςεων που διατθρείται από τισ εμπορικζσ τράπεηεσ κα
8
πρζπει να κακορίηεται με νόμο και να είναι ενιαίο για όλεσ . Θ κεντρικι τράπεηα είναι θ αρμόδια
αρχι για τον κακοριςμό του φψουσ του ποςοςτοφ αυτοφ. Συνικωσ το ποςοςτό αυτό κυμαίνεται από
10% μζχρι 25% ςτισ οικονομίεσ με ςφγχρονα τραπεηικά ςυςτιματα. Τα ποςοςτά αυτά είναι πολφ πιο
υψθλά από αυτά που χρειάηονται οι τράπεηεσ για να ζχουν ταμειακι ρευςτότθτα.
Τι κριτιριο χρθςιμοποιείται για τον κακοριςμό του λόγου αυτοφ ρευςτϊν διακεςίμων προσ
το ςφνολο των κατακζςεων όψεωσ των τραπεηϊν; Θ απάντθςθ είναι ότι θ κεντρικι τράπεηα
κακορίηει το λόγο αυτό κατά τρόπο, ϊςτε να εξυπθρετεί καλφτερα το ςκοπό του ελζγχου του
τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ςε ότι αφορά τθ δυνατότθτα του τελευταίου, να αυξιςει τθν προςφορά
χριματοσ. Για να το δοφμε αυτό, κα πρζπει πρϊτα να καταλάβουμε πωσ οι εμπορικζσ τράπεηεσ
μποροφν να δθμιουργιςουν χριμα και να αυξιςουν ι να μειϊςουν τθν προςφορά χριματοσ, παρότι
δε διακζτουν το προνόμιο να εκδίδουν χαρτονόμιςμα που ανικει αποκλειςτικά ςτθν κεντρικι
τράπεηα.
Αν ανατρζξουμε ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία προςφοράσ χριματοσ ςε μια οικονομία, κα δοφμε
ότι οι κατακζςεισ όψεωσ του κοινοφ είναι ζνα ποςό πολλαπλάςιο τθσ ποςότθτασ τθσ χάρτινθσ
κυκλοφορίασ. Ζτςι, ςτισ αναπτυγμζνεσ οικονομίεσ υπολογίηεται ότι για κάκε νομιςματικι μονάδα
7
8

Abel Andrew, Bernanke Ben, Croushore Dean, Μακροοικονομικι, Εκδ: Κριτικι, Ακινα, 2011, ς. 968-969
Σε εκνικζσ εμβζλειεσ, ι ςε περιπτϊςεισ Νομιςματικϊν Ενϊςεων υπό τθν ανάλογθ ρφκμιςθ
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που κυκλοφορεί ςε μορφι τραπεηογραμματίου από τθν κεντρικι τράπεηα, υπάρχουν κατακζςεισ
αξίασ, κατά μζςο όρο 5 νομιςματικϊν μονάδων. Φυςικά οι 4 επιπλζον νομιςματικζσ μονάδεσ δεν
είναι χαρτονόμιςμα. Είναι απλϊσ εγγραφζσ ςτα βιβλία των εμπορικϊν τραπεηϊν.
εμπορικζσ τράπεηεσ ςτο ςφνολό τουσ, μποροφν να επθρεάςουν το μζροσ αυτό τθσ
προςφοράσ χριματοσ, δθλαδι τισ κατακζςεισ. Ασ δοφμε πϊσ με ζνα παράδειγμα. Αν υποκζςουμε ότι
θ χάρτινθ κυκλοφορία ςε μια οικονομία είναι ίςθ με Χ και θ ςυνολικι προςφορά χριματοσ είναι 5Χ,
βλζπουμε ότι τα τραπεηογραμμάτια τθσ κεντρικισ τράπεηασ αποτελοφν τθ βάςθ για προςφορά
χριματοσ πενταπλάςια ςε μζγεκοσ. Είναι πράγματι ζνασ χρθματικόσ πολλαπλαςιαςτισ που δείχνει
πόςεσ φορζσ το μζγεκοσ τθσ χρθματικισ βάςθσ μιασ οικονομίασ είναι θ ςυνολικι προςφορά
χριματοσ.
Αν κυμθκοφμε ότι μια τράπεηα είναι από το νόμο υποχρεωμζνθ να διατθρεί μόνο ζνα
ποςοςτό των κατακζςεϊν τθσ ςε μορφι ρευςτϊν διακεςίμων και ότι μπορεί να δανείηει το
υπόλοιπο, μποροφμε να δοφμε πϊσ μπορεί να αυξθκεί θ προςφορά χριματοσ. Το κλειδί ςτθν
κατανόθςι του πϊσ αυξάνεται θ προςφορά κατά ποςό πολλαπλάςιο τθσ κατάκεςθσ, είναι ότι μια
νζα κατάκεςθ ςε μια τράπεηα αποτελεί τθ βάςθ για πολλαπλό δανειςμό από τισ διάφορεσ τράπεηεσ
9
του ςυςτιματοσ .
Γενικά, ο χρθματικόσ πολλαπλαςιαςτισ, δίνεται από τον τφπο: M/B = 1/R, όπου R ο λόγοσ
ρευςτϊν διακεςίμων προσ τισ κατακζςεισ που κακορίηεται από τισ κεντρικζσ τράπεηεσ των διαφόρων
οικονομιϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα,
Μ: θ ςυνολικι ποςότθτα (προςφορά) χριματοσ
Β: θ Νομιςματικι Βάςθ
R: το ποςοςτό διακεςίμων που κρατοφν οι τράπεηεσ. Πςο μεγαλφτερο είναι το ποςοςτό των
τραπεηικϊν διακεςίμων (R) τόςο μικρότεροσ είναι ο πολλαπλαςιαςτισ χριματοσ (επομζνωσ, τόςο
μικρότερθ είναι θ προςφορά χριματοσ που δθμιουργείται μζςω του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ).
Θ διατιρθςθ ρευςτϊν διακζςιμων είναι ζνα είδοσ διαρροισ ςτο ποςό που μποροφν να
δανείςουν οι τράπεηεσ. Αυτό ςθμαίνει ότι όςο πιο μικρό είναι το R τόςο μεγαλφτερο είναι το ποςό
που μπορεί να δανείςει το τραπεηικό ςφςτθμα και επομζνωσ τόςο μεγαλφτερθ αφξθςθ τθσ
προςφοράσ χριματοσ.
Βλζπουμε τϊρα λοιπόν, γιατί θ κεντρικι τράπεηα κακορίηει το φψοσ του R και πϊσ μπορεί
με το χειριςμό του να ελζγξει τθν ικανότθτα των εμπορικϊν τραπεηϊν να επθρεάηουν τθν προςφορά
χριματοσ. Στο παραπάνω παράδειγμα, αν το R ελαττωκεί ςε 10%, τότε θ προςφορά χριματοσ είναι
δυνατό να αυξθκεί παραπζρα κατά 500.000 ευρϊ. Κα πρζπει να ςθμειωκεί εδϊ ότι θ αφξθςθ τθσ
προςφοράσ χριματοσ κατά ποςό ίςο με το γινόμενο του χρθματικοφ πολλαπλαςιαςτι επί τθν αρχικι
κατάκεςθ είναι θ μεγαλφτερθ δυνατι.
Για να πραγματοποιθκεί πρζπει να ςυντρζξουν δφο προχποκζςεισ: πρϊτο να υπάρξει
δυνατότθτα δανειςμοφ από τισ τράπεηεσ και δεφτερο να μθν παρεμβλθκεί διαρροι με τθ μορφι
αποκθςαυριςμοφ. Στθν πραγματικότθτα ο χρθματικόσ πολλαπλαςιαςτισ είναι μικρότεροσ από τον
μεγαλφτερο δυνατό. Οι τράπεηεσ διατθροφν ςυνικωσ ρευςτά διακζςιμα πζρα από αυτά που τουσ
επιβάλλει ο νόμοσ (excess reserves). Επίςθσ, το ςτοιχείο τθσ διαρροισ που αναφζρκθκε είναι ςχεδόν
αναπόφευκτο.

9

Ζτςι, όταν κατατίκενται για πρϊτθ φορά ςε μια τράπεηα Α ποςό χριματοσ 100.000 ευρϊ και το νόμιμο
ποςοςτό ρευςτϊν διακεςίμων που πρζπει να διατθρεί είναι π.χ. 20%, θ τράπεηα κα μπορζςει να δανείςει τισ
80.000 ςε πελάτθ τθσ, μεταφζροντασ ςτθν τράπεηα Β ςτο λογαριαςμό του πελάτθ το ποςό αυτό. Αλλά οι 80.000
ευρϊ αποτελοφν βάςθ δανειςμοφ από τθν τράπεηα Β, θ οποία είναι υποχρεωμζνθ να διατθριςει μόνο 0,20 x
80.000 = 16.000 ευρϊ ςτα ταμεία τθσ και να μεταφζρει τα υπόλοιπα ςτθν τράπεηα Γ ςτο λογαριαςμό του κ. Χ
που δανείηεται το ποςό των 64.000. Βλζπουμε τϊρα πϊσ μπορεί να ςυνεχιςτεί αυτι θ διαδικαςία δανειςμοφ
μζχρισ ότου το τραπεηικό ςφςτθμα εξαντλιςει τθ βάςθ για δανειςμό. Οι αρχικζσ 100.000 κα πάρουν τθ μορφι
ρευςτϊν διακεςίμων ςτισ διάφορεσ τράπεηεσ (τράπεηα Α: 20.000, τράπεηα Β: 16.000, τράπεηα Γ: 12.800 κ.ο.κ.).
Τελικά το τραπεηικό ςφςτθμα μπορεί να αυξιςει τθν προςφορά χριματοσ κατά 500.000 ευρϊ, από τισ οποίεσ οι
400.000 ευρϊ είναι το ςφνολο των δανείων. Ο χρθματικόσ πολλαπλαςιαςτισ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ κα
είναι ίςοσ με 5 και βρίςκεται αν υπολογίςουμε το πθλίκο 1/0,20.
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2.4.3. Σα τρία κφρια όργανα τθσ κεντρικισ τράπεηασ για τον ζλεγχο τθσ προςφοράσ
Θ κεντρικι τράπεηα ζχει ςτθ διάκεςι τθσ πολλά μζςα που μπορεί να χρθςιμοποιιςει για να
επθρεάςει τθν προςφορά χριματοσ και γενικά να αςκιςει τθν κατάλλθλθ νομιςματικι πολιτικι.
Ρολλά από τα μζςα αυτά διαφζρουν από χϊρα ςε χϊρα ανάλογα με το κεςμικό πλαίςιο του
τραπεηικοφ ςυςτιματοσ και το βακμό ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ. Ζχουμε όμωσ και τρία όργανα τα
οποία είναι κοινά ςε όλα τα καλά οργανωμζνα τραπεηικά ςυςτιματα και κεωροφνται τα κφρια μζςα
μεταβολισ τθσ προςφοράσ χριματοσ από τθν κεντρικι τράπεηα.
Το ζνα μζςο το καλφψαμε ιδθ παραπάνω και είναι θ μεταβολι του R, δθλαδι, του λόγου
των ρευςτϊν διακεςίμων προσ τισ κατακζςεισ. Θ αφξθςθ του R περιορίηει τα περικϊρια δανειςμοφ
και επομζνωσ μειϊνει τθν ζκταςθ ςτθν οποία οι εμπορικζσ τράπεηεσ μποροφν να αυξιςουν τθν
προςφορά χριματοσ. Το αντίκετο ιςχφει αν αντί για αφξθςθ ζχουμε μείωςθ του R.
Το δεφτερο είναι θ δραςτθριότθτα τθσ κεντρικισ τράπεηασ ςτθν ανοικτι αγορά χρθματιςτθριακϊν
αξιϊν. Θ κεντρικι τράπεηα διατθρεί χαρτοφυλάκιο χρθματιςτθριακϊν αξιϊν, κυρίωσ κρατικϊν
ομολογιϊν. Σε αντίκεςθ με τισ εμπορικζσ τράπεηεσ όμωσ, θ κεντρικι τράπεηα δε χρθςιμοποιεί τουσ
τίτλουσ τθσ για κερδοςκοπικοφσ ςκοποφσ, αλλά ωσ μζςο για να αυξιςει ι να μειϊςει τθν χάρτινθ
κυκλοφορία. Ζτςι θ κεντρικι τράπεηα μπορεί να αγοράςει κρατικζσ ομολογίεσ για να αυξιςει τθν
προςφορά χριματοσ αφοφ τα τραπεηογραμμάτια με τα οποία τισ αλλάηει, βγαίνουν για πρϊτθ φορά
ςτθν αγορά και αποτελοφν τθ βάςθ για πολλαπλι αφξθςθ τθσ προςφοράσ χριματοσ, όπωσ είδαμε
παραπάνω. Αντίκετα, όταν πουλάει ομολογίεσ από το χαρτοφυλάκιό τθσ, θ τράπεηα αποςφρει από
τθν κυκλοφορία τραπεηογραμμάτια με ςυνζπεια τθ μείωςθ τθσ προςφοράσ χριματοσ.
Τζλοσ, ο τρίτοσ τρόποσ αυξομείωςθσ τθσ ποςότθτασ χριματοσ από τθν κεντρικι τράπεηα,
είναι θ μεταβολι του προεξοφλθτικοφ επιτοκίου. Το επιτόκιο αυτό είναι θ τιμι δανειςμοφ χριματοσ
από τθν κεντρικι τράπεηα ςτισ εμπορικζσ τράπεηεσ. Οι τελευταίεσ, όταν αντιμετωπίηουν πρόβλθμα
ταμειακισ ρευςτότθτασ μποροφν να αναπροεξοφλιςουν ςτθν κεντρικι τράπεηα γραμμάτια και
ςυναλλαγματικζσ από το χαρτοφυλάκιο τουσ τίτλων βραχυπρόκεςμθσ πίςτεωσ. Τουσ τίτλουσ αυτοφσ
είχαν προεξοφλιςει ςτουσ κατόχουσ τουσ οι τράπεηεσ, επιβαρφνοντάσ τουσ με το προεξοφλθτικό
επιτόκιο των εμπορικϊν τραπεηϊν. Θ αναπροεξόφλθςθ του «εμπορικοφ αυτοφ χαρτιοφ» όπωσ
λζγονται οι ςυναλλαγματικζσ και τα γραμμάτια, ςυνεπάγεται πλθρωμι επιτοκίου ςτθν κεντρικι
τράπεηα, το οποίο κα πρζπει να λζγεται αναπροεξοφλθτικό μάλλον, παρά προεξοφλθτικό, αλλά ζχει
επικρατιςει ο τελευταίοσ όροσ και για τα δφο επιτόκια. Θ φψωςθ του προεξοφλθτικοφ επιτοκίου,
λοιπόν, είναι ζνασ τρόποσ για να αςκιςει θ κεντρικι τράπεηα ςυςταλτικι νομιςματικι πολιτικι ενϊ θ
μείωςθ κάνει το δανειςμό από τισ τράπεηεσ πιο φκθνό με διαςταλτικά αποτελζςματα ςτθν
κυκλοφορία του χριματοσ.
2.4.4. Η ποςότθτα χριματοσ ωσ όργανο νομιςματικισ πολιτικισ
Είδαμε παραπάνω ςε πρϊτθ προςζγγιςθ, τθ ςθμαςία τθσ ποςότθτασ του χριματοσ για
κζματα οικονομικισ πολιτικισ. Σε ό,τι αφορά κζματα πλθκωριςμοφ ο κατάλλθλοσ χειριςμόσ τθσ
μεταβλθτισ Μ, ςυνάγεται ςαφϊσ ότι θ αφξθςθ τθσ ποςότθτασ του χριματοσ με ζνα από τα όργανα
που αναφζραμε, κα προκαλζςει αφξθςθ τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ που κα οδθγιςει τελικά ςτθν πλιρθ
απαςχόλθςθ.
Ασ δοφμε πϊσ θ αφξθςθ τθσ προςφοράσ
χριματοσ μπορεί να οδθγιςει ςε αφξθςθ του
προϊόντοσ. Και επειδι αυτό γίνεται μζςω
χιμα 3
μεταβολϊν ςτο φψοσ του επιτοκίου ασ δοφμε
πρϊτα πϊσ προςδιορίηεται το επιτόκιο.
Ο προςδιοριςμόσ του επιτοκίου: Με βάςθ τθν
παραπάνω ςυηιτθςθ για τθ ηιτθςθ και προςφορά
χριματοσ, μποροφμε να δοφμε ότι το επιτόκιο
προςδιορίηεται από τισ δυο αυτζσ ςυναρτιςεισ.
Ππωσ δείχνει το ςχιμα 2, εάν υποτεκεί ότι θ
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προςφορά χριματοσ Μ1, είναι δεδομζνθ και κακορίηεται από τθν κεντρικι τράπεηα, θ τομι τθσ με τθ
ηιτθςθ χριματοσ προςδιορίηει το φψοσ του επιτοκίου, i1. Θ αφξθςθ τθσ προςφοράσ χριματοσ Μ2 κα
προκαλζςει μείωςθ ςτο επιτόκιο από i1 ςε i2. Θ αυξομείωςθ τθσ προςφοράσ χριματοσ επομζνωσ
10
οδθγεί ςε μεταβολζσ του επιτοκίου .

2.4.5. Η Επίδραςθ τθσ Αφξθςθσ τθσ Προςφοράσ Χριματοσ ςτθν Απαςχόλθςθ και το Εκνικό
Προϊόν
Μποροφμε να δοφμε τϊρα πϊσ θ αφξθςθ τθσ προςφοράσ χριματοσ μπορεί να οδθγιςει ςε
αφξθςθ του προϊόντοσ. Ππωσ δείχνει και το παραπάνω ςχιμα, θ ςειρά επιδράςεων ενόσ τζτοιου
μζτρου από τθν Κεντρικι Τράπεηα κα είναι: ↑ Μs, i ↓, I ↑, Y ↑.
Δθλαδι θ αφξθςθ τθσ προςφοράσ χριματοσ κα προκαλζςει μείωςθ ςτο επιτόκιο, θ μείωςθ
του επιτοκίου κα προκαλζςει αφξθςθ ςτο επίπεδο επενδφςεων και τζλοσ θ αφξθςθ των επενδφςεων
μζςω του πολλαπλαςιαςτι κα οδθγιςει ςε αφξθςθ του ειςοδιματοσ, ςε ςυνάρτθςθ και με άλλουσ
παράγοντεσ. Ραρακάτω, ζνασ ςυνοπτικόσ πίνακασ των παραγόντων που επθρεάηουν τα μεγζκθ τθσ
11
νομιςματικισ βάςθσ, του πολλαπλαςιαςτι και τθσ προςφοράσ χριματοσ .
Παράγοντασ

Αφξθςθ του λόγου διακεςίμων
– κατακζςεων, res
Αφξθςθ του λόγου μετρθτϊν –
κατακζςεων, cu
Μια αγορά ςτθν ανοιχτι αγορά
Μια πϊλθςθ ςτθν ανοιχτι
αγορά
Μια αφξθςθ των υποχρεωτικϊν
διακεςίμων
Μια αφξθςθ του δανειςμοφ
μζςω τθσ κυρίδασ
προεξόφλθςθσ
Μια αφξθςθ του
προεξοφλθτικοφ επιτοκίου

Επίπτωςθ ςτθ
νομιςματικι
βάςθ
BASE
Δεν μεταβάλλεται

Επίπτωςθ ςτον
πολ/ςτι
χριματοσ
(cu+1)/(cu+res)
Μειϊνεται

Επίπτωςθ ςτθν
προςφορά
χριματοσ
M
Μειϊνεται

Δεν μεταβάλλεται

Μειϊνεται

Μειϊνεται

Αυξάνεται

Δεν μεταβάλλεται

Αυξάνεται

Μειϊνεται

Δεν μεταβάλλεται

Μειϊνεται

Δεν μεταβάλλεται

Μειϊνεται

Μειϊνεται

Αυξάνεται

Δεν μεταβάλλεται

Αυξάνεται

Μειϊνεται

Δεν μεταβάλλεται

Μειϊνεται

10

Michael Parkin, Kent Matthews, Melanie Powell, Αρχζσ οικονομικισ, Εκδ.:Κριτικι, Ακινα, 2013
Ραρατιρθςθ: Θ ςχζςθ μεταξφ τθσ νομιςματικισ βάςθσ (Μ), του πολλαπλαςιαςτι και τθσ προςφοράσ
χριματοσ δίδεται ωσ: [(cu+1)/(cu+res)]BASE
11
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2.5. Ιςορροπία ςτθν αγορά χριματοσ
Θ αγορά χριματοσ είναι ςε ιςορροπία όταν θ προςφορά χριματοσ που κακορίηεται από τθν
κεντρικι τράπεηα ιςοφται με τθ ςυνολικι ηιτθςθ χριματοσ.
Σε αυτι τθν ενότθτα κα εξεταςτεί πϊσ το επιτόκιο
χιμα 4
κακορίηεται από τθν ιςορροπία τθσ αγοράσ χριματοσ,
δεδομζνου του επιπζδου των τιμϊν και τθσ παραγωγισ, που
και οι δφο μεταβλθτζσ προςωρινά κα κεωρθκεί ότι
παραμζνουν ανεπθρζαςτεσ από τισ νομιςματικζσ αλλαγζσ. Αν
s
M θ προςφορά χριματοσ, θ κατάςταςθ ιςορροπίασ ςτθν
s
d
αγορά χριματοσ είναι M = M . Διαιρϊντασ και τισ δφο
πλευρζσ αυτισ τθσ ιςότθτασ με το επίπεδο των τιμϊν,
εκφράηεται θ κατάςταςθ ιςορροπίασ ςτθν αγορά χριματοσ
από τθν άποψθ τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ πραγματικοφ χριματοσ
s
ωσ Μ / P = L (R, Y).
Λαμβάνοντασ υπόψθ το επίπεδο των τιμϊν, P, και θ παραγωγι, Υ το επιτόκιο ιςορροπίασ
είναι το διαγραμματικό ςθμείο (1) αυτό ςτο οποίο θ ςυνολικι ηιτθςθ πραγματικοφ χριματοσ
ιςοφται με τθν προςφορά πραγματικοφ χριματοσ. Στο ςχιμα παραπάνω, ςτο ςυνολικό
χρονοδιάγραμμα θ ηιτθςθ πραγματικοφ χριματοσ τζμνει τθν προςφοράσ χριματοσ ςτο ςθμείο (1)
1
για να δϊςει ζνα επιτόκιο ιςορροπίασ ςτο ςθμείο R . Το διάγραμμα τθσ προςφοράσ χριματοσ είναι
S
s
κάκετο ςτον άξονα M /P, επειδι το Μ ζχει οριςτεί από τθν κεντρικι τράπεηα, ενϊ το P λαμβάνεται
ωσ δεδομζνο.
Ασ δοφμε γιατί το επιτόκιο τείνει να εγκακίςταται
ςε επίπεδο ιςορροπίασ εξετάηοντασ τι κα ςυμβεί αν θ
2
αγορά είναι αρχικά ςτο ςθμείο (2), με επιτόκιο R , δθλαδι
χιμα 5
1
πάνω από R . Στο ςθμείο (2), θ ηιτθςθ για πραγματικά
1
2
χριματα υπολείπεται τθσ προςφοράσ κατά Q - Q , οπότε
υπάρχει υπερβάλλουςα προςφορά χριματοσ. Αν τα άτομα
διακρατοφν περιςςότερα χριματα από ό, τι επικυμοφν
δεδομζνου του επιτοκίου R2, κα προςπακιςουν να
μειϊςουν τθ ρευςτότθτα τουσ, χρθςιμοποιϊντασ κάποια
από τα χριματα για να αγοράςουν περιουςιακά ςτοιχεία
που φζρουν τόκο (interest-bearing assets). Με άλλα λόγια,
τα άτομα κα προςπακιςουν να απαλλαγοφν από τθν
περίςςεια των χρθμάτων μζςω του δανειςμοφ ςε άλλουσ.
Δεδομζνου ότι υπάρχει μια ςυνολικι υπερβάλλουςα
2
προςφορά χριματοσ ςτο R , ωςτόςο, δεν μποροφν όλοι να το καταφζρουν αυτό.
Υπάρχουν περιςςότεροι άνκρωποι που
χιμα 6
κα ικελαν να δανείςουν χριματα για να
μειϊςουν τθ ρευςτότθτα τουσ, από ό, τι
υπάρχουν άνκρωποι που κα ικελαν να
δανειςτοφν για να αυξιςουν τθν δικι τουσ
ρευςτότθτα. Πςοι δεν μποροφν να απαλλαχκοφν
από τα επιπλζον χριματα τουσ προςπακοφν να
δελεάςουν τουσ πικανοφσ δανειολιπτεσ με τθ
μείωςθ του επιτοκίου που χρεϊνουν για τα
2
δάνεια κάτω από το επίπεδο R . Θ κακοδικι
πίεςθ ςτο επιτόκιο ςυνεχίηεται ζωσ ότου το
1
ποςοςτό φτάςει ςτο επίπεδο R . Σε αυτό το
επιτόκιο, όποιοι επικυμοφν να δανείςουν τα
χριματα τουσ μποροφν να το κάνουν, επειδι το ςυνολικό πλεόναςμα τθσ προςφοράσ του χριματοσ
ζχει εξαφανιςτεί. Δθλαδι, θ προςφορά ιςοφται με τθ ηιτθςθ και πάλι. Μόλισ θ αγορά φκάςει ςτο
ςθμείο (1), ςυνεπϊσ δεν υπάρχει περαιτζρω τάςθ για πτϊςθ του επιτοκίου.
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1

Ομοίωσ, εάν το επιτόκιο είναι αρχικά ςε επίπεδο R , κάτω από το επίπεδο R , κα τείνει να
αυξθκεί. Ππωσ φαίνεται ςτο ίδιο ςχιμα, ςε αυτι τθν περίπτωςθ υπάρχει υπερβάλλουςα ηιτθςθ για
χριματα ίςθ με Q2 - Q1, ςτο ςθμείο (3). Ωσ εκ τοφτου τα άτομα προςπακοφν να πωλιςουν τα
τοκοφόρα περιουςιακά ςτοιχεία τουσ, όπωσ τα ομόλογα, για να αυξιςουν τα χριματά τουσ ςε
μορφι διακράτθςθσ (δθλαδι, πωλοφν ομόλογα για μετρθτά). Στο ςθμείο 3, ωςτόςο, δεν μπορεί ο
κακζνασ να πετφχει τθν πϊλθςθ τόςων περιουςιακϊν ςτοιχείων ζντοκθσ μορφισ, όςων αποηθτά για
να ικανοποιιςει τθ ηιτθςθ του για τα χριματα.
Ζτςι, οι άνκρωποι «προςφζρονται» να δανείηονται με όλο και υψθλότερα επιτόκια και
1
ςπρϊχνουν το επιτόκιο προσ τα πάνω, προσ το ςθμείο R . Μόνο όταν θ αγορά ζχει φκάςει ςτο
ςθμείο 1 και θ πλεονάηουςα ηιτθςθ για τα χριματα ζχει εξαλειφκεί, το επιτόκιο παφει να
12
αυξάνεται .
2.6. Μοντζλο IS-LM
Investment Saving – Liquidity Preference Money Supply Model
Το μοντζλο IS-LM αποτελεί ζνα μακροοικονομικό μοντζλο που παρουςιάηει γραφικά δφο
ενδιαφζρουςεσ και ςθμαντικζσ καμπφλεσ. Θ καμπφλθ επζνδυςθσ/αποταμίευςθσ (IS) είναι μια
παραλλαγι του μοντζλου εςόδων-δαπανϊν ενςωματϊνοντασ τα επιτόκια τθσ αγοράσ (ηιτθςθ), ενϊ
θ καμπφλθ προτίμθςθσ ρευςτότθτασ/ ιςορροπία προςφοράσ χριματοσ (LM) καμπφλθ
αντιπροςωπεφει το ποςό των χρθμάτων που διατίκενται για τθν επζνδυςθ (προςφορά).
Το μοντζλο εξθγεί τισ αποφάςεισ που παίρνονται από τουσ επενδυτζσ όταν πρόκειται για
επενδφςεισ με το διακζςιμο ποςό χρθμάτων και το επιτόκιο που κα λάβουν. Λςορροπία
επιτυγχάνεται όταν το ποςό που επενδφεται ιςοφται με το ποςό που είναι διακζςιμο να επενδυκεί.
Ραρά τισ πολλζσ ελλείψεισ, το μοντζλο IS-LM υπιρξε ζνα από τα κφρια εργαλεία για τθν
μακροοικονομικι διδαςκαλία και τθν πολιτικι ανάλυςθ. Το μοντζλο IS-LM περιγράφει τθ ςυνολικι
ηιτθςθ τθσ οικονομίασ, χρθςιμοποιϊντασ τθ ςχζςθ μεταξφ προϊόντοσ και επιτοκίων. Σε μια κλειςτι
οικονομία, ςτθν αγορά αγακϊν, θ αφξθςθ των επιτοκίων μειϊνει τθ ςυνολικι ηιτθςθ, ςυνικωσ τθν
επενδυτικι ηιτθςθ ι / και τθν ηιτθςθ για διαρκι καταναλωτικά αγακά. Αυτό ςυνεπάγεται τθν
μείωςθ ςτο επίπεδο παραγωγισ και οδθγεί ςτθν εξίςωςθ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ με τθν
ποςότθτα που παράγεται. Αυτι θ κατάςταςθ είναι ίςθ με τθν προχπόκεςθ ότι ςχεδιαηόμενθ
επζνδυςθ ιςοφται με τθν αποταμίευςθ. Θ αρνθτικι ςχζςθ μεταξφ επιτοκίου και προϊόντοσ (output)
είναι γνωςτι ωσ θ καμπφλθ IS.
Θ δεφτερθ ςχζςθ αφορά ςτθν αγορά χριματοσ, όπου θ ποςότθτα του χριματοσ που
13
απαιτείται αυξάνεται με το ςυνολικό ειςόδθμα και μειϊνεται με το επιτόκιο .
2.6.1. Η καμπφλθ IS
Θ καμπφλθ IS δίνει όλουσ τουσ ςυνδυαςμοφσ των Υ και r που ιςορροποφν τθν αγορά
προϊόντοσ (output market), δεδομζνου ότι οι επιχειριςεισ είναι πρόκυμεσ να παρζχουν κάκε ποςό
που απαιτείται. Δθλαδι, το IS είναι το ςφνολο όλων των ςυνδυαςμϊν Υ και r που ικανοποιοφν τθ
ςυνκικθ ιςορροπίασ ςτθν αγορά προϊόντοσ, όπου θ ςυνολικι ηιτθςθ, με δεδομζνο ειςόδθμα Υ και
14 d
το κόςτοσ δανειςμοφ r, πρζπει να ιςοφται με τθ ςυνολικι προςφορά : Y (Y, r) = Y.
Θ καμπφλθ IS φανερϊνει όλουσ τουσ πικανοφσ ςυνδυαςμοφσ ανάμεςα ςτο Υ και ςτο r. Το Υ
ςτθν αριςτερι πλευρά, ςτον κάκετο άξονα του διαγράμματοσ παρουςιάηει το ειςόδθμα (επειδι θ
ηιτθςθ κατανάλωςθσ εξαρτάται από το ειςόδθμα), ενϊ το Υ ςτθν δεξιά πλευρά αντιπροςωπεφει τθν
ςυνολικι προςφορά θ χριςθ του ίδιου ςυμβόλου και για τισ δφο περιπτϊςεισ δικαιολογείται και
επιτρζπεται. επειδι ςφμφωνα με τθν βαςικι λογιςτικι ταυτότθτα εκνικοφ ειςοδιματοσ (basic

12

th

Paul Krugman, International Economics, Theory and Policy, 6 Edition, pp.364-365
http://macroeconomicanalysis.com/macroeconomics-wikipedia/is-lm-model/
14
the IS is the set of all Y and r combinations that satisfy the output market equilibrium condition that total
demand given income Y and the cost of borrowing r must equal total supply
13
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national income accounting identity), οποιαδιποτε ποςότθτα προςφζρεται δθμιουργεί ειςόδθμα
ίδιου μεγζκουσ/ποςοφ.
d
Με τθ ςειρά τθσ, θ ςυνολικι ηιτθςθ (Y ) μπορεί να διαχωριςτεί μζςα ςτο άκροιςμα τθσ
καταναλωτικισ ηιτθςθσ, τθσ ηιτθςθ των επενδφςεων, τθσ κρατικισ ηιτθςθσ (government demand) ,
d
d
d
d
d
και τθσ κακαρισ εξωτερικισ ηιτθςθσ (net foreign demand): Y (Y, r) = C + I + G +NX
όπου NX οι κακαρζσ εξαγωγζσ (δθλαδι, οι εξαγωγζσ μείον τισ ειςαγωγζσ) (πόςο πολφ περιςςότερο οι
ξζνεσ χϊρεσ ηθτοφν από εμάσ από ό, τι ηθτάμε εμείσ από αυτζσ), C είναι ςυνολικά οι δαπάνεσ των
καταναλωτϊν (διαφορά μεταξφ του διακεςίμου ειςοδιματοσ και φόρων), το Λ περιλαμβάνει τισ
προγραμματιςμζνεσ επενδφςεισ, και οι κρατικζσ δαπάνεσ.
χιμα 7

2.6.2. Η καμπφλθ LM

Θ καμπφλθ
LM αντικατοπτρίηει όλουσ τουσ
πικανοφσ ςυνδυαςμοφσ των Υ και r που ιςορροποφν τθν
αγορά χριματοσ, δεδομζνθσ τθσ ονομαςτικισ προςφοράσ
χριματοσ Μ ςτθν οικονομία, και του επιπζδου τιμϊν . Ζτςι
θ καμπφλθ LM είναι το ςφνολο όλων των ςυνδυαςμϊν Υ και
r που ικανοποιοφν τθν ςυνκικθ ιςορροπίασ ςτθν αγορά
χριματοσ, θ πραγματικι ηιτθςθ χριματοσ πρζπει να
ιςοφται με τθ δεδομζνθ πραγματικι προςφορά χριματοσ.:
d
M (Y,r) =M/P
Ρρζπει να προςζξει κανείσ ότι θ πραγματικι
προςφορά χριματοσ (ςτθ δεξιά πλευρά του ςχιματοσ)
είναι ςτακερι κατά τον ςχεδιαςμό τθσ LM – οποιαδιποτε αλλαγι ςτθν πραγματικι προςφορά
χριματοσ μετατοπίηει ολόκλθρθ τθν καμπφλθ. Υποκζτοντασ ότι θ πραγματικι ηιτθςθ χριματοσ
εξαρτάται κετικά από τθν ποςότθτα των πραγματικϊν ςυναλλαγϊν Υ και αρνθτικά ςχετικά με το
κόςτοσ ευκαιρίασ τθσ διακράτθςθσ χριματοσ r, θ LM είναι μια καμπφλθ με ανοδικι κλίςθ, με τθν
κλίςθ (steepness) να επθρεάηεται ανάλογα με το πόςο ευαίςκθτθ είναι θ πραγματικι ηιτθςθ
15
χριματοσ είναι όςον αφορά ςτισ αλλαγζσ ςτο r .
2.6.3.. Παράγοντεσ που προκαλοφν μετατοπίςεισ:
Θ καμπφλθ IS μετατοπίηεται κάκε φορά που εμφανίηεται μια αλλαγι ςε αυτόνομουσ
παράγοντεσ που δεν ζχουν καμία ςχζςθ με το επιτόκιο (παράγοντεσ ανεξάρτθτουσ τθσ ςυνολικισ
παραγωγισ). Θ αφξθςθ των αυτόνομων καταναλωτικϊν δαπανϊν προκαλεί μετατόπιςθ τθσ
ςυνολικισ ηιτθςθσ προσ τα πάνω και μετατοπίηει τθν καμπφλθ IS προσ τα δεξιά. Μια πτϊςθ
αντιςτρζφει τθν κατεφκυνςθ τθσ ανάλυςθσ. Για οποιοδιποτε δεδομζνο επιτόκιο, θ λειτουργία τθσ
ςυνολικισ ηιτθςθσ μετατοπίηεται προσ τα κάτω, το επίπεδο ιςορροπίασ του ςυνολικοφ προϊόντοσ
πζφτει, και θ καμπφλθ IS μετατοπίηεται προσ τα αριςτερά.
Μια αφξθςθ των προγραμματιςμζνων επενδυτικϊν δαπανϊν που δεν ςχετίηονται με το
επιτόκιο μετατοπίηει τθ λειτουργία τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ προσ τα πάνω. Το φαινόμενο αυτό
παρατθρείται επίςθσ με αυτόνομθ αφξθςθ των κακαρϊν εξαγωγϊν άςχετα με το επιτόκιο. Επιπλζον,
οι αλλαγζσ των κρατικϊν δαπανϊν και των φόρων είναι άλλοι δφο παράγοντεσ που μποροφν να
οδθγιςουν ςε αλλαγζσ ςτθν καμπφλθ IS.
Ενϊ πολλοί (5) είναι παράγοντεσ που μποροφν να προκαλζςουν τθν καμπφλθ IS να
μετατοπιςτεί, υπάρχουν μόνο δφο παράγοντεσ που μποροφν να ζχουν το ίδιο αποτζλεςμα ςτθν
καμπφλθ LM: οι μεταβολζσ ςτθν προςφορά χριματοσ και οι αυτόνομεσ μεταβολζσ ςτθ ηιτθςθ
χριματοσ.
Μια αφξθςθ ςτθν προςφορά χριματοσ οδθγεί ςυχνά ςε περίςςεια χριματοσ ςε ςθμείο
αντίςτοιχο με το αρχικό ςτθν καμπφλθ LM και μετατοπίηει τθν καμπφλθ LM προσ τα δεξιά. Αυτι θ
15

Monetary and Fiscal Policy in the ISLM Model,
http://wps.aw.com/wps/media/objects/7529/7710164/bonuschapters/webch02.pdf
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κατάςταςθ τθσ υπερβάλλουςασ ηιτθςθσ για χριμα μπορεί να εξαλειφκεί από τθν αφξθςθ του
επιτοκίου, το οποίο μειϊνει τθν ποςότθτα του χριματοσ που απαιτείται/ηθτείται μζχρι να ιςοφται
και πάλι τθν ποςότθτα του χριματοσ που παρζχεται.
Μια αυτόνομθ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ χριματοσ κα οδθγοφςε ςε προσ τα αριςτερά μετατόπιςθ
τθν καμπφλθ LM. Θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ χριματοσ κα οδθγιςει ςε ζλλειψθ χρθμάτων, θ οποία
ιςορροπείται και αποβάλλεται από τθ μείωςθ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ χριματοσ που ζρχεται ωσ
ςυνζπεια
από
τθν
αφξθςθ
του
επιτοκίου.
2.6.4. IS-LM ςε παγίδα ρευςτότθτασ (Liquidity Trap)
Τα γραφιματα IS-LM τυπικά ςχεδιάηονται με τζτοιο τρόπο ϊςτε το επιτόκιο ιςορροπίασ να
είναι κετικό. Ωςτόςο, τα τελευταία χρόνια, τα επιτόκια - ςτόχοι (τα βραχυπρόκεςμα) ζχουν μειωκεί
ςτο μθδζν και είναι αδφνατο να προχωριςουν περαιτζρω πτϊςθ (αφοφ άλλωςτε τα ονομαςτικά
επιτόκια ωσ επί το πλείςτων δεν μπορεί να είναι αρνθτικά).
Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, το ειςόδθμα ιςορροπίασ είναι Y0, και το επιτόκιο είναι ςτο 0. Μια
αφξθςθ τθσ προςφοράσ χριματοσ κινεί τθν καμπφλθ LM, αλλά δεν μπορεί να μειϊςει περαιτζρω το
επιτόκιο. Δεδομζνου ότι τα επιτόκια δεν μποροφν να μειωκοφν, οι επενδφςεισ δεν μποροφν να
ενκαρρυνκοφν και να προςελκυςκοφν από αυτό το κανάλι των μειωμζνων επιτοκίων. Ωςτόςο, θ
δθμοςιονομικι πολιτικι μπορεί να αυξιςει τθν παραγωγι, θ οποία κα μποροφςε να προκαλζςει μια
μετατόπιςθ τθσ καμπφλθσ IS προσ τα ζξω (δεξιά). Ωσ εκ τοφτου, εδϊ, θ νομιςματικι πολιτικι
κακίςταται αναποτελεςματικι, ενϊ θ δθμοςιονομικι πολιτικι μπορεί να ζχει αρκετά ιςχυρι
16
επίδραςθ .

16

th

Frederic S. Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 8 Edition, 2007
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2.7. Bank Run – Σραπεηικόσ πανικόσ
Το ςφςτθμα των αναλογικϊν διακεςίμων βαςίηεται ςε δφο κεμελιακζσ υποκζςεισ. Ρρϊτον,
ότι οι ειςροζσ και οι εκροζσ διακεςίμων κα είναι ιςόποςεσ, και δεφτερον, ότι ζνα μεγάλο μζροσ των
κατακετϊν δεν κα κελιςει τθν ταυτόχρονθ ανάλθψθ των κατακζςεϊν του. Στθν περίπτωςθ που οι
κατακζτεσ λειτουργιςουν αντίκετα από τθν δεφτερθ υπόκεςθ και προβοφν ςε ταυτόχρονθ ανάλθψθ
μετρθτϊν, οι τράπεηεσ δεν κα ζχουν τα διακζςιμα για να καλφψουν τθν ηιτθςθ όλων των κατακετϊν
τουσ για μετρθτά. Μια ξαφνικι ανάλθψθ των κατακζςεων από μια τράπεηα ςε μεγάλθ κλίμακα
17
ονομάηεται τραπεηικόσ πανικόσ .
Ο τραπεηικόσ πανικόσ, ι bank run, είναι μια κατάςταςθ όπου οι κατακζτεσ προβαίνουν ςε
μαηικζσ αποςφρςεισ των κατακζςεϊν τουσ, οδθγϊντασ μερικζσ από τισ τράπεηεσ ςε κλείςιμο. Τζτοια
περιςτατικά ζχουν ςθμειωκεί ζντονα ςτισ ΘΡΑ, κυρίωσ λόγω χρθματοοικονομικϊν αδυναμιϊν του
τραπεηικοφ ςυςτιματοσ και των άςχθμων χρθματοπιςτωτικϊν και οικονομικϊν ειδιςεων. Οι
18
Friedman και Schwarz αναγνωρίηουν ωσ μερικά από τα ςθμαντικότερα αίτια, ςτθν περίοδο 19301933, πριν τθ Μεγάλθ Φφεςθ, με ζμφαςθ το αμερικάνικο χρθματοπιςτωτικό πεδίο, τα ακόλουκα:
 οι επιπτϊςεισ τθσ μείωςθσ των τιμϊν ςτα γεωργικά προϊόντα ςτισ οικονομίεσ αγροτικϊν
πολιτειϊν το φκινόπωρο του 1930
 θ χρεοκοπία τθσ μεγάλθσ εμπορικισ τράπεηασ τθσ Νζασ Υόρκθσ, Bank of United States,
το Δεκζμβριο του 1930
 θ χρεοκοπία τθσ μεγαλφτερθσ τράπεηασ τθσ Αυςτρίασ τον Μάιο του 1931, που
προκάλεςε χρθματοοικονομικι κρίςθ ςτθν Ευρϊπθ
 θ εγκατάλειψθ του Χρυςοφ Κανόνα από τθ Μεγάλθ Βρετανία το Σεπτζμβριο του 1931.Ο
μεγαλφτεροσ τραπεηικόσ πανικόσ άρχιςε τον Λανουάριο του 1933 και ςταμάτθςε τον
Μάρτιο του ίδιου ζτουσ, όταν ο Ρρόεδροσ Franklin D. Roosevelt ανιγγειλε μια
«τραπεηικι αργία» κλείνοντασ όλεσ τισ τράπεηεσ. Μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι πάνω από το
ζνα τρίτο των τραπεηϊν είχαν χρεοκοπιςει ι εξαγοραςτεί.
Οι τραπεηικζσ μεταρρυκμίςεισ αποτζλεςαν μζροσ τθσ νομοκεςίασ του New Deal του Roosevelt και
αποκατζςτθςαν τθν τραπεηικι εμπιςτοςφνθ.

χιμα 8

17

Abel Andrew, Bernanke Ben, Croushore Dean, Μακροοικονομικι, Εκδ: Κριτικι, Ακινα, 2011, ς. 965
Milton Friedman, Anna Jacobson Schwartz, Monetary History of the United States, 1867-1960, Princeton
University Press for NBER,1963
18
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Σθμαντικι επίπτωςθ των τραπεηικϊν πανικϊν ιταν θ διατάραξθ του πολλαπλαςιαςτι
χριματοσ με δφο τρόπουσ. Ρρϊτον, οι άνκρωποι άρχιςαν να αντιμετωπίηουν με δυςπιςτία τισ
τράπεηεσ, φοβοφμενοι το κλείςιμο και «τθσ δικιάσ τουσ τράπεηασ» και τθν απϊλεια, κατά ςυνζπεια,
των κατακζςεϊν τουσ. Ζτςι προτιμοφςαν να κρατοφν τα χριματά τουσ ςε ρευςτι μορφι,
προκαλϊντασ τθν αφξθςθ του λόγου
των μετρθτϊν προσ τισ κατακζςεισ.
Δεφτερον, οι τράπεηεσ από
πλευράσ τουσ, φοβοφμενεσ μαηικζσ
αναλιψεισ, άρχιςαν να κρατοφν
περιςςότερα διακζςιμα για να
καλφψουν τισ κατακζςεισ τουσ .
ικελαν να πείςουν τουσ κατακζτεσ
τουσ ότι υπιρχαν αρκετά μετρθτά για
να καλφψουν τισ αναλιψεισ τουσ,
ϊςτε οι δεφτεροι να μθν προβοφν ςε
μαηικζσ αποςφρςεισ των κατακζςεϊν
τουσ.
Σε κάκε περίπτωςθ θ αφξθςθ,
είτε του λόγου των μετρθτϊν προσ τισ
κατακζςεισ,
είτε
του
λόγου
διακεςίμων προσ τισ κατακζςεισ,
προκαλεί πτϊςθ του πολλαπλαςιαςτι
χριματοσ. Ρράγματι, ςτθν περίοδο τθσ
Μεγάλθσ Φφεςθσ θ νομιςματικι βάςθ
αν και αυξικθκε κατά 20% ςτθν
τριετία
1930-1933,
ο
πολλαπλαςιαςτισ ζπεςε τόςο, που θ
προςφορά χριματοσ μειϊκθκε κατά
19
35% .
χιμα 9

19

Abel Andrew, Bernanke Ben, Croushore Dean, Μακροοικονομικι, Εκδ: Κριτικι, Ακινα, 2011, ς. 973-974
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2.8. Επιτόκια και Εξίςωςθ Fisher
Οι οικονομολόγοι ονομάηουν το επιτόκιο που παρζχει θ τράπεηα (ι που εφαρμόηεται ςε ζνα
τυπικό ομόλογο) ονομαςτικό επιτόκιο. Το πραγματικό επιτόκιο ορίηεται ωσ θ αφξθςθ τθσ
αγοραςτικισ δφναμθσ που επιτυγχάνεται με τθν επζνδυςθ. Αν με i ςυμβολίηεται το ονομαςτικό
επιτόκιο, r το πραγματικό επιτόκιο και π ο ρυκμόσ πλθκωριςμοφ, θ ςχζςθ μεταξφ αυτϊν των τριϊν
μεταβλθτϊν μπορεί να εκφραςτεί ωσ εξισ: r = i – π.
Κατ’ επζκταςθ, το πραγματικό επιτόκιο είναι θ διαφορά ανάμεςα ςτο ονομαςτικό επιτόκιο
και το ρυκμό πλθκωριςμοφ. Αν μετακζςουμε τουσ όρουσ τθσ εξίςωςθσ, μποροφμε εφκολα να
διαπιςτϊςουμε ότι το ονομαςτικό επιτόκιο ιςοφται με το άκροιςμα του πραγματικοφ επιτοκίου και
του ρυκμοφ πλθκωριςμοφ: i = r + π.
Πταν ο δανειηόμενοσ (π. χ. κάποιοσ που κζλει να αγοράςει καινοφριο αυτοκίνθτο) και ο
δανειςτισ (π. χ. μια τράπεηα) ςυμφωνοφν ςε ζνα ονομαςτικό επιτόκιο, δεν γνωρίηουν με ακρίβεια το
ρυκμό πλθκωριςμοφ για τθν περίοδο του δανείου. Ωσ εκ τοφτου, είναι ςθμαντικό να γίνεται
διάκριςθ μεταξφ δφο εννοιϊν του πραγματικοφ επιτοκίου: του πραγματικοφ επιτοκίου που
αναμζνουν ο δανειηόμενοσ και ο δανειςτισ όταν ςυνάπτουν το δάνειο, το οποίο καλείται ex ante
πραγματικό (r*) επιτόκιο, και του εφαρμοηόμενου πραγματικοφ επιτοκίου, το οποίο καλείται ex post
επιτόκιο (r).
Ραρόλο που οι δανειηόμενοι και οι δανειςτζσ δεν μποροφν να προβλζψουν επακριβϊσ το
μελλοντικό πλθκωριςμό, είναι εφλογο να ζχουν κάποιεσ προςδοκίεσ για το μελλοντικό ρυκμό
πλθκωριςμοφ. Ζςτω π ο καταγραφόμενοσ πλθκωριςμόσ και π e ο προςδοκϊμενοσ πλθκωριςμόσ. Το
e
ex ante πραγματικό επιτόκιο είναι i – π , ενϊ το ex post πραγματικό επιτόκιο είναι i – π. Διαφορά
ανάμεςα ςτα δφο επιτόκια προκφπτει όταν ο καταγραφόμενοσ πλθκωριςμόσ διαφζρει από τον
προςδοκϊμενο πλθκωριςμό. Είναι ςαφζσ ότι κατά τον κακοριςμό του ονομαςτικοφ επιτοκίου δεν
μπορεί να λαμβάνεται υπόψθ ο μελλοντικά καταγραφόμενοσ πλθκωριςμόσ, επειδι τθ ςτιγμι εκείνθ
είναι ακόμθ άγνωςτοσ. Κατά τον κακοριςμό του ονομαςτικοφ επιτοκίου μπορεί να λαμβάνεται
e
υπόψθ μόνο ο προςδοκϊμενοσ πλθκωριςμόσ. i = r* + π
Αν διατυπωκεί κατ’ αυτό τον τρόπο, θ εξίςωςθ καλείται εξίςωςθ Fisher, από τον
οικονομολόγο Irving Fisher (1867–1947). Κατά βάςθ δείχνει ότι το ονομαςτικό επιτόκιο μπορεί να
μεταβάλλεται για δφο λόγουσ, είτε επειδι μεταβάλλεται το προςδοκϊμενο πραγματικό επιτόκιο (r*)
e
είτε επειδι μεταβάλλεται ο προςδοκϊμενοσ ρυκμόσ πλθκωριςμοφ (π ). Ριο ςυγκεκριμζνα, θ
εξίςωςθ προβάλλει ωσ αξίωμα ότι, με δεδομζνο ex ante πραγματικό επιτόκιο, το ονομαςτικό
επιτόκιο i μεταβάλλεται παράλλθλα με τον προςδοκϊμενο πλθκωριςμό. Αυτι θ ςχζςθ ζνα προσ ζνα
μεταξφ του προςδοκϊμενου ρυκμοφ πλθκωριςμοφ και του ονομαςτικοφ επιτοκίου καλείται
«φαινόμενο Fisher», δθλαδι όταν θ άνοδοσ του πλθκωριςμοφ οδθγεί ςε άνοδο των ονομαςτικϊν
επιτοκίων.
Ζνα υψθλό ονομαςτικό επιτόκιο για τραπεηικι κατάκεςθ ι ομόλογο Δθμοςίου μπορεί
λοιπόν απλϊσ να αντανακλά υψθλζσ προςδοκίεσ για τον πλθκωριςμό και δεν αποτελεί απαραίτθτα
ζνδειξθ ότι θ πραγματικι απόδοςθ τθσ επζνδυςθσ κα είναι επίςθσ υψθλι. Αυτό είναι ςθμαντικό για
20
οποιονδιποτε δανείηεται ι δανείηει χριματα .
Σφμφωνα με τον Fisher τα οικονομικά υποκείμενα επικυμοφν μια ςτακερι πραγματικι
απόδοςθ και ςυνεπϊσ ζνα ςτακερό πραγματικό επιτόκιο. Για να ςυμβεί αυτό κα πρζπει τα
ονομαςτικά επιτόκια μιασ περιόδου να ιςοφνται με το επικυμθτό ςτακερό πραγματικό επιτόκιο ςυν
e
το ποςοςτό του πλθκωριςμοφ, ιτοι: it,t+1 = rt,t+1 + π t,t+1
e
Ππου π t,t+1 το ποςοςτό του προςδοκϊμενου πλθκωριςμοφ και r t,t+1 το πραγματικό επιτόκιο το
οποίο κεωρείται ωσ ςτακερό.
Θ παραπάνω ιςότθτα ςθμαίνει ότι τα ονομαςτικά επιτόκια και το ποςοςτό πλθκωριςμοφ
μεταβάλλονται πάντοτε με το ίδιο ποςοςτό και προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ. Εάν οι εκτιμιςεισ του
κοινοφ για τον προςδοκϊμενο πλθκωριςμό είναι αξιόπιςτεσ, τότε κα υπάρχουν ελάχιςτεσ αποκλίςεισ
μεταξφ προςδοκϊμενου και πραγματικοφ πλθκωριςμοφ. Συνεπϊσ, θ εκτίμθςθ του Fisher για τθ
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ςχζςθ μεταξφ νομιςματικισ πολιτικισ και επιπζδου ονομαςτικϊν επιτοκίων δφναται να ερμθνεφςει
τθ ςυςχζτιςθ που παρατθρείται ςτθν πράξθ μεταξφ ονομαςτικϊν επιτοκίων και πλθκωριςμοφ.
Κατά μια βελτιωμζνθ παραλλαγι τθσ ποςοτικισ κεωρίασ, θ οποία κα αναλυκεί παρακάτω,
αυτι τθσ Σχολισ του Cambridge, θ ηιτθςθ χριματοσ κεμελιϊνεται ςτθν επικυμία του ατόμου να
διατθριςει ρευςτά διακζςιμα. Σε αντίκεςθ με τον Fisher δθλαδι, δε δίνεται μεγάλθ ςθμαςία ςτθ
λειτουργία του χριματοσ ωσ μζςο ανταλλαγισ. Αντίκετα, θ ζμφαςθ δίνεται ςτθν ικανοποίθςθ που
ζχει θ οικονομικι μονάδα με το να διατθρεί αγοραςτικι δφναμθ που παρζχεται ςτθ μορφι ρευςτϊν
διακεςίμων. Επίςθσ, θ ςχολι αυτι ςκζψθσ, όπωσ εκπροςωπείται από τουσ οικονομολόγουσ Marshall
και Pigou, δεν εμμζνει ςτθν υπόκεςθ του ςτακεροφ Q τθσ ποςοτικισ κεωρίασ.
Το πραγματικό επιτόκιο rt, t+1, τθσ περιόδου από t ζωσ t +1 ορίηεται ωσ: rt,t+1 = it,t+1 - πt,t+1
Ππου: it,t+1 το ονομαςτικό ποςοςτό του επιτοκίου κατά το χρονικό διάςτθμα t ζωσ t+1 και π t,t+1 το
ποςοςτό του πλθκωριςμοφ για τθν περίοδο t ζωσ t+1.
Με άλλα λόγια το πραγματικό επιτόκιο είναι ίςο με το ονομαςτικό μείον το ποςοςτό
21
πλθκωριςμοφ και δείχνει κατά πόςο κερδίηει ζνασ κατακζτθσ από μια νομιςματικι μονάδα . Τα
οικονομικά υποκείμενα επιδιϊκουν όςο γίνεται υψθλότερα πραγματικά επιτόκια για τισ κατακζςεισ
τουσ. Σε περίπτωςθ που προςδοκοφν αφξθςθ του πλθκωριςμοφ απαιτοφν υψθλότερα ονομαςτικά
επιτόκια που να υπερκαλφπτουν το ποςοςτό του αναμενόμενου πλθκωριςμοφ. Αντικζτωσ,
ςυμβιβάηεται με ζνα χαμθλότερο ονομαςτικό επιτόκιο εάν προςδοκά πτϊςθ του ποςοςτοφ του
πλθκωριςμοφ.
2.9. Σαχφτθτα κυκλοφορίασ χριματοσ
H ταχφτθτα κυκλοφορίασ (velocity) είναι ζνα «πραγματικό», όχι απλά ζνα "ονομαςτικό"
μζγεκοσ. Ζχει τθ διάςταςθ του χρόνου, μετρϊντασ τθν ποςότθτα χριματοσ. H ανάλυςθ τθσ
ταχφτθτασ είναι ιςοδφναμθ με τθν ανάλυςθ τθσ ηιτθςθσ για χριμα ςε «πραγματικοφσ» όρουσ.
Ο Fisher ξεκινάει από τθ ςκζψθ ότι θ ηιτθςθ χριματοσ, δθλαδι θ ηιτθςθ για ρευςτά
διακζςιμα είναι βαςικά απόρροια του γεγονότοσ ότι το χριμα χρειάηεται για ςυναλλακτικοφσ
ςκοποφσ. Επειδι θ οικονομικι μονάδα δε μπορεί να ςυγχρονίςει τισ ειςπράξεισ και πλθρωμζσ τθσ,
αναγκαςτικά κα χρειαςτεί μια ποςότθτα χριματοσ για να καλφψει τισ ςυναλλαγζσ τθσ ςτο ενδιάμεςο
διάςτθμα που παρεμβάλλεται μεταξφ ειςπράξεων και δαπανϊν. Για να κακορίςει το ποςό του
χριματοσ που χρειάηεται μια οικονομία για τθ διεκπεραίωςθ των ςυναλλαγϊν τθσ, ο Fisher αρχίηει
με τθ ςκζψθ ότι τα μζςα πλθρωμισ, το χριμα δθλαδι, χρθςιμοποιοφνται επανειλθμμζνα ςτισ
ανταλλαγζσ, αγορζσ, πωλιςεισ, κ.λπ. διαφόρων ατόμων. Το χριμα ωσ μζςο ανταλλαγισ, μζςα ςε μια
χρονικι περίοδο, μπορεί να κυκλοφοριςει οριςμζνεσ φορζσ, V, ϊςτε να χρθματοδοτθκεί το ςφνολο
των ανταλλαγϊν, Τ, ςτθν περίοδο αυτι. Το V είναι θ ταχφτθτα κυκλοφορίασ του χριματοσ.
Αν υποκζςουμε τϊρα ότι οι ςυναλλαγζσ αναφζρονται ςτθν παραγωγι και διακίνθςθ του
κακαροφ εγχϊριου προϊόντοσ, Υ, τότε ιςχφει θ ςχζςθ: V = Y/M
2.9.1. Η εξίςωςθ ανταλλαγισ
Στθν εξίςωςθ (12.1) το Υ είναι ίςο με το γινόμενο του πραγματικοφ προϊόντοσ, Q, επί το
επίπεδο τιμϊν, , ϊςτε αντικακιςτϊντασ ζχουμε: Μ*V = P*Q, που είναι θ γνωςτι εξίςωςθ
ανταλλαγισ. Στθν πραγματικότθτα πρόκειται για μια ταυτότθτα και όχι εξίςωςθ αφοφ οι δυο
πλευρζσ τθσ είναι εξ οριςμοφ ίςεσ.
Οι κλαςικοί οικονομολόγοι προχωροφν να κάνουν χριςθ τθσ εξίςωςθσ ανταλλαγισ και να
τθν αναγάγουν ςε κεωρία, τθ γνωςτι Ροςοτικι Κεωρία. Αυτό ζγινε υιοκετϊντασ τισ δφο υποκζςεισ
ότι θ V είναι ςτακερι και ότι το εγχϊριο προϊόν, Q, είναι αυτό τθσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, επίςθσ
ςτακερό. Το V κατά τουσ κλαςικοφσ προςδιορίηεται από κεςμικοφσ παράγοντεσ (όπωσ ο τρόποσ
λειτουργίασ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, οι ςυνικειεσ πλθρωμϊν των εργαηομζνων) οι οποίοι είναι
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Για παράδειγμα, εάν κάποιοσ κατακζςει 1.000 Ευρϊ για ζνα ζτοσ με ονομαςτικό επιτόκιο 5% και το ποςοςτό
πλθκωριςμοφ ανζρχεται ςε 2,7%, τότε το πραγματικό επιτόκιο ιςοφται με 5% - 2,7% = 2,3%. Το πραγματικό του
ετιςιο κζρδοσ ςε αγοραςτικι δφναμθ δεν ανζρχεται ςε 1.000 Χ 5%, αλλά ςε 1.000 Χ 2,3% ι 23 Ευρϊ.
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αμετάβλθτοι βραχυχρόνια. Θ δεφτερθ υπόκεςθ είναι θ γνωςτι κλαςικι κζςθ, ότι θ ελεφκερθ αγορά
κα οδθγιςει ςε πλιρθ απαςχόλθςθ των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν.
Ρράγματι, θ παραπάνω εξίςωςθ ανταλλαγισ μαηί με τισ δφο υποκζςεισ οδθγεί ςε δφο
ςυμπεράςματα ςτρατθγικισ ςθμαςίασ για τον τρόπο ςκζψθσ των κλαςικϊν οικονομολόγων ςε ότι
αφορά κζματα οικονομικισ πολιτικισ. Οι διαπιςτϊςεισ αυτζσ είναι οι:
α) οι μεταβολζσ ςτθν ποςότθτα του χριματοσ προκαλοφν μεταβολζσ ςτο επίπεδο τιμϊν
κατά τθν ίδια αναλογία. Ρράγματι, από τθν εξίςωςθ, P = (V/Q)*M, και επειδι ο λόγοσ V/Q είναι
ςτακερόσ, θ μεταβολι ςτθν ποςότθτα του Μ κατά ζνα ποςοςτό οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ τιμισ κατά το
ίδιο ποςοςτό.
β) θ ηιτθςθ χριματοσ βρίςκεται ςε ςτακερι ςχζςθ αναλογίασ με το φψοσ του ειςοδιματοσ.
Ρράγματι, διαιρϊντασ και τισ δυο πλευρζσ με  και V ζχουμε: P/M = (1/V) * Q, δθλαδι, θ ποςότθτα
χριματοσ ςε ςτακερζσ τιμζσ, που είναι ίςθ με
ποςοςτό k του πραγματικοφ προϊόντοσ, όπου: k =
1/V.
Αντικακιςτϊντασ το 1/ V με k και το P*Q με Υ
ζχουμε: Μ = k ∙ Y , όπωσ δείχνει το αντίςτοιχο
ςχιμα. Δθλαδι k = M/Y και δείχνει ότι θ ηιτθςθ
χριματοσ είναι ςτακερό ποςοςτό (κλάςμα) του
ειςοδιματοσ. Ζτςι, αν θ ταχφτθτα κυκλοφορίασ του
χριματοσ, V είναι 5, το k ιςοφται με 1/V ι με 0,2 και
ςθμαίνει ότι θ ηθτοφμενθ ποςότθτα χριματοσ είναι
χιμα 10
το 20% τθσ αξίασ του εκνικοφ προϊόντοσ.
Ωςτόςο παραμζνει το ερϊτθμα για το ποιοι είναι τελικά οι πιο αξιόπιςτοι δείκτεσ για το
εφκολο ι ςτενό χριμα. Οι μονεταριςτζσ ςτθ δεκαετία του 1980 επικεντρϊκθκαν ςτα νομιςματικά
μεγζκθ∙ κάτι που τελικά αποδείχκθκε αποτυχία. Σφμφωνα με διλωςθ του Krugman «δεν γνωρίηουμε
πλζον τι είναι «χριμα». Θ διάκριςθ μεταξφ των χρθμάτων και των πολφ ςτενϊν υποκατάςτατων του
ζχει γίνει ολοζνα και πιο κολι. Γι' αυτό δεν είναι απολφτωσ ςαφζσ ςε ποιο νομιςματικοφ μζγεκοσ Μ1, Μ2 ι Μ3 - κάποιοσ κα ζπρεπε να επικεντρωκεί. Επίςθσ, ζχει γίνει πολφ δφςκολο για τουσ
τραπεηικοφσ υπαλλιλουσ να μετριςουν πραγματικά τθν ποςότθτα χριματοσ ςτθν οικονομία. Θ FED
χαρακτθριςτικά δεν δθμοςιεφει πλζον τα ςτοιχεία του Μ3 ιδθ από το 2006, δεδομζνου ότι θ
ςυλλογι δεδομζνων ζχει γίνει πάρα πολφ δφςκολθ.
Θ ζμφαςθ των μονεταριςτϊν ςτα νομιςματικά μεγζκθ ςτθ δεκαετία του 1980 ςτθρίχκθκε ςε
μεγάλο βακμό από τθν πεποίκθςθ ότι θ ςτακερι αφξθςθ τθσ προςφοράσ χριματοσ κα οδθγιςει ςε
22
ςτακερι αφξθςθ του ονομαςτικοφ ΑΕΡ (NGDP ). Θ βαςικι υπόκεςθ ιταν βζβαια ότι θ ταχφτθτα
κυκλοφορίασ του χριματοσ, θ ςυχνότθτα με τθν οποία τα χριματα αλλάηει χζρια, είναι ςχετικά
ςτακερι. Από τθν εξίςωςθ ποςότθτασ, γνωρίηουμε ότι: M * V = NGDP, όπου M είναι θ ποςότθτα
χριματοσ και V είναι θ ταχφτθτα κυκλοφορίασ του χριματοσ.
Εάν το V είναι ςτακερό, τότε ο ρυκμόσ αφξθςθσ των NGDP πρζπει να ιςοφται με το ρυκμό
αφξθςθσ τθσ ποςότθτασ χριματοσ. Αλλά γνωρίηουμε ότι θ υπόκεςθ τθσ ςτακερισ ταχφτθτασ είναι
αναλθκισ. Θ ταχφτθτα τείνει να παρουςιάηει διακυμάνςεισ και είναι ςτθν πραγματικότθτα
εξαιρετικά αςτακισ ςε περιόδουσ κρίςεων. Αυτό είναι πράγματι ό, τι ςυνζβθ κατά τθ διάρκεια τθσ
οικονομικισ κρίςθσ του 2008. Ακόμθ και οι κεντρικζσ τράπεηεσ αφξθςαν ςθμαντικά τθν ποςότθτα
χριματοσ, θ ηιτθςθ για τα χριματα αυξικθκε. Ωςτόςο θ ταχφτθτα κυκλοφορίασ των χρθμάτων
ζπεςε κατακόρυφα κακϊσ οι άνκρωποι ςταμάτθςαν να δαπανοφν για αγακά και υπθρεςίεσ. Ζτςι,
εάν οι τεράςτιεσ αυξιςεισ ςτθ ςυνολικι ποςότθτα των χρθμάτων που διατίκενται ςε μια
ςυγκεκριμζνθ οικονομία ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι (money stock), αντιςτακμίηονται από
αρκετά μεγάλεσ μειϊςεισ ςτθν ταχφτθτα κυκλοφορίασ χριματοσ, τότε το NGDP (θ ηιτθςθ ςυνολικά)
κα ςθμειϊνει μείωςθ∙ και αυτό ακριβϊσ ςυνζβθ ςτισ ΘΡΑ το 2008.
Σφμφωνα με τον Ben Bernanke, οι μόνοι αξιόπιςτοι δείκτεσ τθσ κατεφκυνςθσ τθσ
νομιςματικισ πολιτικισ είναι ςτθν πραγματικότθτα ο ρυκμόσ του πλθκωριςμοφ και θ αφξθςθ του
ονομαςτικοφ ΑΕΡ, το οποίο είναι εξ οριςμοφ ίςο με τθν ποςότθτα του χριματοσ επί τθν ταχφτθτα
22
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κυκλοφορίασ του χριματοσ. Οι μονεταριςτζσ ςτθ δεκαετία του 1980 επικεντρϊκθκαν, ελλειμματικά,
αποκλειςτικά ςτο M για τον προςδιοριςμό τθσ κατεφκυνςθσ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ, ενϊ κα
ζπρεπε να επικεντρϊνεται ςτο γινόμενο M * V = NGDP.
2.10. Ποςοτικι Θεωρία του χριματοσ
Θ ςυηιτθςθ για το κζμα τθσ ηιτθςθσ χριματοσ, αρχίηει βαςικά με τθν ποςοτικι κεωρία του
χριματοσ που ζκανε τθν εμφάνιςι τθσ για πρϊτθ φορά πριν ακόμθ και από τουσ κλαςικοφσ
οικονομολόγουσ. Ο Irving Fisher ερεφνθςε τθ ςχζςθ μεταξφ νομιςματικισ πολιτικισ και επιπζδου των
επιτοκίων. Ο αμερικανόσ οικονομολόγοσ Fisher, ζκανε χριςθ τθσ ποςοτικισ κεωρίασ ςε ςφγχρονθ
μορφι και ςε ςχζςθ με το κζμα τθσ ηιτθςθσ χριματοσ.
Θ ποςοτικι εξίςωςθ: Θ ποςοτικι εξίςωςθ αποτυπϊνεται ωσ M*V = P*T,
όπου Μ θ ποςότθτα του χριματοσ (νόμιςμα εκτόσ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ςυν κατακζςεισ
όψεωσ),
V θ ταχφτθτα κυκλοφορίασ (ο αρικμόσ των φορϊν ανά περίοδο ι ζτοσ που αλλάηει χζρια ζνα μζςο
«δολάριο»),
P το γενικό επίπεδο τιμϊν (ι αλλιϊσ δείκτθσ τιμϊν),
T ο αρικμόσ των ςυναλλαγϊν που γίνονται ςε ζνα χρόνο ςτθν οικονομία, ι ζνα μζτρο του φυςικοφ
προϊόντοσ.
Αυτό που μασ λζει θ ποςοτικι εξίςωςθ είναι ότι θ ποςότθτα τθσ δαπάνθσ (M επί V, ι
αλλιϊσ θ ποςότθτα του χριματοσ επί τθν ςυχνότθτα χριςθσ τθσ) ιςοφται με τθν ποςότθτα των
ειςπράξεων (P επί Τα, ι θ τιμι μιασ μζςθσ πϊλθςθσ επί τον αρικμό των πωλιςεων). Ρρόκειται
φυςικά για ταυτότθτα, θ οποία αλθκεφει κάκε ςτιγμι.
Οι κρίςιμεσ υποκζςεισ που διατυπϊκθκαν από τουσ πρϊτουσ οικονομολόγουσ κατά τθ δόμθςθ
τθσ κεωρίασ ιταν οι εξισ δφο:
i.
θ κυκλοφορία του χριματοσ κεωρικθκε ςτακερι
ii.
οι ςυναλλαγζσ (πωλιςεισ) ιταν πάντα ςε επίπεδο πλιρουσ απαςχόλθςθσ.
Εάν το ςχιμα αυτό ιταν ορκό, αυτό κα ςιμαινε ότι το επίπεδο τιμϊν είναι μια απλι ςυνάρτθςθ
τθσ προςφοράσ του χριματοσ:
P = (V/T) * M
P = k*M, όπου k ο ςτακερόσ αρικμόσ προςδιοριηόμενοσ από τθ ςχζςθ V/T.
Εάν θ προςφορά του χριματοσ αυξανόταν, τότε κα υπιρχε αφξθςθ και ςτισ τιμζσ∙ εάν
μειωνόταν θ ποςότθτα του χριματοσ κα υπιρχε μείωςθ και ςτισ τιμζσ. Αφοφ θ κυβζρνθςθ (ι θ
κεντρικι τράπεηα) ελζγχει τθν προςφορά χριματοσ, κα μποροφςε να ρυκμίςει εφκολα και το
επίπεδο τιμϊν.
Το ερϊτθμα είναι όμωσ κατά πόςο αυτι θ αιτιϊδθσ ςχζςθ ιςχφει, και από ποια θ πλευρά
τθσ αιτιότθτασ. Κατά τουσ επινοθτζσ τθσ ποςοτικισ εξίςωςθσ το παραπάνω ςχιμα φυςικά και ίςχυε.
Και κα ιταν ζτςι εάν θ ταχφτθτα κυκλοφορίασ V, και ο αρικμόσ των ςυναλλαγϊν Τ ιταν ςτακερά, και
ςυνεπϊσ οι μεταβολζσ ςτο Μ κα ζπρεπε να επενεργοφν κατ’ ευκείαν πάνω ςτο .
Θ εμπειρικι εφαρμογι τθσ κεωρίασ ζρχεται να τθν απορρίψει. Μεταξφ 1929-1982 ςτισ ΘΡΑ,
θ προςφορά χριματοσ αυξικθκε πάνω από 11 φορζσ, ενϊ οι τιμζσ αυξικθκαν μόνο λίγο παραπάνω
από 4 φορζσ. Ρροφανϊσ, κάτι πρζπει να ςυνζβαινε με τισ μεταβλθτζσ V ι T ϊςτε να εμποδίςει μια
11πλάςια αφξθςθ ςτο Μ, να επιφζρει παρόμοια αφξθςθ ςτο .
Σφμφωνα με τθν κεχνςιανι κεωρία, αλλαγζσ ςτθν ποςότθτα χριματοσ κα απεικονίηονταν
πρϊτα ςτισ αλλαγζσ ςτθν αντίκετθ κατεφκυνςθ ςτα επιτόκια, τα οποία ςτθ ςυνζχεια κα είχαν
επιπτϊςεισ ςτθν επζνδυςθ και, μζςω τθσ επζνδυςθσ, ςτο ονομαςτικό ειςόδθμα. Θ υπονοοφμενθ
αντίςτροφθ ςχζςθ μεταξφ των αλλαγϊν ςτθν ποςότθτα χριματοσ και ςτα επιτόκια, που
εκλαμβάνεται ωσ δεδομζνθ κατά κοινι ομολογία από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του '60, ιδθ ζχει
απαξιωκεί/καταρριφκεί πλιρωσ από τισ ταυτόχρονεσ ανοδικζσ τάςεισ των αρκετϊν προθγοφμενων
δεκαετιϊν ςτθν ποςότθτα χριματοσ, ςε ονομαςτικό ειςόδθμα, πλθκωριςμό, και επιτόκια. Ζνα
αποτζλεςμα είναι μια ζκρθξθ τθσ οικονομικισ ζρευνασ ςτθ ςχζςθ μεταξφ των τιμϊν και των
επιτοκίων, ζρευνα που εμπνζεται κατά ζνα μεγάλο μζροσ από τισ ςυνειςφορζσ του Irving Fisher και
δευτερευόντωσ από μερικά ςχόλια του Keynes ςτθν πραγματεία του περί χριματοσ (Treatise on
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Money), τα οποία προθγικθκαν τθσ Γενικισ Κεωρίασ και από τα οποία θ Γενικι Κεωρία
αναπτφχκθκε.
Ιδθ υπάρχει γενικι ςυμφωνία για τθ κεωρία τθσ ςχζςθσ μεταξφ χριματοσ και επιτοκίων. Θ
κεωρθτικι ςχζςθ είναι ςφνκετθ, και ζτςι θ εμπειρικι ανάλυςι τθσ, βαςιςμζνθ ςτθν ςυγκεκριμζνθ
κεωρία, προςφζρει μια πλοφςια κατανόθςθ των ιδιαίτερων επειςοδίων αλλά δεν παράγει
οποιαδιποτε απλι εμπειρικι γενίκευςθ επιτρζποντασ ςε ζναν παρατθρθτι να προβλζψει τα
αποτελζςματα τθσ νομιςματικισ αλλαγισ πάνω ςτα επιτόκια. Θ εμπειρικι ανάλυςι βαςίηεται ςε
δφο ςχετικά κζματα: ςτθ ςχζςθ μεταξφ των αποδόςεων (yields) ςτα ονομαςτικά και περιουςιακά
23
ςτοιχεία και ςτθν επίδραςθ του επιπζδου και του ποςοςτοφ αλλαγισ των τιμϊν ςτα επιτόκια .
Ρροςπακϊντασ να ςυνδζςουμε το χριμα με τθν οικονομικι δραςτθριότθτα, ςυνειδθτοποιεί
κανείσ τθ ςχζςθ ανάμεςα ςε ποςότθτα χριματοσ και τιμζσ. Θ ποςοτικι κεωρία του χριματοσ
περιγράφει τθ μακροχρόνια ςχζςθ μεταξφ τθσ ποςότθτασ χριματοσ και του επιπζδου των τιμϊν.
Συγκεκριμζνα, εξθγεί τθν παράλλθλθ εξζλιξθ μεταξφ ποςότθτασ χριματοσ και πλθκωριςμοφ. Θ
ποςοτικι κεωρία ξεκινά με τθ διαπίςτωςθ ότι τα οικονομικά υποκείμενα χρθςιμοποιοφν χριμα για
τθν απόκτθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν. Συνεπϊσ, ςε κάκε οικονομία υπάρχει ζνασ ςυνολικόσ κφκλοσ
εργαςιϊν εντόσ μιασ χρονικισ περιόδου ίςοσ με  .Τ, όπου  είναι το μζςο επίπεδο τιμϊν και Τ ο
αρικμόσ των ςυναλλαγϊν. Αυτόσ ο όγκοσ των ςυναλλαγϊν κα πρζπει να καλφπτεται από ζνα ίςο
ποςό χριματοσ που κυκλοφορεί ςτθν οικονομία. Το ποςό αυτό χριματοσ ιςοφται με Μ . v, όπου M
είναι ποςότθτα χριματοσ και v θ ταχφτθτα κυκλοφορίασ του χριματοσ. Θ ταχφτθτα κυκλοφορίασ του
χριματοσ δείχνει πόςο ςυχνά εντόσ μιασ χρονικισ περιόδου (π.χ. ζνα ζτοσ) κυκλοφορεί κατά μζςο
όρο μια χρθματικι μονάδα, δθλαδι πόςο ςυχνά χρθςιμοποιείται για ςυναλλακτικοφσ ςκοποφσ. Θ
ταχφτθτα κυκλοφορίασ του χριματοσ κακορίηεται από ςυνικειεσ πλθρωμϊν και τθν τεχνολογία που
χρθςιμοποιεί το τραπεηικό ςφςτθμα μιασ χϊρασ .Θ ποςοτικι κεωρία εκφράηεται με τθν ιςότθτα:
M*V = P*T.
Επειδι θ μζτρθςθ όλων των ςυναλλαγϊν ςε μια οικονομία είναι ςχεδόν αδφνατθ,
λαμβάνεται αντ' αυτϊν το πραγματικό ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν (Υ) ωσ πλθςιζςτερο μζγεκοσ. Με
άλλα λόγια υποτίκεται ότι ο όγκοσ των ςυναλλαγϊν ιςοφται με τθν ποςότθτα των αγακϊν και
υπθρεςιϊν που παράγονται ςε μια χρονικι περίοδο. Αυτι θ πραγματικι παραγωγι
πολλαπλαςιάηεται με το δείκτθ τιμϊν . Ζτςι, προκφπτει *Υ που είναι το ονομαςτικό ακακάριςτο
εγχϊριο ειςόδθμα μιασ περιόδου. Στθν περίπτωςθ αυτι λαμβάνουμε τθν ιςότθτα (που ς' αυτιν τθν
μορφι διατυπϊκθκε από τον αμερικανό οικονομολόγο Irving Fisher): M *V = R*Y
Ροιεσ όμωσ είναι οι ςυνεπαγωγζσ τθσ ποςοτικισ κεωρίασ του χριματοσ; Το εργαλείο τθσ
νομιςματικισ πολιτικισ ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι θ ποςότθτα χριματοσ Μ. Θ ταχφτθτα
κυκλοφορίασ του χριματοσ κεωρείται μακροπρόκεςμα ωσ ςχετικά ςτακερι, αμετάβλθτθ και ωσ μθ
εξαρτϊμενθ από τθ νομιςματικι πολιτικι. Ρζραν τοφτου, γίνεται θ υπόκεςθ ότι θ νομιςματικι
πολιτικι δεν μπορεί μακροπρόκεςμα να επθρεάςει τθν πραγματικι παραγωγι Υ, δθλαδι τον όγκο
των ςυναλλαγϊν Τ. Συνεπϊσ, αλλαγζσ ςτθν ποςότθτα του χριματοσ Μ, μακροπρόκεςμα, προκαλοφν
μόνον μεταβολζσ του επιπζδου τιμϊν. Σε περίπτωςθ που θ κεντρικι τράπεηα αυξιςει τθν προςφορά
χριματοσ το μόνο που αυξάνεται είναι το επίπεδο τιμϊν (θ ταχφτθτα κυκλοφορίασ του χριματοσ και
θ πραγματικι παραγωγι παραμζνουν αμετάβλθτα). Επικυμεί θ κεντρικι τράπεηα να μειϊςει το
επίπεδο τιμϊν, τότε κα πρζπει να μειϊςει τθν ποςότθτα του κυκλοφοροφντοσ χριματοσ.
Θ ποςοτικι κεωρία του χριματοσ προςφζρει μια ςχετικά απλοϊκι ερμθνεία για τθν
παρατθροφμενθ παράλλθλθ εξζλιξθ μεταξφ τθσ ποςότθτασ χριματοσ και του επιπζδου τιμϊν. Θ
ποςότθτα χριματοσ κεωρείται ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι, το Δε επίπεδο τιμϊν θ εξαρτθμζνθ.
Συγχρόνωσ, θ ποςοτικι κεωρία υπονοεί ότι ο ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ μεταξφ των δφο μεγεκϊν
ιςοφται με 1. Αυτό ςθμαίνει ότι μια αφξθςθ τθσ ποςότθτασ χριματοσ π.χ. 10% προκαλεί αφξθςθ του
επιπζδου τιμϊν κατά 10%, ενϊ αφινει ανεπθρζαςτθ τθν πραγματικι οικονομία ("ουδετερότθτα του
χριματοσ”).
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Εξίςου απλι είναι και θ ςφςταςθ που προκφπτει για τθ νομιςματικι πολιτικι. Εάν ο
επικυμθτόσ πλθκωριςμόσ είναι 2% και θ αναμενόμενθ αφξθςθ του πραγματικοφ ΑΕΡ 4%, τότε θ
κεντρικι τράπεηα κα πρζπει να αυξιςει τθν ποςότθτα του χριματοσ κατά 6%. Και αυτό γιατί:
ΔΜ = Δ + ΔΥ - ΔV ι 6% = 2% + 4% - 0%
Σφμφωνα με τθν ποςοτικι εξίςωςθ, θ μεταβολι τθσ ποςότθτασ χριματοσ (ΔM) ςε μια
οικονομία ιςοφται με τθ μεταβολι των ονομαςτικϊν ςυναλλαγϊν (θ οποία υπολογίηεται κατά
προςζγγιςθ με τθ μεταβολι τθσ πραγματικισ δραςτθριότθτασ (ΔYR) ςυν τθ μεταβολι του επιπζδου
των τιμϊν (ΔP)), μείον τθ μεταβολι τθσ ταχφτθτασ κυκλοφορίασ του χριματοσ (ΔV). Θ τελευταία
μεταβλθτι μπορεί να οριςτεί ωσ θ ταχφτθτα με τθν οποία το χριμα αλλάηει κατόχουσ και, για αυτό
το λόγο, κακορίηει πόςθ ποςότθτα χριματοσ απαιτείται για τθ διενζργεια ενόσ ςυγκεκριμζνου όγκου
ονομαςτικϊν ςυναλλαγϊν. Αυτό αντανακλά το γεγονόσ ότι το αριςτερό ςκζλοσ τθσ εξίςωςθσ
αντιπροςωπεφει το άκροιςμα τθσ ποςότθτασ χριματοσ που χρθςιμοποιείται, ενϊ το δεξί ςκζλοσ
αντανακλά τθν αξία τθσ ςυναλλαγισ. Δθλαδι: ΔM = ΔYR + ΔP – ΔV
Θ ςχζςθ αυτι αποτελεί ταυτότθτα, δθλ. μια ςχζςθ που προφανϊσ δεν μπορεί να
διαψευςκεί. Ωσ εκ τοφτου, δεν παρζχει ςτοιχεία ςχετικά με τθ ςχζςθ αιτίου και αιτιατοφ. Κάτι τζτοιο
είναι δυνατό μόνο ςτθν περίπτωςθ που λαμβάνονται υπόψθ περαιτζρω υποκζςεισ ςχετικά με τουσ
προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ των μεταβλθτϊν.
Συγκεκριμζνα, με τισ ακόλουκεσ δφο υποκζςεισ θ ποςοτικι εξίςωςθ μπορεί να μετατραπεί
ςε ποςοτικι κεωρία. Ρρϊτον, το προϊόν μπορεί, μακροπρόκεςμα, να κεωρθκεί ότι κακορίηεται από
πραγματικοφσ παράγοντεσ, όπωσ οι παραγωγικζσ ευκαιρίεσ και οι προτιμιςεισ τθσ κοινότθτασ.
Δεφτερον, μακροπρόκεςμα, θ ταχφτθτα κυκλοφορίασ κεωρείται ότι κακορίηεται από τισ πρακτικζσ
πλθρωμϊν, από χρθματοπιςτωτικζσ και οικονομικζσ ρυκμίςεισ για τθ διενζργεια ςυναλλαγϊν, κακϊσ
και από το κόςτοσ και τθν απόδοςθ τθσ διακράτθςθσ χριματοσ αντί άλλων περιουςιακϊν ςτοιχείων.
Ακολοφκωσ, θ προςφορά χριματοσ –θ οποία κακορίηεται από τισ αποφάςεισ που
λαμβάνουν οι νομιςματικζσ αρχζσ– ςυνδζεται, μακροπρόκεςμα, με το επίπεδο των τιμϊν. Με άλλα
λόγια, ςε πιο μακροπρόκεςμουσ ορίηοντεσ, το επίπεδο των τιμϊν κακορίηεται απευκείασ από τισ
μεταβολζσ τθσ ποςότθτασ χριματοσ και μεταβάλλεται αναλογικά προσ αυτιν. Μια ςυνζπεια των
παραπάνω είναι ότι ο οργανιςμόσ που κακορίηει τθν προςφορά χριματοσ, δθλαδι θ κεντρικι
τράπεηα, φζρει ςε τελευταία ανάλυςθ τθν ευκφνθ για τισ πιο μακροπρόκεςμεσ πλθκωριςτικζσ
τάςεισ.
2.11. Ο κανόνασ του Taylor
Στόχοσ των κεντρικϊν τραπεηϊν να επθρεάςουν τισ πλθκωριςτικζσ προςδοκίεσ ϊςτε να
αποφευχκοφν λάκθ ςε αυτζσ που μποροφν να οδθγιςουν ςε λανκαςμζνεσ επενδυτικζσ αποφάςεισ
αλλά και λάκθ ςε ςυμβάςεισ εργαςίασ επθρεάηοντασ το επίπεδο απαςχόλθςθσ ςτθν οικονομία.
Αρκετζσ όμωσ κεντρικζσ τράπεηεσ δεν δίνουν βαρφτθτα μόνο ςτον πλθκωριςμό ςτοχεφουν και ςτθν
οικονομικι δραςτθριότθτα λόγω του γεγονότοσ ότι ο χαμθλόσ πλθκωριςμόσ δεν δείχνει να οδθγεί ςε
ζντονεσ διακυμάνςεισ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ.
Ο κανόνασ του Taylor είναι μια φόρμουλα που αναπτφχκθκε από τον οικονομολόγο του
Στάνφορντ, John Taylor. Σχεδιάςτθκε με ςκοπό να παρζχει «ςυςτάςεισ» για το πϊσ μια κεντρικι
τράπεηα, όπωσ θ Federal Reserve κα πρζπει να κακορίςει τα βραχυπρόκεςμα επιτόκια κακϊσ οι
οικονομικζσ ςυνκικεσ αλλάηουν, για να επιτευχκεί τόςο τον βραχυχρόνιο ςτόχο τθσ για τθ
ςτακεροποίθςθ τθσ οικονομίασ, όςο και τον μακροχρόνιο ςτόχο τθσ για τον πλθκωριςμό.
Ο κακθγθτισ Taylor (1993) αναφερόμενοσ ςτουσ δφο αυτοφσ ςτόχουσ ανζπτυξε τον «κανόνα
του Taylor», ο οποίοσ απευκφνεται ςτον πλθκωριςμό, τθν παραγωγι και τισ αποκλίςεισ τουσ από τισ
T=
f
T
τιμζσ ςτόχουσ: rt r0 + α (yt – y ) + β (πt – π ) , α, β > 0
Ππου y είναι θ πραγματικι παραγωγι,
f
y θ παραγωγι ςε πλιρθ απαςχόλθςθ,
π ο τρζχον πλθκωριςμόσ και
Τ
π ο επικυμθτόσ πλθκωριςμόσ (ι πλθκωριςμόσ ςτόχοσ) από τθν κεντρικι τράπεηα.
Με βάςθ τον κανόνα αυτό, θ κεντρικι τράπεηα κα αυξιςει το επιτόκιο αν ο πλθκωριςμόσ ι
θ παραγωγι είναι πολφ υψθλά ςε ςχζςθ με τισ επικυμθτζσ τιμζσ τουσ. Εφόςον οι κεντρικζσ τράπεηεσ
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κζτουν το ονομαςτικό και όχι το πραγματικό επιτόκιο, ο κανόνασ του Taylor μπορεί να τροποποιθκεί
χρθςιμοποιϊντασ τθν ςχζςθ μεταξφ πραγματικοφ και ονομαςτικοφ επιτοκίου του Fisher ωσ εξισ:
T
f
T
Rt = πt + r0 + α (yt – y ) + β (πt – π ) , α, β > 0
T
Ππου R το ονομαςτικό επιτόκιο ςτόχοσ που κζτει θ κεντρικι τράπεηα.
Τ
Από τθν παραπάνω ςχζςθ φαίνεται ότι αν ο πλθκωριςμόσ π αυξθκεί πάνω από το π , θ
αφξθςθ ςτο πραγματικό επιτόκιο κα αναγκάςει το ονομαςτικό να αυξθκεί περιςςότερο από τον
πλθκωριςμό και ανάλογα ςτθν περίπτωςθ μείωςθσ του. Οι τιμζσ του β δείχνουν τθν απζχκεια τθσ
κεντρικισ τράπεηασ ςτον πλθκωριςμό. Πςο μεγαλφτερο το β για κάκε μεταβολι του π, τόςο
μεγαλφτερθ κα είναι θ μεταβολι του πραγματικοφ και ονομαςτικοφ επιτοκίου και τόςο εντονότερθ θ
κίνθςθ για ςτακεροποίθςθ του πλθκωριςμοφ. Το r 0 είναι ίςο με το μακροχρόνιο πραγματικό επιτόκιο
24
τθσ οικονομίασ .
2.11.1. Οι εκδοχζσ του κανόνα Taylor
T

Θ χριςθ του πραγματικοφ επιτοκίου ςτόχου r ωσ μζςο νομιςματικισ πολιτικισ φαίνεται
ςτθν ακόλουκθ εκδοχι του γνωςτοφ κανόνα του Taylor. Ο John Taylor του Ρανεπιςτθμίου Stanford
ειςιγαγε ζναν κανόνα που επιτρζπει ςτθ Fed να λαμβάνει υπόψθ τισ οικονομικζσ ςυνκικεσ.
Ο κανόνασ αποτυπϊνεται αλγεβρικά ακολοφκωσ: i = π + 0.02 + 0.5y + 0.5 (π – 0.02)
όπου i είναι το ονομαςτικό διατραπεηικό επιτόκιο, π το φψοσ του πλθκωριςμοφ τα 4 προθγοφμενα
τρίμθνα και y = θ ποςοςτιαία απόκλιςθ του προϊόντοσ από το προϊόν πλιρουσ απαςχόλθςθσ.
Σφμφωνα με τον κανόνα το πραγματικό διατραπεηικό επιτόκιο (i – π) αντιδρά:
 y, ςτθ διαφορά του προϊόντοσ μείον το προϊόν πλιρουσ απαςχόλθςθσ
 π – 0,02, ςτθ διαφορά του πλθκωριςμοφ μείον το ςτόχο του (2%)
Αν το y ι το π αυξθκοφν, θ κεντρικι τράπεηα πρζπει να περιορίςει τθ νομιςματικι τθσ πολιτικι, ϊςτε
το πραγματικό διατραπεηικό επιτόκιο ν’ αυξθκεί (και αντίςτροφα).
Ο Taylor ζδειξε ότι ο κανόνασ προςιδιάηει ςτθν πραγματικι ςυμπεριφορά τθσ Fed.
Υποςτθρίηει τθ χριςθ του κανόνα για τθ χάραξθ τθσ κατευκυντιριασ γραμμισ τθσ νομιςματικισ
πολιτικισ, και όχι τθ μθχανικι εφαρμογι του.
Συγκεκριμζνα, ο κανόνασ προβλζπει ότι θ «πραγματικι» τιμι βραχυπρόκεςμων επιτοκίων
(δθλαδι, το επιτόκιο προςαρμοςμζνο για τον πλθκωριςμό) κα πρζπει να κακορίηεται ςφμφωνα με
τρεισ παράγοντεσ:
(1) ςτο ςθμείο όπου ο πραγματικόσ πλθκωριςμόσ είναι ςε ςχζςθ με το επιδιωκόμενο επίπεδο που θ
Fed επικυμεί να πετφχει,
(2) κατά πόςο θ οικονομικι δραςτθριότθτα είναι πάνω ι κάτω από το επίπεδο τθσ «πλιρουσ
απαςχόλθςθσ», και
(3) ποιο είναι το επίπεδο των βραχυπρόκεςμων επιτοκίων που κα ιταν ςφμφωνο και ςτακερό με
πλιρθ απαςχόλθςθ.
Ο κανόνασ «ςυνιςτά» ζνα ςχετικά υψθλό επιτόκιο (δθλαδι, μια «ςφιχτι» νομιςματικι
πολιτικι), όταν ο πλθκωριςμόσ είναι πάνω από τον ςτόχο του ι όταν θ οικονομία είναι πάνω από το
επίπεδο πλιρουσ απαςχόλθςθσ, και ζνα ςχετικά χαμθλό επιτόκιο («εφκολθ», χαλαρι, νομιςματικι
πολιτικι) ςτισ αντίκετεσ καταςτάςεισ.
Μερικζσ φορζσ αυτοί οι ςτόχοι ζρχονται ςε ςφγκρουςθ: για παράδειγμα, ο πλθκωριςμόσ
μπορεί να είναι πάνω από το ςτόχο του, όταν θ οικονομία είναι κάτω από τθν πλιρθ απαςχόλθςθ. Σε
τζτοιεσ περιπτϊςεισ, ο κανόνασ παρζχει κακοδιγθςθ ςτουσ φορείσ χάραξθσ πολιτικισ, ςχετικά με το
πϊσ να εξιςορροπιςουν αυτζσ τισ ανταγωνιςτικζσ και ςυγκρουόμενεσ εκτιμιςεισ, όςον αφορά τον
κακοριςμό του κατάλλθλου επιπζδου για το επιτόκιο∙ χρθςιμοποιϊντασ το εργαλείο του επιτοκίου.
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Σε μια «backward-looking εκδοχι» το τρζχον επιτόκιο ςυςχετίηεται με τισ παρελκοφςεσ τιμζσ του κενοφ
παραγωγισ και του κενοφ πλθκωριςμοφ:
rtT = r0 + α (yt-1 – yf ) + β (πt-1 – πT) , α, β > 0
Σε μια «forward-looking εκδοχι» το τρζχον επιτόκιο ςυςχετίηεται με τισ μελλοντικζσ (εκτιμϊμενεσ) τιμζσ του
κενοφ παραγωγισ και του κενοφ πλθκωριςμοφ:
rtT = r0 + α (Etyt+1 – yf ) + β (Etπt+1 – πT) , α, β > 0
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Ραρά το γεγονόσ ότι θ Fed δεν ακολουκεί ρθτά τον κανόνα, αναλφςεισ δείχνουν ότι ο
κανόνασ κάνει μια αρκετά ακριβι δουλειά ςτο να «περιγράφει»» πϊσ θ νομιςματικι πολιτικι
πραγματικότθτα ζχει διεξαχκεί κατά τθν τελευταία δεκαετία, ςφμφωνα με πρόεδρο Greenspan. Το
γεγονόσ αυτό ζχει αναφερκεί από πολλοφσ οικονομολόγουσ εντόσ και εκτόσ τθσ Fed, ωσ ο λόγοσ για
τον οποίο ο πλθκωριςμόσ παρζμεινε υπό ζλεγχο και του ότι θ οικονομία ςτισ ΘΡΑ παρζμεινε ςχετικά
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ςτακερι κατά τθ διάρκεια των τελευταίων δζκα ετϊν .
Ζνασ τρόποσ για να ακολουκθκεί μια ςτόχευςθ πλθκωριςμοφ είναι να κακοριςκεί θ
πολιτικι των επιτοκίων (για τθ Fed, το επιτόκιο των ομοςπονδιακϊν κεφαλαίων) με τθ χριςθ ενόσ
κανόνα ι τφπου. Ο πιο γνωςτόσ και πιο μελετθμζνοσ κανόνασ επιτοκίου είναι ο κανόνασ Taylor. Οι
υποςτθρικτζσ του κανόνα του Taylor υποςτθρίηουν ότι ςε προςομοιϊςεισ ςε υπολογιςτι, ο κανόνασ
λειτουργεί καλά και περιορίηει τισ διακυμάνςεισ του πλθκωριςμοφ και τθσ παραγωγισ. Με τθ χριςθ
ενόσ τζτοιου κανόνα, θ νομιςματικι πολιτικι ςυμβάλλει προσ τθν μείωςθ τθσ αβεβαιότθτασ, το
αντίκετο δθλαδι με τθ λειτουργία τθσ τρζχουςασ νομιςματικισ πολιτικισ. Στισ χρθματοπιςτωτικζσ
αγορζσ, ςτισ αγορζσ εργαςίασ, και ςτισ αγορζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν, οι άνκρωποι κάνουν
μακροπρόκεςμεσ δεςμεφςεισ.
Ζτςι, οι αγορζσ λειτουργοφν καλφτερα όταν τα ςχζδια βαςίηονται ςε ςωςτά αναμενόμενο
πλθκωριςμό. Μια καλά κατανοθτι νομιςματικι πολιτικι βοθκά να δθμιουργθκεί ζνα περιβάλλον
ςτο οποίο ο πλθκωριςμόσ είναι πιο εφκολο να προβλεφκεί και να διαχειριςτεί. Οι ςυηθτιςεισ για τθ
ςτόχευςθ του πλθκωριςμοφ και του κανόνα του Taylor για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ κα
ςυνεχιςτοφν και μελλοντικά.
Ο κανόνασ Taylor είναι ζνασ τφποσ για τον κακοριςμό του ποςοςτοφ των ομοςπονδιακϊν
κεφαλαίων. Καλϊντασ FFR το ομοςπονδιακό επιτόκιο (federal funds rate), το ποςοςτό πλθκωριςμοφ
INF, και το χάςμα ςτο παραγωγικό κενό GAP (όλα τα ποςοςτά), ο τφποσ κανόνα Taylor προκφπτει:
FFR = 2 + INF + 0,5 (INF-2) + 0.5GAP.
Ο κανόνασ Taylor ορίηει το επιτόκιο των ομοςπονδιακϊν κεφαλαίων κατά 2 %, ςυν τον πλθκωριςμό
26
ςυν το ιμιςυ τθσ απόκλιςθσ του πλθκωριςμοφ από το 2 %, ςυν το ιμιςυ του παραγωγικοφ κενο .
Ο πλθκωριςμόσ, όπωσ υποςτθρίηει ο Taylor, και το πραγματικό ΑΕΡ, κα κυμαινόταν πολφ
λιγότερο εάν θ FOMC ζκανε χριςθ του κανόνα, «κίγοντασ» το ιςτορικό απόδοςθσ τθσ FOMC. Ο
κανόνασ Taylor ςθμαίνει ότι θ Fed προκάλεςε τθν φοφςκα και τθν ζκρθξι τθσ τθν τελευταία
δεκαετία. Το επιτόκιο των ομοςπονδιακϊν κεφαλαίων ιταν 1,5 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ (κατά μζςο
όρο) υπερβολικά χαμθλό από το 2001 ζωσ το 2005, το οποίο τροφοδότθςε τθν «βόμβα», και το
ποςοςτό ιταν 0,5 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ (κατά μζςο όρο) πολφ υψθλό, το 2006 και το 2007, γεγονόσ
που προκάλεςε τθν ζκρθξθ. Στισ ςυνκικεσ του 2009, ο κανόνασ Taylor εκφζρει αρνθτικό επιτόκιο, μια
κατάςταςθ που δεν κα είχε προκφψει αν είχε ακολουκθκεί ο κανόνασ εξαρχισ ςτον ςχεδιαςμό τθσ
πολιτικισ.
Ο κανόνασ Taylor ενςωματϊνει πολλά χαρακτθριςτικά μιασ βζλτιςτθσ νομιςματικισ
πολιτικισ, από τθ ςκοπιά μιασ τουλάχιςτον απλι κατθγορίασ μοντζλων βελτιςτοποίθςθσ. Θ
απάντθςθ που ορίηει ςτισ διακυμάνςεισ του πλθκωριςμοφ ι του παραγωγικοφ κενοφ τείνει να
ςτακεροποιιςει αυτζσ τισ μεταβλθτζσ, και θ ςτακεροποίθςθ των δφο μεταβλθτϊν είναι ζνασ
κατάλλθλοσ ςτόχοσ, τουλάχιςτον όταν το παραγωγικό κενό ζχει οριςτεί ςωςτά. Επιπλζον, θ
προβλεπόμενθ απάντθςθ ςε αυτζσ τισ μεταβλθτζσ εγγυάται μια κακοριςμζνθ ιςορροπία
ορκολογικϊν προςδοκιϊν, και ζτςι αποτρζπει τθν αςτάκεια που μπορεί να προκφψει λόγω
αυτοεκλπθροφμενων προςδοκιϊν. Κάτω από οριςμζνεσ τουλάχιςτον απλζσ ςυνκικεσ, ζνασ κανόνασ
που κακιερϊνει μια χρονικά αναλλοίωτθ ςχζςθ ανάμεςα ςτο μονοπάτι του πλθκωριςμοφ και του
παραγωγικοφ κενοφ και ςτο επίπεδο των ονομαςτικϊν επιτοκίων μπορεί να επιφζρει το βζλτιςτο
μοτίβο ιςορροπίασ ςε πραγματικζσ διαταραχζσ.
Τθν ίδια ςτιγμι, ο κανόνασ όπωσ διατυπϊκθκε αρχικά, πάςχει από αρκετά ελαττϊματα. Το
μζτρο του «παραγωγικοφ κενοφ» που προτείνεται ςτθν ανάλυςθ του Taylor, ςτθν εμπειρικι
εφαρμογι του κανόνα μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικό από το κεωρθτικά ςωςτό μζτρο, κακϊσ
το αποτελεςματικό επίπεδο τθσ παραγωγισ πρζπει να επθρεάηεται από μια ευρεία ποικιλία
25
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http://www.frbsf.org/education/publications/doctor-econ/1998/march/taylor-rule-monetary-policy/
th
Michael Parkin, Macroeconomics 10 Edition, 2010
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πραγματικϊν διαταραχϊν. Ο κανόνασ προχποκζτει ζνα ςτακερό ςθμείο τομισ, αλλά ζνασ
επικυμθτόσ κανόνασ είναι πικανό να απαιτιςει ότι το ςθμείο τομισ προςαρμόηεται ανάλογα με τισ
διακυμάνςεισ ςτο φυςικό επιτόκιο (κατά Wicksell), και αυτό επίςθσ κα πρζπει να διαφζρει ςε
απάντθςθ μιασ ποικιλίασ πραγματικϊν διαταραχϊν.
Τζλοσ, θ κλαςικι διατφπωςθ υποκζτει ότι τα επιτόκια κα πρζπει να κακορίηονται μόνο
βάςει των ιςχυόντων μζτρων των μεταβλθτϊν-ςτόχων, αλλά ζνασ βζλτιςτοσ κανόνασ γενικά, κα
περιλαμβάνει μια δζςμευςθ ςτθν ιςτορικά εξαρτϊμενθ ςυμπεριφορά. ιδίωσ, πιο ςταδιακι
προςαρμογι του επιπζδου των επιτοκίων από ό, τι κα μποροφςε να προτακεί από τισ τρζχουςεσ
τιμζσ είτε των μεταβλθτϊν-ςτόχων είτε από εξωγενείσ κακοριςτικοφσ παράγοντεσ, ζχει ςθμαντικά
πλεονεκτιματα. Οι ςκζψεισ αυτζσ απαιτοφν ζνα πρόγραμμα για περαιτζρω ζρευνα, τθ βελτίωςθ τθσ
μζτρθςθσ του κατάλλθλου οριηόμενου παραγωγικοφ κενοφ και του φυςικοφ επιτοκίου, και ανάλυςθ
των ςυνεπειϊν των βελτιϊςεων του κανόνα τθσ πολιτικισ, όπωσ προτείνεται, ςτο πλαίςιο πιο
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ρεαλιςτικϊν μοντζλων .
2.12. Αντιςυμβατικά εργαλεία νομιςματικισ πολιτικισ
2.12.1. Λογικζσ προςδοκίεσ (Rational expectations)
Τα οικονομικά υποκείμενα αντιλαμβάνονται ζγκαιρα τισ μελλοντικζσ οικονομικζσ εξελίξεισ και
προςαρμόηονται εκ των προτζρων, δθλαδι πριν από τθν εμφάνιςθ αυτϊν των εξελίξεων. Κατά τθν
εφαρμογι αυτισ τθσ ιδζασ προκφπτουν δφο ςθμεία:
i.
ότι οι ςυμμετζχοντεσ ςε οποιαδιποτε αγορά κεωρείται ότι ζχουν τισ «ςωςτζσ»
εκτιμιςεισ τθσ κατανομισ πικανοτιτων των δυνατϊν ενδεχομζνων (probability
distribution of outcomes) - κάτι που από μόνο του είναι δφςκολο ι αδφνατο να
κακοριςτεί αντικειμενικά) - και ζτςι οι μζςεσ προςδοκίεσ είναι ςωςτζσ, και
ii.
ότι τα λάκθ τθσ πρόβλεψθσ ςτισ διαδοχικζσ χρονικζσ μονάδεσ (successive time units)
είναι αςφνδετα. Αυτό το ςθμείο υπογραμμίηει τθ δυςκολία να δοκεί ζνα ακριβζσ νόθμα
ςτθν πρϊτθ υπόκεςθ, και τθν αςάφεια τθσ «χρονικισ μονάδασ» για τθ δεφτερθ
υπόκεςθ. Για τθν υπόκεςθ αυτι, θ ςχετικι χρονικι μονάδα είναι περίπου είκοςι ζτθ και ζτςι ο υπολογιςμόσ του μζςου όρου μπορεί να προκφψει για μακροπρόκεςμα
διαςτιματα. Θ εμπειρικι ανάλυςι δίνει ζνα παράδειγμα: θ πραγματικι παράγωγοσ ςτα
ονομαςτικά assets αντιςτοιχεί με τθν πραγματικι παράγωγο ςτα περιουςιακά ςτοιχεία
μόνο για ολόκλθρο τον αιϊνα τα ςτοιχεία που μασ καλφπτουν.
Θ διαμόρφωςθ ςτθ κεωρία των λογικϊν προςδοκιϊν τθσ αρχαίασ ιδζασ, ότι οι οικονομικοί
δράςτεσ χρθςιμοποιοφν τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ζξυπνα ςτθν κρίςθ των μελλοντικϊν
δυνατοτιτων τουσ είναι μια ςθμαντικι και πολφτιμθ ανάπτυξθ.
Σφμφωνα με τθν κεωρία των κακαρϊν ορκολογικϊν προςδοκιϊν, θ μορφι τθσ καμπφλθσ
αποδόςεων είναι αποτζλεςμα των προςδοκιϊν όλων των ςυμμετεχόντων τθσ αγοράσ για τθν
μελλοντικι πορεία των επιτοκίων. Αναλυτικότερα, υποςτθρίηει ότι κάκε τρζχον μακροπρόκεςμο
επιτόκιο αντανακλά τισ αμερόλθπτεσ προβλζψεισ τθσ αγοράσ για τα μελλοντικά βραχυπρόκεςμα και
μακροπρόκεςμα επιτόκια. Αρικμθτικά αποδεικνφεται ότι, με βάςθ τθ κεωρία των ορκολογικϊν
προςδοκιϊν, κάκε μακροπρόκεςμο επιτόκιο αποτελεί το γεωμετρικό μζςο όρο του τρζχοντοσ
βραχυπρόκεςμου επιτοκίου διάρκειασ μίασ περιόδου και των διαδοχικϊν προβλζψεων αυτοφ για
κάκε περίοδο μζχρι τθν περίοδο λιξθσ του μακροπρόκεςμου. Ρρακτικά, θ ςυγκεκριμζνθ κεωρία
υπονοεί πωσ δεν υπάρχει κανζνασ κίνδυνοσ απϊλειασ ειςοδιματοσ από επενδφςεισ ςε
μακροπρόκεςμα ομόλογα γιατί οι αποδόςεισ τουσ ςτθρίηονται ςτισ αμερόλθπτεσ προβλζψεισ τθσ
αγοράσ για τθν πορεία των βραχυπρόκεςμων ομολόγων. Θ ςχζςθ αυτι, αν δεν ςυμβεί κάποια
μεγάλθ (μθ αναμενόμενθ) οικονομικι καμπι ςτθ αγορά δεν πρόκειται να μεταβλθκεί.
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Michael Woodford, The Taylor Rule and Optimal Monetary Policy,
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2.12.1.1. Σο παράδοξο των προςδοκιϊν κατά Fisher and Gibson
Ο Irving Fisher ιταν πρϊτοσ και πιο περίπλοκοσ «χριςτθσ» τθσ βαςικισ ιδζασ των λογικϊν
προςδοκιϊν. Θ προςδοκία του (το 1896) ότι τα ονομαςτικά επιτόκια κα ιταν ςχετικά υψθλά κατά τθ
διάρκεια των περιόδων αυξανόμενων τιμϊν και ςχετικά χαμθλά κατά τθ διάρκεια των περιόδων
μειωμζνων τιμϊν βαςίςτθκε ςτθν άποψθ ότι οι δανειςτζσ και οι οφειλζτεσ επιδιϊκουν να
προςδοκιςουν τισ μετακινιςεισ τιμϊν και να τισ επιτρζψουν ςτα επιτόκια που είναι πρόκυμοι να
δεχτοφν ι να πλθρϊςουν. Θ εξζταςθ εμπειρικϊν ςτοιχείων του τον ζπειςε ότι υπιρξε μια επίδραςθ
ςε αυτιν τθν κατεφκυνςθ αλλά ότι ιταν πάρα πολφ μετριάηουςα -ςυμπζραςμα ότι επίςθσ ζχουμε
φκάςει να μιλάμε βάςει τθσ εμπειρίασ για μια πολφ πιο μεγάλθ περίοδο. Ρρότεινε μια εξιγθςθ
ςτουσ όρουσ τθσ βραδφτθτασ με τθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ προςάρμοςαν τισ προςδοκίεσ τουσ ςτθν
εμπειρία, οδθγϊντασ ςτθν παρατιρθςθ ότι τα επιτόκια ποικίλλουν ανάλογα με το επίπεδο τιμϊν,
παρά με το ποςοςτό μεταβολισ των τιμϊν.
Στθν ίδια περίπου περίοδο, ο Knut Wicksell εντυπωςιάςτθκε από τθν ίδια εμπειρικι
παρατιρθςθ ότι οι τιμζσ και τα επιτόκια κινοφνταν προφανϊσ μαηί - παρατιρθςθ που ο Keynes
αποκάλεςε αργότερα «το παράδοξο Gibson» - και πρότεινε μια εξιγθςθ ςχετικά με τθν βραδφτθτα
με τθν οποία οι τράπεηεσ προςάρμοςαν τισ προςδοκίεσ τουσ για αλλαγζσ, ςτθν παραγωγικότθτα του
φυςικοφ κεφαλαίου. Ο Keynes προςζφερε μια παραλλαγι αυτισ τθσ εξιγθςθσ για το ίδιο φαινόμενο
περιςςότερο από δφο δεκαετίεσ αργότερα.
Επειδι θ επίδραςθ τθσ νομιςματικισ αλλαγισ ςτισ τιμζσ είναι ζνα ςθμαντικό κανάλι μζςω του
οποίου θ νομιςματικι αλλαγι ζχει επιπτϊςεισ ςτα επιτόκια, είναι ενδιαφζρουςα θ εξζταςθ τθσ
ςχζςθσ μεταξφ του επιπζδου και του ποςοςτοφ αλλαγισ των τιμϊν και των επιτοκίων. Θ εξζταςι των
ςτοιχείων επιβεβαιϊνει τισ αμφιβολίεσ που εκφράηονται από τον Frederick Macaulay περιςςότερο
από ςαράντα ζτθ πριν, για τθ γενικότθτα του φαινομζνου Gibson. Ρροκφπτει ότι δεν υφίςταται για
διάρκεια πολφ μεγάλων περιόδων. Συχνά δεν υπάρχει κατά τθ διάρκεια των μικρϊν χρονικϊν
περιόδων. Συγκεκριμζνα, υφίςταται πριν από τον Ρρϊτο Ραγκόςμιο Ρόλεμο και ςτισ Θνωμζνεσ
Ρολιτείεσ και ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, αν και προφανϊσ, ςφμφωνα με τισ μελζτεσ από Gerald Dwyer,
όχι ςε μερικζσ άλλεσ χϊρεσ. Υπάρχουν ίχνθ ςτθν περίοδο μεςοπολζμου, αλλά ςχεδόν καμία ζνδειξθ
ςτθν περίοδο μετά τον Δεφτερο Ραγκόςμιο. Θ τεράςτια αλλαγι ςτο επίπεδο τιμϊν από πριν ζωσ και
μετά από τον Ρρϊτο Ραγκόςμιο Ρόλεμο δεν εμφανίηει καμία αντανάκλαςθ ςτο επίπεδο επιτοκίων.
Εν ολίγοισ, ζχει υπάρξει κατά περιόδουσ ζνα φαινόμενο Gibson, αλλά δεν υπάρχει κανζνα
«παράδοξο Gibson».
2.12.1.2. Η εμπειρικι απόρριψθ του Keynes
Θ προτεινόμενθ εξιγθςθ του φαινομζνου Gibson από τουσ Wicksell και Keynes ζρχεται ςαφϊσ
ςε αντίκεςθ με τισ αποδείξεισ και μπορεί ςίγουρα να απορριφκεί. H εξιγθςθ του Fisher, θ οποία
ενδζχεται χριηει τροποποίθςθσ από τθν τελικι (1930) εκδοχι τθσ, κεωρεί ότι οι ςυμμετζχοντεσ
διαμορφϊνουν και αλλάηουν τισ προςδοκίεσ ςχετικά με τθν μελλοντικι αλλαγι των τιμϊν, ανάλογα
με τθν κατά μζςο όρο αλλαγι των παρελκοντικϊν τιμϊν. Οι τροποποιιςεισ που εμφανίηονται είναι,
πρϊτον, ότι θ περίοδοσ του μζςου όρου είναι πολφ μικρότερθ από ό, τι ο Fisher υπολόγιηε να είναι,
αν και ακόμα μακρά - κάτι ςαν ζξι ζωσ εννζα ζτθ αντί του πολφ μεγαλφτερου χρονικοφ διαςτιματοσ
που εκτιμάται-και, αφετζρου, ότι οι ςυμμετζχοντεσ λαμβάνουν επίςθσ υπόψθ άλλα ςχετικά
αποδεικτικά ςτοιχεία, όπωσ θ ελεφκερθ κυκλοφορία αςθμιοφ..
Μια απότομθ διακοπι προφανϊσ ζχει ςυμβεί τα τελευταία χρόνια ςτθ ςχζςθ μεταξφ τθσ
αλλαγισ των τιμϊν και των επιτοκίων τόςο ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ όςο και ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο.
Δεδομζνου ότι περίπου ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του ‘60, μια ςτενι ςχζςθ μεταξφ των επιτοκίων και
του ρυκμοφ μεταβολισ των τιμϊν είχε προκφψει για πρϊτθ φορά ςτον αιϊνα που μελετάται. Ο
Gibson ζχει ζτςι αντικαταςτακεί από τθν αρχικι κεωρία Fisher. Οι ονομαςτικζσ αποδόςεισ ζχουν
γίνει πιο μεταβλθτζσ από ό, τι πραγματικζσ αποδόςεισ: οι ονομαςτικζσ αποδόςεισ των ονομαςτικϊν
ςτοιχείων του ενεργθτικοφ είναι ωσ μεταβλθτι ωσ ονομαςτικζσ αποδόςεισ των υλικϊν περιουςιακϊν
ςτοιχείων. Οι δανειςτζσ και οι οφειλζτεσ προφανϊσ ιταν ςε κζςθ να προβλζψουν τισ μεταβολζσ των
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τιμϊν με μεγαλφτερθ ακρίβεια και να προςαρμόςουν τουσ όρουσ δανειςμοφ και τον δανειςμό τον
αναλόγωσ.
Το κενό αυτό ζχει επιςθμανκεί από άλλουσ ερευνθτζσ. Ππωσ Benjamin Klein, αποδίδουν το
κενό ςε μια κακυςτερθμζνθ και ςταδιακι αναγνϊριςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν αγορά των
δραςτικϊν αλλαγϊν ςτο νομιςματικό ςφςτθμα, από ζνα μεγάλο μεγάλου εφρουσ πρότυπο/επίπεδο
ςε ζνα διαχειρίςιμο πρότυπο. Μια προειδοποίθςθ είναι θ εξισ: θ ζκταςθ τθσ μετατόπιςθσ μπορεί να
ζχει αυξθκεί από τθν αποτυχία να καταςτεί δυνατι θ επίδραςθ των φόρων ςτθν πραγματικι
απόδοςθ από τα ονομαςτικι περιουςιακά ςτοιχεία κατά τθ διάρκεια μιασ πλθκωριςτικισ περιόδου.
Αυτό είναι ζνα πολφπλοκο κζμα που είναι μακριά από το να διευκετθκεί. Εν πάςθ περιπτϊςει, αν θ
μετατόπιςθ ςτο ςχιμα αποδειχκεί μόνιμθ ι προςωρινι είναι πικανό να εξαρτθκεί από τισ
μελλοντικζσ εξελίξεισ ςτο νομιςματικό ςφςτθμα και από τθ μελλοντικι πορεία του πλθκωριςμοφ.
2.12.1.3. Ζνα εμπειρικό παράδειγμα περί προςδοκιϊν
Θ ςθμαςία των προςδοκιϊν ςε αντιδιαςτολι με τισ πραγματοποιιςεισ τονίηεται από ζνα
ιδιαίτερα διδακτικό επειςόδιο. Εκείνο το επειςόδιο είναι θ μετάβαςθ από το φόβο ότι οι Θνωμζνεσ
Ρολιτείεσ κα πιγαιναν από τα χρυςά πρότυπα, που παράγονται από τθν ελεφκερθ μετακίνθςθ
αςθμιοφ πριν από 1896, ςτθν εμπιςτοςφνθ για τθ διατιρθςθ των προτφπων του χρυςοφ (gold
standard) μετά από τθν εκλογι McKinley το 1896.
Από 1873 ζωσ 1896, το βραχυπρόκεςμο επιτόκιο ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ ιταν ελαφρϊσ
υψθλότερο από το μζςο όρο από ιταν από 1896 ζωσ το 1914, αν και οι τιμζσ ςτο μζςο όρο
μειϊνονταν κατά ςχεδόν 2 τοισ εκατό ετθςίωσ πριν από 1896 και αυξάνονταν κατά ςχεδόν 2 τοισ
εκατό ετθςίωσ μετά από 1896. Στο Θνωμζνο Βαςίλειο, ςε αντίκεςθ, το βραχυπρόκεςμο επιτόκιο
ιταν ελαφρϊσ χαμθλότερο από μζςο όρο πριν το 1896 από ότι μετά. Στισ ΘΡΑ το ποςοςτό
υπολογίςτθκε κατά μζςο όρο περίπου 2.5 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ υψθλότερο από Θνωμζνο Βαςίλειο
πριν από 1896, λιγότερο από 1.5 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ υψθλότερο από τα βρετανικά ποςοςτά μετά
από 1896.
Αυτά τα φαινομενικά παράδοξα αποτελζςματα είναι εφκολο να εξθγθκοφν. Ρριν από 1896,
θ πολιτικι δφναμθ τθσ ελεφκερθσ μετακίνθςθσ του αςθμιοφ, κατζςτθςε εξ ολοκλιρου λογικό για
τουσ διορατικοφσ επενδυτζσ να ςτραφοφν ςτισ προςδοκίεσ πλθκωριςμοφ. Το αποτζλεςμα ιταν ο
αντιπλθκωριςμόσ - θ αναμονι ιταν πλθκωριςμόσ. Οι επενδυτζσ αποδείχκθκαν λανκαςμζνοι-αλλά
δεν υπιρξε κανζνασ τρόποσ που κανείσ κα μποροφςε να γνωρίηει γι’ αυτό εκ των προτζρων, κανζνα
ςτοιχείο ςε αντίκεςθ με μια εκ των προτζρων προςωπικι πικανότθτα κρίςθσ ότι θ πικανότθτα του
πλθκωριςμοφ κα ιταν οριςτικά μεγαλφτερθ από 50 τοισ εκατό.
Μετά από 1896, το γεγονόσ ιταν ο πλθκωριςμόσ - θ προςδοκία ιταν ςτακερότθτα ι
αντιπλθκωριςμόσ. Θ μετατόπιςθ ςτισ προςδοκίεσ μείωςε τθ διαφορά μεταξφ ςτα επιτόκια του
Θνωμζνου Βαςιλείου και των Θνωμζνων Ρολιτειϊν: οι επενδυτζσ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο
μοιράςτθκαν πικανϊσ τουσ φόβουσ εκείνων ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ και ωσ εκ τοφτου ιταν
απρόκυμοι να δανείςουν ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ πριν από 1896 εκτόσ από ςε ζνα αςφάλιςτρο που
κεωροφςαν πειςτικό και αποδεκτό για τθν δυνατότθτα υποτίμθςθσ του δολαρίου ςχετικά με τθ
λίβρα. Μετά από 1896 αυτό το αςφάλιςτρο δεν ιταν πλζον απαραίτθτο, θ υπερβολικι παραμονι
απλά απεικόνιςε το αςφάλιςτρο που απαιτικθκε ωσ αντιςτάκμιςθσ με τθν επζνδυςθ ςτο εξωτερικό
παρά ςε ςτο εςωτερικό.
Μετά από τον Ρρϊτο Ραγκόςμιο Ρόλεμο, οι Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ ζγιναν επίςθσ κφριοσ
εξαγωγζασ και, ενϊ θ πραγματικι παραγωγι ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ παρζμεινε υψθλότερθ απ' ότι
ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, το πλεόναςμα μειϊκθκε κατά περίπου μια ποςοςτιαία μονάδα. Οι
ονομαςτικζσ αποδόςεισ (yields) ζγιναν υψθλότερεσ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο απ' ό, τι ςτισ Θνωμζνεσ
28
Ρολιτείεσ, απεικονίηοντασ υποτίμθςθ τθσ λίβρασ ςχετικά με το δολάριο .
2.12.2. Ποςοτικι Χαλάρωςθ (Quantitative Easing)
28
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Interest Rates, 1867-1975

33

Μαρία Σουτουδάκθ

Νομιςματικι Πολιτικι, Κεντρικζσ Σράπεηεσ &
Χρθματοοικονομικζσ Κρίςεισ

H ποςοτικι χαλάρωςθ (Quantitative Easing - QE) είναι μια αντιςυμβατικι μορφι τθσ
νομιςματικισ πολιτικισ, όπου μια Κεντρικι Τράπεηα δθμιουργεί νζο χριμα θλεκτρονικά για να
αγοράςει χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία (assets), όπωσ κρατικά ομόλογα. Θ διαδικαςία
αυτι ζχει ωσ ςτόχο να αυξιςει άμεςα τισ δαπάνεσ του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν οικονομία και να
29
επιςτρζψει ο πλθκωριςμόσ ςτο ςτόχο .
Ροςοτικι χαλάρωςθ (QE) είναι μια μαηικι επζκταςθ των πράξεων ανοικτισ αγοράσ τθσ
κεντρικισ τράπεηασ. Θ τράπεηα αγοράηει τίτλουσ από τισ τράπεηεσ-μζλθ τθσ, για να προςκζςει
ρευςτότθτα ςτισ κεφαλαιαγορζσ. Αυτό ζχει το ίδιο αποτζλεςμα με τθν αφξθςθ τθσ προςφοράσ
χριματοσ. Σε αντάλλαγμα, εκδίδει πιςτωτικζσ ςτα αποκεματικά των τραπεηϊν να αγοράςουν τισ
κινθτζσ αξίεσ.
Από ποφ οι κεντρικζσ τράπεηεσ «λαμβάνουν» τθν πίςτωςθ για να αγοράςουν αυτά τα περιουςιακά
ςτοιχεία; Μποροφν απλά να τθν δθμιουργιςουν εκ του μθδενόσ. Μόνο οι κεντρικζσ τράπεηεσ ζχουν
αυτι τθ μοναδικι δφναμθ. Ρρόκειται για το ίδιο αποτζλεςμα με τθν εκτφπωςθ χριματοσ.
Ο ςκοπόσ αυτοφ του είδουσ τθσ επεκτατικισ νομιςματικισ πολιτικισ είναι να μειϊςει τα
επιτόκια και να τονϊςει τθν οικονομικι ανάπτυξθ. Χαμθλότερα επιτόκια επιτρζπουν ςτισ τράπεηεσ
να κάνουν περιςςότερα δάνεια. Τραπεηικά δάνεια τόνωςθ τθσ ηιτθςθσ, δίνοντασ ςτισ επιχειριςεισ
φτθνά δάνεια για τθν επζκταςθ, και αγοραςτζσ περιςςότερθ πίςτωςθ για να αγοράςει τα πράγματα
με. Με τθν αφξθςθ τθσ προςφοράσ χριματοσ, QE κρατά τθν αξία του νομίςματόσ χαμθλό τθσ χϊρασ.
Το γεγονόσ αυτό κακιςτά τα αποκζματα τθσ χϊρασ φαίνεται ςαν μια ςχετικά καλι επζνδυςθ ςε
30
ξζνουσ επενδυτζσ, και κακιςτά τισ εξαγωγζσ τθσ ςχετικά φκθνότερεσ .
Θ ποςοτικι χαλάρωςθ είναι θ πιο αμφιλεγόμενθ, από μια ςειρά μθ ςυμβατικϊν μζτρων
νομιςματικισ πολιτικισ που θ ΕΚΤ ενζκρινε τθ ςτιγμι που δεν κα μποροφςε να μειϊςει περιςςότερο
το βαςικό τθσ επιτόκιο. Ραρόλο που θ ΕΚΤ μείωςε τα επιτόκια τθσ, ςχεδόν κοντά ςτο μθδζν,
δθμιουργϊντασ ζτςι φκθνό χριμα για τισ τράπεηεσ, αυτζσ εξακολουκοφν να μθν δανείηουν, οι
εταιρείεσ εξακολουκοφν να μθν επενδφουν και οι καταναλωτζσ να μθν ξοδεφουν. Θ ανυπαρξία
επενδφςεων και κατανάλωςθ ζχει ω αποτζλεςμα επικίνδυνθ πτϊςθ του πλθκωριςμοφ και
ανφπαρκτθ ι αδφναμθ ανάπτυξθ. Επομζνωσ, θ ΕΚΤ πρζπει να βρει άλλο τρόπο για να ειςχωριςει
χριμα ςτθν αγορά. Θ αγορά κρατικϊν και ιδιωτικϊν ομολόγων, δθλαδι θ ποςοτικι χαλάρωςθ είναι
ζνα από αυτοφσ.
Ζνα ομόλογο είναι μια υπόςχεςθ από τον οφειλζτθ (εκδότθ του ομολόγου) για να
αποπλθρϊςει το χρζοσ με τουσ τόκουσ του δανείου (αγοραςτισ του ομολόγου). Αν δεν υπάρχουν
πολλοί δανειςτζσ γφρω, οι οφειλζτεσ πρζπει να προςφζρουν υψθλά επιτόκια για να πείςουν τουσ
δανειςτζσ να αγοράςουν τα ομόλογά τουσ.
Με τθν ποςοτικι χαλάρωςθ, θ ΕΚΤ ζχει δθλϊςει ότι είναι ζτοιμθ να αγοράςει μεγάλο μζροσ
κρατικοφ και ιδιωτικοφ χρζουσ (ομόλογα = χρζοσ). Αυτό ςθμαίνει ότι υπάρχει ζνασ μεγάλοσ
δανειςτισ ςτθν αγορά. Τα επιτόκια του δθμόςιου χρζουσ ζχουν ιδθ αρχίςει να μειϊνονται, κάνοντασ
πιο εφκολο για τισ κυβερνιςεισ που αντιμετωπίηουν ταμειακι ανεπάρκεια, να αποκτιςουν
κεφάλαια.
Με τθν αγορά κρατικϊν και ιδιωτικϊν χρεογράφων ςε δευτερεφουςεσ αγορζσ, θ ΕΚΤ μπορεί
να τυπϊςει χριμα. Ζτςι, καταλιγουν ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ ιδιωτϊν και επιχειριςεων που
ζχουν πουλιςει τίτλουσ τθσ ΕΚΤ, μετρθτά. Θ ΕΚΤ ελπίηει ότι οι πωλθτζσ των ομολόγων κα
χρθςιμοποιιςουν αυτά τα χριματα για να επενδφςουν ςε ριψοκίνδυνεσ επιχειριςεισ (που κερδίηουν
περιςςότερο ενδιαφζρον από ό, τι μετρθτά) ι ότι οι καταναλωτζσ κα ξοδζψουν, δίνοντασ ϊκθςθ
ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ, τθν απαςχόλθςθ και τον πλθκωριςμό.
Θ κεντρικι τράπεηα των ΘΡΑ και οι Λάπωνεσ και οι Βρετανοί ομόλογοί τθσ, ζχουν αγοράςει
εδϊ και καιρό τίτλουσ κρατικϊν και ιδιωτικϊν ομολόγων. Τϊρα θ ΕΚΤ, είναι θ τελευταία μεγάλθ
31
κεντρικι τράπεηα που πράττει το ίδιο . Θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα αποφάςιςε ποςοτικι
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http://www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy/pages/qe/default.aspx
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χαλάρωςθ το 2015, φψουσ 60 διςεκατομμυρίων ευρϊ , μετά από επτά χρόνια εφαρμογισ των
μζτρων λιτότθτασ.
Θ Λαπωνία ιταν θ πρϊτθ που χρθςιμοποίθςε τθν ποςοτικι χαλάρωςθ, από το 2001 ζωσ το
32
2006. Το επανζλαβε και πάλι το 2012, με τθν εκλογι του Σίνηο Άμπε ωσ πρωκυπουργόσ . Θ πιο
επιτυχθμζνθ προςπάκεια ποςοτικισ χαλάρωςθσ, ωςτόςο, επιτεφχκθκε από τθν Αμερικανικι
Ομοςπονδιακι Τράπεηα των ΘΡΑ: ο ιςολογιςμόσ τθσ υπερτετραπλαςιάςτθκε, από 2.825$
διςεκατομμφρια το 2008 ςε 4.482$ διςεκατομμφρια το 2014. Αυτό κακιςτά τθν αμερικανικι
33
ποςοτικι χαλάρωςθ, το πιο μαηικό πρόγραμμα τόνωςθσ τθσ οικονομίασ ςτθν παγκόςμια ιςτορία .

2.12.2.1.. Η ποςοτικι χαλάρωςθ ςτο παράδειγμα τθσ Αγγλίασ

Εάν τα επιτόκια είναι πολφ χαμθλά και θ
Επιτροπι Νομιςματικισ Ρολιτικισ τθσ Κεντρικισ
Τράπεηασ αναμζνει ότι ο πλθκωριςμόσ κα πζςει
κάτω από το επίπεδο-ςτόχο τθσ Κυβζρνθςθσ του
2%, μπορεί να διοχετεφςει χριμα κατευκείαν
ςτθν οικονομία, ϊςτε να τονϊςει τθν
κατανάλωςθ και το «ξόδεμα χριματοσ». Αυτό
ονομάηεται «ποςοτικι χαλάρωςθ».

Θ Κεντρικι Τράπεηα τθσ Αγγλίασ δθμιουργεί «νζο
χριμα» θλεκτρονικά ϊςτε να αγοράςει περιουςιακά
ςτοιχεία, όπωσ κρατικά ομόλογα. Αυτι θ «ζνεςθ
ρευςτοφ χριματοσ» μειϊνει το κόςτοσ του
δανειςμοφ και τονϊνει τισ τιμζσ των περιουςιακϊν
ςτοιχείων, για να ςτθρίξει και να τονϊςει τθν
οικονομικι δραςτθριότθτα και να επαναφζρει τον
πλθκωριςμό ςτο επίπεδο – ςτόχο.

Εάν ο πλθκωριςμόσ φαίνεται να είναι πολφ
υψθλόσ, θ Κεντρικι Τράπεηα τθσ Αγγλίασ
μπορεί να πουλιςει αυτά τα περιουςιακά
ςτοιχεία, ϊςτε να μειϊςει τθν ποςότθτα
χριματοσ ςτθν οικονομία.

Θ Επιτροπι Νομιςματικισ Ρολιτικισ
εξακολουκεί να ορίηει το επίπεδο των
επιτοκίων και ο ςτόχοσ τθσ νομιςματικισ
πολιτικισ παραμζνει ςτακερόσ:ο πλθκωριςμόσ
να βρίςκεται ςτον κυβερνθτικό ςτόχο του 2%. Θ
ποςοτικι χαλάρωςθ χρθςιμοποιικθκε για
πρϊτθ φορά ςτθν Αγγλία τον Μάρτιο του 2009.

Πθγι: τοιχεία από Bank of England

2.12.3. τοχευμζνεσ αγορζσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ
Ενϊ θ ποςοτικι χαλάρωςθ προκαλεί αφξθςθ ςτο μζγεκοσ του ιςολογιςμοφ μιασ κεντρικισ
τράπεηασ, οι ςτοχευμζνεσ αγορζσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ μεταβάλλουν τθν ςφνκεςθ του ιςολογιςμοφ
ςε επιλεγμζνα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ, ϊςτε να ενιςχφςουν τισ ςχετικζσ τιμζσ τουσ και να
τονϊςουν τθν οικονομικι δραςτθριότθτα. Ρροκειμζνου να γίνει κατανοθτό με ποιο τρόπο θ
ςτοχευμζνθ αγορά ςτοιχείων ενεργθτικοφ μπορεί να επθρεάςει τθν οικονομικι ςκθνι και τον
πλθκωριςμό, πρζπει να αναφερκεί ξανά ότι οι ενζργειεσ τθσ κεντρικισ τράπεηασ μποροφν να
επθρεάςουν τισ πιςτϊςεισ ωσ προσ το κόςτοσ και τθν διακεςιμότθτά τουσ. Πταν θ τράπεηα αποκτά
ζνα ςτοιχείο ενεργθτικοφ, αυξάνει τθν ςυνολικι ηιτθςθ του ςτοιχείου αυτοφ, θ οποία αυξανόμενθ
ηιτθςθ με τθν ςειρά τθσ τείνει να αυξάνει τθν τιμι του ενϊ μειϊνει τθν απόδοςι του προσ τα κάτω.
Σε περίπτωςθ απουςίασ τθσ ιδιωτικισ ηιτθςθσ για το ςτοχευμζνο ςτοιχείο του ενεργθτικοφ, θ αγορά
τθσ κεντρικισ τράπεηασ κακιςτά διακζςιμεσ τισ πιςτϊςεισ εκεί όπου δεν υπιρχαν.

%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9-%CE%B7%CE%B5%CE%BA%CF%84-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AE
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http://blogs.elconfidencial.com/mercados/los-mercados-en-directo/2015-02-24/wall-street_717037/
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Είναι πικανό, ο αντίκτυποσ επιλογισ και εφαρμογισ του ςυγκεκριμζνου μζςου-εργαλείου,
να είναι μεγαλφτεροσ ςε ευάλωτεσ, μθ ρευςτζσ αγορζσ. Σε τζτοιεσ ςυνκικεσ, ακόμθ και μικρζσ
παρεμβάςεισ μπορεί να προκαλζςουν μεγάλθ επίδραςθ ςτισ τιμζσ τθσ αγοράσ. Ο αντίκτυποσ του
ςυγκεκριμζνου μζςου μπορεί, επίςθσ, να είναι πολφ μεγαλφτεροσ, όςο μεγαλφτερθ είναι θ διαφορά
μεταξφ τθσ απόδοςθσ του ςτοιχείου ενεργθτικοφ που αγοράηει θ κεντρικι τράπεηα και του ςτοιχείου
ενεργθτικοφ που πουλά. Στοιχεία ενεργθτικοφ που ζχουν ςυνικωσ παρόμοια απόδοςθ και παρόμοια
χαρακτθριςτικά κινδφνου είναι ςυνικωσ ςτενά υποκατάςτατα.

2.12.4. Αποτελεςματικι ζξοδοσ από ζνα αντιςυμβατικό εργαλείο νομιςματικισ πολιτικισ
Πταν οι Κεντρικζσ Τράπεηεσ επιδιϊκουν ςυμβατικοφσ ςτόχουσ επιτοκίου, ςυχνά
διαμορφϊνουν μια ςτρατθγικι που επθρεάηει τισ προςδοκίεσ ςχετικά με τθν μελλοντικι πορεία των
«εργαλείων» τουσ και των ςτόχων τουσ. Στθν περίπτωςθ των αντιςυμβατικϊν πολιτικϊν, θ είςοδοσ
και θ ζξοδοσ από τισ τακτικζσ αυτζσ – όπωσ θ κακοδιγθςθ των προςδοκιϊν, θ ποςοτικι χαλάρωςθ
και οι ςτοχευμζνεσ αγορζσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ – είναι απαραίτθτθ μια ςυνεπισ και αξιόπιςτθ
προςζγγιςθ, αφοφ χωρίσ κάτι τζτοιο είναι πικανό να μθν διατθρθκοφν οι προςδοκίεσ του
πλθκωριςμοφ κοντά ςτον πλθκωριςτικό ςτόχο. Σε αυτό το μθ επικυμθτό ςενάριο, οι προςδοκίεσ για
αςτακι πλθκωριςμό είναι πικανό να οδθγιςουν ςε ευρφτερθ οικονομικι αςτάκεια.
Σε ςφγκριςθ με ςυμβατικζσ πολιτικζσ, θ ζξοδοσ από τθν ποςοτικι χαλάρωςθ και τθν
ςτοχευμζνθ αγορά περιουςιακϊν ςτοιχείων, δθμιουργεί πρόςκετα εμπόδια. Το βαςικό ερϊτθμα
είναι ζνα θ κεντρικι τράπεηα που επικυμεί να αυξιςει τα επιτόκια προκειμζνου να εξυπθρετιςει
τουσ ςτόχουσ τα θσ πολιτικισ τθσ, κα είναι ςε κζςθ να πράξει όςο γριγορα επικυμεί. Με τθ χριςθ
ςυμβατικϊν πολιτικϊν , θ απάντθςθ είναι κετικι, Σε περίπτωςθ μθ ςυμβατικϊν πολιτικϊν και
εργαλείων, όπωσ τθσ ποςοτικισ χαλάρωςθσ και τθσ ςτοχευμζνθσ αγοράσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ, θ
απάντθςθ εξαρτάται από το μζγεκοσ και τθν ςφνκεςθ του ιςολογιςμοφ τθσ κεντρικισ τράπεηασ,
κακϊσ και από τα εργαλεία που είναι διακζςιμα ςτουσ υπεφκυνουσ χάραξθσ πολιτικισ.
Με τθν ςυμβατικι πολιτικι, μια κεντρικι τράπεηα που επικυμεί να αυξιςει το επιτόκιο,
μπορεί να το κάνει περιορίηοντασ μερικϊσ τα ςυνολικά ρευςτά διακζςιμα που παρζχει ςτο τραπεηικό
ςφςτθμα. Μια κεντρικι τράπεηα μπορεί να /ζχει ςτθν κατοχι τθσ αρκετά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
μθδενικοφ κινδφνου (όπωσ ζντοκα γραμμάτια δθμοςίου) με ςκοπό να μειϊςει τθν προςφορά των
διακεςίμων, επιτρζποντασ ςε οριςμζνα ςτοιχεία ενεργθτικοφ από αυτά να λιξουν. Οι αρχζσ κα
μποροφςαν, εάν ιταν απαραίτθτο, να πουλιςουν ζνα μζροσ των εν λόγω ςτοιχείων ενεργθτικοφ που
χαρακτθρίηονται από μεγαλφτερθ ρευςτότθτα από τα υπόλοιπα.
Πταν θ εφαρμογι ποςοτικισ χαλάρωςθσ ι θ ςτοχευμζνθ αγορά ςτοιχείων ενεργθτικοφ
ζχουν διευρφνει ςθμαντικά τθν ποςότθτα των διακεςίμων και των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ ςτον
ιςολογιςμό μιασ Κεντρικισ Τράπεηα, θ τελευταία ενδζχεται να χρειαςτεί να προβεί ςε πϊλθςθ
μεγάλου όγκου ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, προκειμζνου να μειϊςει επαρκϊσ τθν προςφορά
διακεςίμων, ϊςτε να αυξιςει τον ςτόχο επιτοκίου. Τα περιουςιακά ςτοιχεία από τθν αγορά
ςτοιχείων ενεργθτικοφ είναι, όμωσ, δφςκολο να πουλθκοφν ςε ςχζςθ με τα ζντοκα γραμμάτια του
δθμοςίου, ωσ λιγότερο και δυςκολότερο ρευςτοποιιςιμα ςτοιχεία. Ρζραν τοφτου, θ αξία των
περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ ςτοχευμζνθσ αγοράσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ υπάρχουν περιπτϊςεισ που
κατακρθμνίηεται. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ είναι πικανό μια Κεντρικι Τράπεηα να μθν είναι ςε κζςει να
πουλιςει ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και να αποςφρει τα διακζςιμα από το τραπεηικό ςφςτθμα αρκετά
γριγορα ϊςτε να αυξιςει το επιτόκιο όταν το επικυμεί ι το χρειάηεται.
Θ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ του 2007-2009 γζννθςε ςε πολλοφ τθν ανθςυχία ότι οι
«φουςκωμζνοι» και «υπερφορτωμζνοι» ιςολογιςμοί κάποιων Κεντρικϊν Τραπεηϊν κα οδθγιςουν
ςε ανεξζλεγκτο πλθκωριςμό. Ευρζωσ υποςτθρίηεται ότι θ ζγκαιρθ ζξοδοσ από τθν ποςοτικι
χαλάρωςθ ι τθν ςτοχευμζνθ αγορά ςτοιχείων του ενεργθτικοφ είναι αναγκαία ϊςτε να αποφευχκεί
μια άνοδοσ του πλθκωριςμοφ ςε μθ επικυμθτά επίπεδα.
Θ ανθςυχία αυτι είναι μια
πραγματικότθτα. Επί του πρακτζου, οι κεντρικζσ τράπεηεσ ζχουν διάφορεσ επιλογζσ πολιτικϊν που
τουσ επιτρζπουν να ενιςχυκοφν χωρίσ να χρειάηεται να πουλιςουν ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τουσ.
Το πιο ςθμαντικό είναι ότι οι υπεφκυνοι χάραξθσ νομιςματικισ πολιτικισ μποροφν να
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χρθςιμοποιιςουν ζνα ςυμβατικό εργαλείο με ζνα αντιςυμβατικό τρόπο: μποροφν, δθλαδι, να
αυξιςουν το επιτόκιο δανειςμοφ που καταβάλει θ κεντρικι τράπεηα ςτα διακζςιμα.
Θ Κεντρικι Τράπεηα αυξάνει το επιτόκιο δανειςμοφ από το μθδζν ςε ζνα νζο κετικό
επιτόκιο Χ. Το επιτόκιο δανειςμοφ κζτει ζνα κατϊτατο όριο ςτο αγοραίο επιτόκιο κεφαλαίων, ακόμα
και όταν θ Κεντρικι Τράπεηα δεν μειϊνει τθν προςφορά των διακεςίμων τθσ. Ο λόγοσ είναι ότι μόλισ
το αγοραίο επιτόκιο κεφαλαίων μειωκεί ςτο επιτόκιό δανειςμοφ, οι τράπεηεσ δεν ζχουν καλφτερθ
εναλλακτικι λφςθ από το να κρατιςουν ςτθν Κεντρικι Τράπεηα πρόςκετα διακζςιμα ςε κατακζςεισ.
Θ ηιτθςθ διακεςίμων τουσ μετατοπίηεται ανοδικά, μετατοπίηοντασ τθν ιςορροπία προςφοράσ και
ηιτθςθσ προσ τα πάνω, αντίςτοιχα με το νζο επιτόκιο κατακζςεων Χ.
Με τθν αφξθςθ του επιτοκίου αποδοχισ κατακζςεων, λοιπόν, μια κεντρικι τράπεηα μπορεί
να αυξιςει τον ςτόχο επιτοκίου κεφαλαίων χωρίσ να μειϊςει το επίπεδο προςφοράσ των
διακεςίμων ι να μ μεταβάλει τθν ςφνκεςθ του ιςολογιςμοφ τθσ. Ζνα τυπικό μονοπϊλιο, αντίκετα,
μπορεί να ελζγξει είτε τθν τιμι είτε τα θν ποςότθτα, ενϊ μια κεντρικι τράπεηα μπορεί να ελζγξει και
δφο. Θ καταβολι επιτοκίου ςτα διακζςιμα επιτρζπει ςε μια κεντρικι τράπεηα τθν χριςθ δφο πολφ
ιςχυρϊν εργαλείων ανεξάρτθτα το ζνα από το άλλο. Μια κεντρικι τράπεηα μπορεί να προςαρμόςει
το ςτόχο επιτοκίου για τα διατραπεηικά δάνεια χωρίσ να μεταβάλλει το μζγεκοσ ι τθν ςφνκεςθ του
ιςολογιςμοφ τθσ, και δεφτερον, μπορεί να προςαρμόςει το μζγεκοσ και τθν ςφνκεςθ του
ιςολογιςμοφ τθσ, χωρίσ να μεταβάλλει τον ςτόχο επιτοκίου ςτα διατραπεηικά δάνεια.
Αυτι θ δυνατότθτα επιλογισ και ςυνδυαςμοφ μιασ κεντρικισ τράπεηασ μπορεί να μεταβάλει
τον ιςολογιςμό τθσ κατά τρόπο ςυμβατό με τθν χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα διατθρϊντασ υπό
ζλεγχο τον πλθκωριςμό. Ριο ςυγκεκριμζνα, εάν το επικυμθτό είναι θ αφξθςθ του επιτοκίου-ςτόχου,
με τθν διακράτθςθ μεγάλων ποςοτιτων μθ ρευςτοποιιςιμων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, μπορεί να
αποφευχκεί μια άμεςθ πϊλθςθ, με τθν αφξθςθ απλϊσ του επιτοκίου αποδοχισ κατακζςεων ςτα
διακζςιμα. Οι κεντρικοί τραπεηίτεσ είναι ςχεδόν απίκανο να αποκτιςουν μθ ρευςτοποιιςιμα
ςτοιχεία ενεργθτικοφ εκτόσ από ακραίεσ περιπτϊςεισ. Ωςτόςο, θ «εργαλειοκικθ» τουσ τουσ
επιτρζπει να το κάνουν χωρίσ να βλάψουν τθν αξιοπιςτία του πλθκωριςμοφ - υπό τθν προχπόκεςθ,
δθλαδι, ότι μποροφν να προςαρμόςουν το επιτόκιο που καταβάλουν ςτα διακζςιμα (το επιτόκιο
αποδοχισ κατακζςεων), όταν κρικεί απαραίτθτο. Σιμερα μεγάλεσ κεντρικζσ τράπεηεσ ςε παγκόςμιο
φάςμα όπωσ θ ΕΚΤ και θ Fed, ζχουν αυτι τθν δυνατότθτα.
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2.13 Εξζλιξθ των κεμελιωδϊν οικονομικϊν κεωρείων
Θ Γενικι Κεωρία του Kaynes (1936), κζτει τα κεμζλια τθσ οικονομικισ κεωρίασ ςε μίκρο –
και μάκρο-προςεγγίςεισ, άλλοτε με ςυγκλίνουςεσ και άλλοτε με αποκλίνουςεσ τάςεισ. Θ ανάλυςθ
βαςικϊν μακροοικονομικϊν μεταβλθτϊν, όπωσ το ΑΕΡ, ο πλθκωριςμόσ και οι διεκνείσ
χρθματαγορζσ, τίκεται ωσ βαςικό ςθμείο αναφοράσ, τόςο ςε βραχυχρόνιεσ όςο και μακροχρόνιεσ
προςεγγίςεισ, που ςτοχεφουν ςτθν διατφπωςθ μζτρων οικονομικισ πολιτικισ, με ςκοπό τθσ
τελευταίασ τθν βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου των κοινωνιϊν. Από τθν άλλθ, θ διαχείριςθ του
κρατικοφ προχπολογιςμοφ και θ κεςμικι παρζμβαςθ του κράτουσ ςυςχετίηει άμεςα τθν οικονομικι
πολιτικι με τον οικονομικό-πολιτικό ςχεδιαςτι, δθλαδι τθν κυβζρνθςθ, και τουσ ςθμερινοφσ
ανεξάρτθτουσ κεςμοφσ, δθλαδι τθσ κεντρικζσ τράπεηεσ.
2.13.1. Ο Keynes και θ Νεοκλαςικι Προςζγγιςθ
O Keynes (1936) αντιπαρατζκθκε ςτθν ορκόδοξθ (νζο)κλαςικι κεωρία με μια ςειρά
αναιρζςεων και αρνιςεων. Αναίρεςε τθν άποψθ ότι οι αγορζσ εξαςφαλίηουν βραχυχρόνια τθν
ςτακερότθτα ςτο μακρο-επίπεδο, αρνικθκε τον Νόμο του Say – ο οποίοσ αποκλείει τθν
υπερβάλλουςα ηιτθςθ χριματοσ - όπωσ και τθν άποψθ των κεντρικϊν τραπεηϊν ότι οι δθμόςιεσ
δαπάνεσ, με τθ μορφι των επενδφςεων, κα μειϊςουν τα κεφάλαια που είναι διακζςιμα ςτον
ιδιωτικό τομζα. Επίςθσ αρνικθκε τθν άποψθ ότι θ μείωςθ των ονομαςτικϊν μιςκϊν κα
αντιμετϊπιηε το φαινόμενο τθσ ανεργίασ. Σφμφωνα με τον Keynes, το (νζο)κλαςικό υπόδειγμα
υπζκετε πλιρθ απαςχόλθςθ χωρίσ να διακζτει ςχετικι κεωρία, κακϊσ θ ιςότθτα επενδφςεων και
αποταμίευςθσ ορίηουν το (ςυνακροιςτικό) ειςόδθμα και τθν απαςχόλθςθ. Μια ςειρά υποκζςεων
δθμιουργοφν ζνα μακροοικονομικό υπόδειγμα προςδιοριςμοφ του ςυνακροιςτικοφ ειςοδιματοσ και
τθσ απαςχόλθςισ, που οδιγθςαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ νεοκλαςικισ κεωρίασ μεγζκυνςθσ παραγωγισ
και διανομισ του ειςοδιματοσ. Οι υποκζςεισ αυτζσ διαμορφϊνονται ωσ εξισ:
α) Νοικοκυριά και επιχειριςεισ μεγιςτοποιοφν και ςυμπεριφζρονται ορκολογικά, δθλαδι
εκμεταλλεφονται όλεσ τισ πικανζσ ευκαιρίεσ.
β) Δεν υπάρχει αυταπάτθ χριματοσ.
γ) Υπάρχει τζλειοσ ανταγωνιςμόσ.
δ) Οι τιμζσ είναι εφκαμπτεσ και οι ποςότθτεσ ςυναλλαγισ ορίηονται από τισ τιμζσ.
ε) Υπάρχει γενικι ιςορροπία Βαλραςιανοφ τφπου και ο «εκπλθςτθριαςτισ» εγγυάται ότι οι
ςυναλλαγζσ κα πραγματοποιθκοφν ςε τιμζσ ιςορροπίασ.
ςτ) Τα νοικοκυριά και οι επιχειριςεισ ζχουν ςτακερζσ προςδοκίεσ.
η) Λςχφει ο νόμοσ αγορϊν του Say
34
θ) Λςχφει θ ποςοτικι (πρϊιμθ) κεωρία του χριματοσ .
Σχετικά με τον προςδιοριςμό του επιτοκίου, το αντιμετϊπιηε ωσ κακαρά νομιςματικό
φαινόμενο, δθλαδι ορίηεται από τθν προφορά και τθν ηιτθςθ χριματοσ, και δεν είναι «πραγματικό»
φαινόμενο, όπωσ το αντιμετϊπιηαν οι (νζο)κλαςικοί. Ο Keynes ονόμαςε τισ παραπάνω κζςεισ ωσ το
«κλαςικό» υπόδειγμα και ςτθ ςθμερινι ορολογία φζρεται ωσ το «νεοκλαςικό υπόδειγμα τθσ πρϊτθσ
περιόδου» , γιατί αυτό που ςιμερα ονομάηουμε κλαςικό υπόδειγμα, διαμορφϊκθκε μετά το 1946
35
με ςκοπό να αντιπαραταχκεί ςτον Keynes .
Ρζραν των παραπάνω κζςεων και κεωριςεων, ο κεμελιωτισ οικονομολόγοσ, παρουςίαςε
τον κεχνςιανό ςταυρό, τον πολλαπλαςιαςτι και τον επιταχυντι, ςτο πλαίςιο τισ λειτουργίασ τισ
αγοράσ, οδθγϊντασ ςτο ςυμπζραςμα ότι οι τιμζσ είναι εφκαμπτεσ. Υπάρχει ενεργόσ ηιτθςθ και
παγίδα ρευςτότθτασ, και επειδι I≠S, υπάρχει ακζλθτθ ανεργία. Ρρόκειται για καταςτάςεισ
βραχυχρόνιασ ζλλειψθσ ιςορροπίασ κακϊσ ςτθν πράξθ οι τιμζσ είναι άκαμπτεσ.
Βαςικι ιδζα που διαπερνάει όλθ τθν «Γενικι Κεωρία» (και ο ίδιοσ ο Keynes διατυπϊνει
ρθτά ςτο Κεφάλαιο 22 που φζρει τον τίτλο «Notes on the Trade Cycle» είναι πωσ θ οικονομία για να
επανζλκει ςε επίπεδο πλιρουσ απαςχόλθςθσ των ςυντελεςτϊν τθσ δεν απαιτεί δομικοφσ
34
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μεταςχθματιςμοφσ. Θ επανεξιςορρόπθςι τθσ μπορεί να επιτευχκεί ομαλά με τθν επιςτροφι του
επιπζδου των επενδφςεων ςτο ςθμείο εκείνο από το οποίο είχαν αποκλίνει, και το οποίο είναι το
ςθμείο που εγγυάται τθν ομαλι αναπαραγωγι του (άριςτου) κεφαλαιακοφ αποκζματοσ τθσ
οικονομίασ, όταν δθλαδι θ «οριακι αποδοτικότθτα του κεφαλαίου» (the marginal efficiency of
capital) αποκαταςτακεί και οι επιχειρθματίεσ κρίνουν και πάλι ότι θ επζκταςθ των δραςτθριοτιτων
τουσ κα είναι αποδοτικι και κερδοφόρα μεςο-μακροχρόνια. Συνεπϊσ, ο κεχνςιανόσ
«πολλαπλαςιαςτισ» είναι τοπικά προςδιοριςμζνοσ και θ μετατροπι του ςε «γραμμικό», ι ςε «μζςο
36
όρο», δεν δθμιουργεί μεγάλεσ απϊλειεσ όςον αφορά τθν ακρίβειά του .
Σχετικά με το επίπεδο των τιμϊν, υποςτιριξε ότι οι τιμζσ κα κακορίηονται από το κόςτοσ
εργαςίασ ανά μονάδα προϊόντοσ (μιςκοί αποδοτικότθτασ) και τθν πίεςθ τθσ ηιτθςθσ (που
προκαλείται από μια απόκλιςθ των αποταμιεφςεων από τθν επζνδυςθ). Το επίκεντρο τθσ πολιτικισ
τθσ ανάκαμψθσ κα πρζπει επομζνωσ να είναι θ αφξθςθ των επενδφςεων ϊςτε να αυξθκεί θ ηιτθςθ
για παραγωγι, απορροφϊντασ τθν πλεονάηουςα παραγωγι και ενκαρρφνοντασ τουσ επιχειρθματίεσ
να διευρφνουν ξανά τθν απαςχόλθςθ και τθν παραγωγι. Ο Keynes επιςθμαίνει ότι θ προςζγγιςι του
είναι ουςιωδϊσ διαφορετικι από αυτι των κεωρθτικϊν τθσ ποςότθτασ ςτο ότι δεν υπάρχει άμεςθ
επίδραςθ του χριματοσ ςτισ τιμζσ. Ρράγματι, υπογραμμίηει τθν αντίδραςθ που κα μποροφςε να
υπάρξει εναντίον τθσ προςζγγιςισ του: ότι κα προκαλζςει πλθκωριςμό και όχι τθν ανάκαμψθ τθσ
37
παραγωγισ .
Ζδωςε τθν τάςθ τθσ παρεμβατικισ οικονομικισ πολιτικισ μζςω του κρατικοφ
προχπολογιςμοφ (δθμοςιονομικι και νομιςματικι πολιτικι), άρα ςτο κοινοβοφλιο ιςορροποφν οι
αντίρροπεσ δυνάμεισ και ςυμφζροντα επενδυτϊν και εργαηομζνων (και το πολιτικοφ ςυςτιματοσ).
Ρρόκειται για τθν γνωςτι πολιτικι διαχείριςθσ τθσ ηιτθςθσ που, με διάφορουσ τρόπουσ,
εφαρμόςτθκε τθν περίοδο 1950-1970 με εξαιρετικι επιτυχία και κατζλθξε ςτο φαινόμενο του
38
ςταςιμοπλθκωριςμοφ (1973) .
Σε μια προςπάκεια ςυγκεραςμοφ τθσ με το νεοκλαςικό υπόδειγμα, θ κεχνςιανι κεωρία
αναδιατυπϊκθκε από μια ςειρά οικονομικϊν διανοοφμενων: o Hicks (με το υπόδειγμα IS/LM το
1937), ο Modigliani (με τθν ανταγωνιςτικι αγορά εργαςίασ το 1944), o Hicks (ου ςυμπλθρϊνοντασ
τον Θicks διατφπωςε τθν τελικι μορφι του IS/LM το 1949), ο Samuelson (1955), o Patinkin (1956) και
ο Phillips (που παρουςίαςε το 1958 τθν καμπφλθ Phillips ωσ ςτατιςτικι ςχζςθ), ζκεςαν τισ βάςεισ τισ
νεοκλαςικισ ςφνκεςθσ, ωσ παράφραςθ τθσ κεχνςιανισ κεωρίασ όπωσ διατυπϊκθκε ςτθν Γενικι
Θεωρία, θ οποία παράφραςθ κατζρρευςε με το φαινόμενο του ςταςιμοπλθκωριςμοφ ςτισ αρχζσ του
1970.
Θ νεοκλαςικι ςφνκεςθ και θ κοινι αντίλθψθ για τθν κεχνςιανι μακροκεωρία, κεωροφςε ότι
ο μθχανιςμόσ τθσ αγοράσ διατθρεί τθ δυναμικι τθσ αυτορρφκμιςθσ προσ τθν κατάςταςθ τθσ
ιςορροπίασ και τθσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Ωςτόςο, θ ακαμψία των τιμϊν είναι πεκάνω να μθν
επιτρζψει ςτθν αγορά, ωσ μθχανιςμό των τιμϊν, να λειτουργιςει αποτελεςματικά και να
ιςορροπιςει τα φαινόμενα τθσ ελλειμματικισ ενεργοφσ ηιτθςθσ. Αυτι θ ςκζψθ εξθγεί το γεγονόσ ότι
θ νομιςματικι και δθμοςιονομικι πολιτικι μπορεί να είναι κοινωνικά επικυμθτι και χριςιμθ, αλλά
κεωρθτικά δεν είναι αναγκαία.
Σχετικά με το πλθκωριςμό, θ καμπφλθ Phillips ιρκε να ςυμπλθρϊςει τθν αδυναμία
ανάλυςθσ του IS/LM, ςυςχετίηοντασ επικυμθτι ανεργία με ανεπικφμθτο πλθκωριςμό ωσ δυνατότθτα
ι ευχζρεια κυβερνθτικισ επιλογισ, ςυςχζτιςθ δθλαδι με το πολιτικό ςφςτθμα. Επιπλζον,
προςτζκθκε θ «πολιτικι τιμϊν και ειςοδθμάτων» που είχε ωσ ςτόχο τθ μετάκεςθ τθσ καμπφλθσ
Phillips προσ τα κάτω, ϊςτε να υπάρχει ζνα χαμθλότερο επίπεδο ανεργίασ για κάκε επίπεδο
πλθκωριςμοφ κοινοβουλευτικά επιλεγόμενο από τθν κυβζρνθςθ. Σιμερα θ ανεξαρτθςία τθσ
κεντρικισ τράπεηασ και θ ςτόχευςθ του πλθκωριςμοφ ζχουν δϊςει μια άλλθ υπόςταςθ ςτο IS/LM –
AD/AS υπόδειγμα.
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Οι ιδζεσ του Keynes ταυτίςτθκαν με τθν προεδρία Roosevelt ςτθν Αμερικι και το New Deal.
Αυτό άλλαξε το πρόςωπο τθσ Αμερικισ ςε ελάχιςτα χρόνια. Οι επιςτολζσ του Keynes με τον
Roosevelt είναι εξαιρετικζσ. Ρρϊτθ κευνςιανι πρόταςθ: εν μζςω τθσ κρίςθσ δεν μειϊνουμε τουσ
μιςκοφσ, τουσ κρατάμε πάςθ κυςία «υψθλοφσ». Ο Roosevelt ζδωςε μάχεσ επί μαχϊν με τισ μεγάλεσ
εταιρείεσ για να διατθριςει τουσ μιςκοφσ υψθλοφσ. Δεφτερθ πρόταςθ: αφξθςθ τθσ δθμόςιασ
απαςχόλθςθσ και των επιδομάτων ανεργίασ ι υποςτιριξθσ ανενεργϊν μερίδων του πλθκυςμοφ.
Τρίτθ και καταλυτικι πρόταςθ: οι δθμόςιεσ επενδφςεισ. Αυτοκινθτόδρομοι, μεγάλα περιφερειακά
προγράμματα, εκπαίδευςθ κ.λπ. Μαηί με τθ δθμιουργία εςόδων δθλαδι φόρο ειςοδιματοσ και
αναδιανομι του ειςοδιματοσ. Δεν κα ςτακϊ παρά ςε μία από τισ επιπτϊςεισ από τθν άλλθ αυτι. Στο
New Deal θ Αμερικι απζκτθςε κεςμοφσ, δθμόςια διοίκθςθ, εφορίεσ, τουσ αδιάφκορουσ, φορολογικό
ςφςτθμα κ.ο.κ, οτιδιποτε αποτελεί το αξιοκαφμαςτο τθσ Αμερικισ, τθν εξαιρετικι ποιότθτα τθσ
δθμόςιασ διοίκθςθσ.
2.13.2. Νεοκλαςικι οικονομικι κεωρία
Το νεοκλαςικό υπόδειγμα αναδείχκθκε το 1946, προκειμζνου να αντιπαραταχκεί ςτον
κεχνςιανιςμό. O όροσ αποδίδεται ςτον Veblen (1900) περιςςότερεσ, όμωσ, είναι οι αναφορζσ του
Stigler (1941) ςτθ νεοκλαςικι οικονομικι.
Ρρόκειται για μια γενικευμζνθ οριακι κεωρία, θ οποία αναγνωρίηει ότι υπάρχει
μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ και χρθςιμότθτασ, και ότι θ κεωρία τθσ αξίασ ζχει υποκειμενικι βάςθ
αναφοράσ και θ διανομι του προϊόντοσ ςτουσ ςυντελεςτζσ παραγωγισ ςτθρίηεται ςτθν οριακι
κεωρία τθσ παραγωγικότθτασ. Ο μθχανιςμόσ τθσ αγοράσ ςυντονίηει, και άρα πρζπει να
χαρακτθρίηεται από ευελιξία, τθν δράςθ και τισ αποφάςεισ των ιδιωτϊν – επιχειριςεων. Οι
τελευταίεσ μεςολαβοφν ςτθν παραγωγι προϊόντων και υπθρεςιϊν με τθ χριςθ κεφαλαίου και
εργαςίασ. Οι αγορζσ δφναται να εξαςφαλίηουν πλιρθ απαςχόλθςθ και ιςορροπία, και κάκε πικανι
απόκλιςθ ζχει προςωρινό χαρακτιρα. Ρροκφπτει ςυνοπτικά από τα παραπάνω ότι για το εν λόγω
υπόδειγμα θ παρεμβατικι οικονομικι πολιτικι δεν είναι αναγκαία. Βάςει τθσ ποςοτικισ κεωρίασ, το
χριμα είναι ουδζτερο, υπάρχει δθλαδι θ «κλαςικι διχοτόμθςθ», με αποτζλεςμα οι πραγματικζσ
μεταβλθτζσ, όπωσ το ΑΕΡ και θ απαςχόλθςθ , να μθν επθρεάηονται από μεταβολζσ ςτθν προςφορά
χριματοσ.
Σιμερα το νεοκλαςικό υπόδειγμα δεν αποτελεί ςθμείο αναφοράσ ωσ ξεχωριςτι ςχολι
ςκζψθσ, αν και οι ρίηεσ του «χρεϊνονται» ςτουσ κλαςικοφσ οικονομολόγουσ, όπωσ τουσ Say, Walras
και Marshall. Οι όροι «μικροοικονομικι» και «μακροοικονομικι» κακιερϊκθκαν μετά τθν Γενικι
Κεωρία του Keynes, ο οποίοσ δθμιοφργθςε μια τομι μεταξφ μίκρο- και μάκρο- κυρίωσ λόγω του ότι
το ςφςτθμα των τιμϊν δεν αποτελεί ερμθνεία για το φαινόμενο τθσ ανεργίασ. Θ νεοκλαςικι ςχολι
αργότερα κατθγόρθςε τον οικονομολόγο ότι δεν είχε προβλζψει μικροοικονομικι κεμελίωςθ τθσ
μακρο-κεωρίασ του και, ςυνεπϊσ, δεν μποροφςε κανείσ να εξαςφαλίςει ότι θ ςτακεροποιθτικι
οικονομικι πολιτικι κα οδθγοφςε ςε βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ ευθμερίασ, ακριβϊσ επειδι
39
νοικοκυριά και επιχειριςεισ μεγιςτοποιοφν υπό περιοριςμοφσ .
2.13.3. Ορκόδοξοσ Μονεταριςμόσ
Ο όροσ «μονεταριςμόσ» δόκθκε από τον Karl Brunner, αναφζρεται ςτον Milton Friedman,
εδράηεται ςτον David Humme ςχετικά με τθ ςθμαςία και τον ρόλο του χριματοσ ςτισ τιμζσ, τα
επιτόκια, και εν γζνει ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα. Ο ορκόδοξοσ μονεταριςμό ζχει επίςθσ
ςυνδεκεί με τουσ Irving Fisher για τθν ποςοτικι κεωρία, James Angell για τθ νομιςματικι επζκταςθ,
Alexander del Mar για κζματα αποςτακεροποίθςθσ.
Στο πρϊτο ςτάδιο θ εξελιγμζνθ αυτι ςχολι ςκζψθσ, κεωροφςε τθν ποςότθτα του χριματοσ
ωσ κφριο μοχλό επίδραςθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και του πλθκωριςμοφ και θ χριςιμθ
νομιςματικι πολιτικι ζπρεπε να ςτοχεφει ςτον ζλεγχο του ρυκμοφ μεταβολισ τθσ ποςότθτασ
χριματοσ. Στο δεφτερο ςτάδιο και ςε πλιρθ αντίκεςθ με τον κεχνςιανιςμό, λόγω τθσ αντίλθψθσ ότι
39
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το ςφςτθμα τθσ αγοράσ ιταν ενδογενϊσ ςτακερό, παρά τισ εκάςτοτε βραχυχρόνιεσ αποκλίςεισ, οι
προςαρμογι των προςδοκιϊν (κακϊσ οι εργαηόμενοι προςαρμόηουν ςταδιακά τισ προςδοκίεσ και τισ
απατιςεισ τουσ), καταργεί τθν καμπφλθ Phillips, θ οποία διαγραμματικά γίνεται κάκετθ, και ςυνεπϊσ
θ οικονομία επιςτρζφει ςταδιακά και μακροχρόνια ςε εκείνο το επίπεδο ιςορροπίασ που
υποδεικνφει το φυςικό επίπεδο ανεργίασ. Ζτςι, θ παρεμβατικι κεχνςιανι πολιτικι ςχετικά με τθ
διαχείριςθ τθσ ηιτθςθσ κα μποροφςε να επίδραςθ μόνο βραχυχρόνια ςτο επίπεδο ςτο επίπεδο τθσ
ανεργίασ και του πραγματικοφ ΑΕΡ, ενϊ μακροχρόνια το επίπεδο του πραγματικοφ ειςοδιματοσ δεν
κα μειωκεί. Το μακροπρόκεςμο φυςικό επίπεδο ανεργίασ κα μποροφςε να μειωκεί, μόνο με
πολιτικζσ που κα τόνωναν τθν προςφορά, όπωσ με παρεμβάςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Σχετικά με το φαινόμενο του ςταςιμοπλθκωριςμοφ, ωσ ταυτόχρονθ ςυνφπαρξθ υψθλοφ
πλθκωριςμοφ και υψθλισ ανεργίασ, οι μονεταριςτζσ πρότειναν άμεςθ αποκλιμάκωςθ του
πλθκωριςμοφ με αφξθςθ τθσ ανεργίασ , παρά τθν κοινωνικι δυςαρζςκεια και οικονομικι φφεςθ που
κα ςιμαινε θ τακτικι αυτι.
Σφμφωνα με τισ αντιλιψεισ του Friedman και των άλλων μονεταριςτϊν, το οικονομικό
ςφςτθμα διακζτει μθχανιςμοφσ οι οποίοι μακροχρονίωσ κα επιφζρουν τισ απαραίτθτεσ προςαρμογζσ
ϊςτε θ οικονομία να ιςορροπιςει με πλιρθ απαςχόλθςθ. Κατά τουσ μονεταριςτζσ, το οικονομικό
ςφςτθμα είναι ευςτακζσ, και επομζνωσ δεν είναι απαραίτθτθ θ άςκθςθ δθμοςιονομικισ πολιτικισ.
Στο βακμό που το οικονομικό ςφςτθμα παρουςιάηει αδυναμία απορρόφθςθσ τθσ ανεργίασ, αυτό
οφείλεται ςτισ κρατικζσ παρεμβάςεισ, όπωσ π.χ. τα ελάχιςτα θμερομίςκια, και όχι ςε αδυναμία του
οικονομικοφ ςυςτιματοσ. Συνζπεια αυτϊν των αντιλιψεων είναι θ πρόταςθ των μονεταριςτϊν να
αποφεφγεται θ άςκθςθ πολιτικϊν και να αφεκεί θ οικονομία να λειτουργιςει χωρίσ παρεμβάςεισ.
Οι μονεταριςτζσ πιςτεφουν ότι θ ποςότθτα του χριματοσ ζχει αποφαςιςτικι επίδραςθ ςτα
ονομαςτικά μεγζκθ τθσ οικονομίασ, διότι επθρεάηει το επίπεδο των τιμϊν. Βζβαια, βραχυχρονίωσ, θ
μεταβολι τθσ ποςότθτασ του χριματοσ ζχει επιδράςεισ και επί των πραγματικϊν μεγεκϊν, όπωσ το
ειςόδθμα και θ απαςχόλθςθ, αλλά μακροχρονίωσ θ επίδραςθ είναι επί των ονομαςτικϊν μεγεκϊν.
Συνζπεια αυτισ τθσ αντίλθψθσ είναι θ πρόταςθ του Friedman, για αφξθςθ τθσ ποςότθτασ του
χριματοσ κατά το ίδιο ποςοςτό που αυξάνεται το πραγματικό ειςόδθμα. Συνζπεια μιασ τζτοιασ
πολιτικισ κα είναι θ ςτακερότθτα του γενικοφ επιπζδου των τιμϊν, θ οποία είναι θ κφρια επιδίωξθ
τθσ νομιςματικισ πολιτικισ.
Αυτό γίνεται φανερό εάν κυμθκοφμε τθν ποςοτικι κεωρία του χριματοσ, θ οποία
διατυπϊνεται ωσ PY = MV ι P = (MV) / ΥΕ ∙ αν θ ταχφτθτα κυκλοφορίασ V είναι ςτακερι, το επίπεδο
τιμϊν P κα είναι ςτακερό, εάν θ ποςότθτα του χριματοσ Μ μεταβάλλεται κατά το ίδιο ποςοςτό
όπωσ το πραγματικό ειςόδθμα Υ. Ρρζπει να είναι ςαφζσ ότι, θ αφξθςθ τθσ ποςότθτασ του χριματοσ
κατά το ίδιο ποςοςτό όπωσ το πραγματικό ειςόδθμα, κα ζχει ςτακεροποιθτικζσ επιπτϊςεισ επί του
επιτοκίου. Αυτό κα ςυμβαίνει διότι, κακϊσ το ειςόδθμα αυξάνεται, κα αυξάνεται και θ ηιτθςθ
χριματοσ για ςυναλλαγζσ, και επομζνωσ κα υπάρχουν τάςεισ αφξθςθσ του επιτοκίου, οι οποίεσ,
όμωσ, δεν κα πραγματοποιοφνται επειδι κα αυξάνει και θ ποςότθτα του χριματοσ, Μ. Ππωσ
φαίνεται από τα προθγοφμενα, οι διαφορζσ μεταξφ των κεχνςιανϊν και των μονεταριςτϊν είναι
κεωρθτικζσ και πρακτικζσ. Οι κεχνςιανοί δζχονται τθ δυςκολία προςαρμογισ τθσ οικονομίασ ςε
ιςορροπία με πλιρθ απαςχόλθςθ και προτείνουν μζτρα δθμοςιονομικισ και νομιςματικισ πολιτικισ
για τθ διευκόλυνςθ τθσ προςαρμογισ. Οι μονεταριςτζσ δζχονται ότι θ οικονομία διακζτει
μθχανιςμοφσ αυτόματθσ προςαρμογισ και προτείνουν ωσ νομιςματικι πολιτικι τθν αφξθςθ τθσ
40
ποςότθτασ του χριματοσ με τθν ίδια αναλογία όπωσ θ αφξθςθ του ειςοδιματοσ .
2.13.4. Νζα Κλαςικι χολι (Μονεταριςμόσ ΙΙ)
Οι γενικζσ κεωρθτικζσ ζννοιεσ του μονεταριςμοφ υιοκετικθκαν από τθν Νζα Κλαςικι Σχολι
του Lucas. Τόςο οι μονεταριςτζσ του Friedman, όςο και θ νεοκλαςικι ςχολι του Lucas διατιρθςαν
τθν κλαςικι αντίλθψθ για εκκακάριςθ των αγορϊν και ιςορροπία, και άρα τθν ευκαμψία τιμϊν και
αμοιβϊν. Πμωσ θ ςυςχζτιςθ με τισ διακυμάνςεισ τθσ ηιτθςθσ, ζγινε μζςω τθσ ατελοφσ
40

Ψειρίδου Αναςταςία Λιανόσ Κεόδωροσ, Οικονομικι ανάλυςθ & πολιτικι – Μακροοικονομικι, 2015,
https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/1969/1/15305_02_MACRO_ch
apter_15.pdf

41

Μαρία Σουτουδάκθ

Νομιςματικι Πολιτικι, Κεντρικζσ Σράπεηεσ &
Χρθματοοικονομικζσ Κρίςεισ

πλθροφόρθςθσ. Και για τα δφο ρεφματα οικονομικισ ςκζψθσ θ ζμφαςθ δόκθκε ςτθν ζκπλθξθ τιμϊν
και όχι ςτο επίπεδο των τιμϊν για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςυνάρτθςθσ τθσ ςυνακροιςτικισ προςφοράσ.
Για τον Lucas ιταν θ μυωπικι ςυμπεριφορά / αυταπάτθ των εργαηομζνων που τουσ οδθγοφςε ςε
λανκαςμζνεσ αποφάςεισ, ακριβϊσ επειδι αγνοοφςαν τθν δικι τουσ αγορά και κλάδο, τισ προςδοκίεσ
τουσ δθλαδι ςχετικά με το «καλάκι, τθσ νοικοκυράσ». Για τον Lucas και μια επιχείρθςθ μπορεί να
υποπζςει ςε «αυταπάτθ τιμϊν», κακϊσ θ μεταβολι των τιμϊν που παρατθρεί μπορεί να μθν είναι
κατανοθτό εάν πρόκειται για μεταβολι τθσ τιμισ του δικοφ τθσ προϊόντοσ, ι αν πρόκειται για
ςυνζπεια τθσ μεταβολισ του γενικοφ επιπζδου τιμϊν. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ θ επιχείρθςθ κα
πρζπει να αυξιςει τθν παραγωγι τθσ, ενϊ ςτθν δεφτερθ, όχι. Για τουσ εργαηομζνουσ ειδικά, θ
μεταβολι τθσ προςφοράσ εργαςίασ τουσ εξαρτάται από το πραγματικό θμερομίςκιο, με τθν ζννοια
τθσ υποκατάςταςθσ τθσ τρζχουςασ με μελλοντικι ςχολι. Ο Lucas δζχεται, λοιπόν, ότι υπάρχει μια
κετικι ςυςχζτιςθ παραγωγισ και πλθκωριςμοφ, κυρίωσ λόγου του ότι θ απροςδόκθτα υψθλι
ςυνακροιςτικι ηιτθςθ οδθγεί ςε υψθλά επίπεδα παραγωγισ και τιμϊν. Ακόμθ, δζχεται τθν
μονεταριςτικι ερμθνεία του πλθκωριςμοφ.
Εκτόσ από τθν καμπφλθ «προςφοράσ ζκπλθξθσ», υπάρχει θ υπόκεςθ των ορκολογικϊν
προςδοκιϊν και θ υπόκεςθ τθσ ςυνεχοφσ εκκακάριςθσ των αγορϊν, με αποτζλεςμα να μιλάμε πλζον
για υποδείγματα ιςορροπίασ. Αν οι προςδοκίεσ είναι ςθμαντικζσ, όμωσ, ςφμφωνα με τθσ απόψεισ
κριτικισ, θ αλλαγι τθσ πολιτικισ κα επθρεάςει τισ προςδοκίεσ, άρα και τισ τιμζσ των μεταβλθτϊν.
Ζτςι κατζρρευςε και θ καμπφλθ Phillips. Θ ςυςτθματικι οικονομικι πολιτικι, ωσ πλαίςιο κανόνων,
δεν μπορεί να επιδράςει βραχυχρόνια ςτθν παραγωγι (δθλαδι ςτο ΑΕΡ) και τθν απαςχόλθςθ. Θ
νομιςματικι πολιτικι είναι αποτελεςματικι όταν βαςίηεται ςε πλθροφορίεσ που δεν γνωρίηει το
41
κοινό .
2.13.5. Νζα Κεχνςιανι χολι
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Στθ δεκαετία του 1970 , νζοι κλαςικοί οικονομολόγοι όπωσ ο Robert Lucas, ο Thomas J.
Sargent και ο Robert Barro αμφιςβιτθςαν πολλά από τα βαςανιςτιρια τθσ επανάςταςθσ. Θ ετικζτα
"νζοσ κεχνςιανόσ" περιγράφει εκείνουσ τουσ οικονομολόγουσ οι οποίοι ςτθ δεκαετία του 1980
ανταποκρίκθκαν ςε αυτι τθ νζα κλαςςικι κριτικι με προςαρμογζσ ςτισ αρχικζσ κεχνςιανικζσ αρχζσ.
Θ πρωταρχικι διαφωνία μεταξφ των νζων κλαςςικϊν και των νζων κεχνςιανϊν
οικονομολόγων είναι θ ταχφτθτα προςαρμογισ των μιςκϊν και των τιμϊν. Οι νζοι κλαςικοί
οικονομολόγοι χτίηουν τισ μακροοικονομικζσ τουσ κεωρίεσ με τθν υπόκεςθ ότι οι μιςκοί και οι τιμζσ
είναι ευζλικτεσ. Ριςτεφουν ότι οι τιμζσ "ςαφείσ" αγορζσ-ιςορροπία προςφοράσ και ηιτθςθσ-με τθν
ταχεία προςαρμογι. Ωςτόςο, οι νζοι κεχνςιανοί οικονομολόγοι πιςτεφουν ότι τα μοντζλα
εκκακάριςθσ τθσ αγοράσ δεν μποροφν να εξθγιςουν τισ βραχυχρόνιεσ οικονομικζσ διακυμάνςεισ και
γι 'αυτό υποςτθρίηουν μοντζλα με "κολλϊδθ" μιςκοφσ και τιμζσ. Οι νζεσ κεχνςιανικζσ κεωρίεσ
βαςίηονται ςε αυτι τθ ςυγκράτθςθ των μιςκϊν και των τιμϊν για να εξθγιςουν γιατί υπάρχει θ
ακοφςια ανεργία και γιατί θ νομιςματικι πολιτικι ζχει τόςο ιςχυρι επιρροι ςτθν οικονομικι
δραςτθριότθτα.
Μια μακροχρόνια παράδοςθ ςτθ μακροοικονομία (ςυμπεριλαμβανομζνων των
κεχνςιανικϊν και μονεταριςτικϊν προοπτικϊν) υπογραμμίηει ότι θ νομιςματικι πολιτικι επθρεάηει
τθν απαςχόλθςθ και τθν παραγωγι βραχυπρόκεςμα, επειδι οι τιμζσ ανταποκρίνονται βραδζωσ ςτισ
μεταβολζσ τθσ προςφοράσ χριματοσ. Σφμφωνα με αυτι τθν άποψθ, εάν θ προςφορά χριματοσ
πζςει, οι άνκρωποι δαπανοφν λιγότερα χριματα και θ ηιτθςθ για αγακά πζφτει. Επειδι οι τιμζσ και
οι μιςκοί είναι άκαμπτεσ και δεν πζφτουν αμζςωσ, οι μειωμζνεσ δαπάνεσ προκαλοφν μείωςθ τθσ
παραγωγισ και απολφςεισ των εργαηομζνων. Οι νζοι κλαςικοί οικονομολόγοι επζκριναν αυτι τθν
παράδοςθ επειδι δεν διακζτει μια ςυνεκτικι κεωρθτικι εξιγθςθ για τθν υποτονικι ςυμπεριφορά
των τιμϊν. Ρολλζσ νζο - κεχνςιανζσ ζρευνεσ επιχειροφν να διορκϊςουν αυτιν τθν παράλειψθ.
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2.13.5.1. «Κόςτοσ μενοφ» και εξωτερικά ςτοιχεία ακροιςτικισ ηιτθςθσ
Ζνασ λόγοσ για τον οποίο οι τιμζσ δεν προςαρμόηονται αμζςωσ ςτισ ςαφείσ αγορζσ είναι ότι
θ προςαρμογι των τιμϊν είναι δαπανθρι. Για να αλλάξει τισ τιμζσ τθσ, μια επιχείρθςθ μπορεί να
χρειαςτεί να ςτείλει ζναν νζο κατάλογο ςτουσ πελάτεσ, να διανείμει νζουσ τιμοκαταλόγουσ ςτο
προςωπικό πωλιςεϊν τθσ ι, ςτθν περίπτωςθ ενόσ εςτιατορίου, να εκτυπϊςει νζα μενοφ. Αυτά τα
κόςτθ προςαρμογισ των τιμϊν, που ονομάηονται "κόςτοσ μενοφ", αναγκάηουν τισ επιχειριςεισ να
προςαρμόηουν τισ τιμζσ με διαλείμματα και όχι ςυνεχϊσ.
Οι οικονομολόγοι διαφωνοφν ςχετικά με το αν το κόςτοσ των μενοφ μπορεί να εξθγιςει τισ
βραχυχρόνιεσ οικονομικζσ διακυμάνςεισ. Οι ςκεπτικιςτζσ επιςθμαίνουν ότι το κόςτοσ των μενοφ
είναι ςυνικωσ πολφ μικρό. Υποςτθρίηουν ότι αυτζσ οι μικρζσ δαπάνεσ είναι απίκανο να βοθκιςουν
να εξθγθκεί θ φφεςθ, θ οποία είναι πολφ δαπανθρι για τθν κοινωνία. Οι υπζρμαχοι απάντθςαν ότι
το "μικρό" δεν ςθμαίνει "αςιμαντο". Ραρόλο που το κόςτοσ των μενοφ είναι μικρό για τθν
μεμονωμζνθ επιχείρθςθ, κα μποροφςαν να ζχουν μεγάλεσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία ςτο ςφνολό
τθσ.
Οι υποςτθρικτζσ τθσ υποκζςεωσ κόςτουσ μενοφ περιγράφουν τθν κατάςταςθ ωσ εξισ. Για
να κατανοιςουμε γιατί οι τιμζσ προςαρμόηονται ςιγά ςιγά, πρζπει να αναγνωρίςουμε ότι οι
μεταβολζσ των τιμϊν ζχουν εξωτερικζσ επιδράςεισ - δθλαδι, αποτελζςματα που υπερβαίνουν τθν
επιχείρθςθ και τουσ πελάτεσ τθσ. Για παράδειγμα, θ μείωςθ τθσ τιμισ από μία επιχείρθςθ ωφελεί
άλλεσ επιχειριςεισ ςτθν οικονομία. Πταν μια επιχείρθςθ μειϊνει τθν τιμι που χρεϊνει, μειϊνει
ελαφρϊσ το μζςο επίπεδο τιμισ και ςυνεπϊσ αυξάνει το πραγματικό ειςόδθμα. Το ονομαςτικό
ειςόδθμα κακορίηεται από τθν προςφορά χριματοσ. Το κίνθτρο από το υψθλότερο ειςόδθμα, με τθ
ςειρά του, αυξάνει τθ ηιτθςθ για τα προϊόντα όλων των επιχειριςεων. Αυτόσ ο μακροοικονομικόσ
αντίκτυποσ τθσ προςαρμογισ των τιμϊν μιασ επιχείρθςθσ ςτθ ηιτθςθ για όλα τα προϊόντα άλλων
εταιρειϊν ονομάηεται "εξωτερικι ςυνολικι ηιτθςθ".
2.13.5.2. Η κλιμάκωςθ των τιμϊν
Οι νζο – κεχνςιανζσ εξθγιςεισ για τισ τιμζσ υπογραμμίηουν ςυχνά ότι δεν είναι όλοι ςτθν
οικονομία που κακορίηουν τισ τιμζσ τθν ίδια ςτιγμι. Αντ 'αυτοφ, θ προςαρμογι των τιμϊν ςε
ολόκλθρθ τθν οικονομία είναι κλιμακωτι. Θ κλιμάκωςθ περιπλζκει τον κακοριςμό των τιμϊν, διότι οι
επιχειριςεισ ενδιαφζρονται για τισ τιμζσ τουσ ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ που χρεϊνουν άλλεσ
επιχειριςεισ. Θ κλιμάκωςθ μπορεί να κάνει το ςυνολικό επίπεδο των τιμϊν να προςαρμόηεται αργά,
ακόμα και όταν οι μεμονωμζνεσ τιμζσ αλλάηουν ςυχνά.
2.13.5.3. Αποτυχία ςυντονιςμοφ
Μερικοί νζοι κεχνςιανοί οικονομολόγοι υποδεικνφουν ότι θ φφεςθ οφείλεται ςε αποτυχία
ςυντονιςμοφ. Μποροφν να προκφψουν προβλιματα ςυντονιςμοφ όςον αφορά τον κακοριςμό των
μιςκϊν και των τιμϊν, διότι όςοι τα ορίςουν πρζπει να προβλζπουν τισ ενζργειεσ άλλων μιςκωτϊν
και ρυκμιςτϊν τιμϊν. Οι θγζτεσ μιασ ζνωςθσ που διαπραγματεφονται τουσ μιςκοφσ ανθςυχοφν για
τισ παραχωριςεισ που κα κερδίςουν και άλλα ςυνδικάτα. Οι επιχειριςεισ που κακορίηουν τισ τιμζσ
ζχουν επίγνωςθ των τιμϊν που κα χρεϊςουν άλλεσ επιχειριςεισ.
2.13.5.4. Αποδοτικότθτα και Μιςκοί
Ζνα άλλο ςθμαντικό κομμάτι των νζων εχνςιανϊν οικονομικϊν ςτοιχείων είναι θ ανάπτυξθ
νζων κεωριϊν ανεργίασ. Θ επίμονθ ανεργία είναι ζνα παηλ για τθν οικονομικι κεωρία. Κανονικά, οι
οικονομολόγοι υποκζτουν ότι μια υπερβολικι προςφορά εργαςίασ κα αςκοφςε πτωτικι πίεςθ ςτουσ
μιςκοφσ. Θ μείωςθ των μιςκϊν με τθ ςειρά τουσ κα μειϊςει τθν ανεργία αυξάνοντασ τθν ποςότθτα
τθσ ηθτοφμενθσ εργαςίασ. Ωσ εκ τοφτου, ςφμφωνα με τθν τυποποιθμζνθ οικονομικι κεωρία, θ
ανεργία είναι ζνα αυτο-διαρκρωτικό πρόβλθμα.
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Οι νζοι κεχνςιανοί οικονομολόγοι ςυχνά ςτραφοφν τισ κεωρίεσ τουσ ςε αυτό που
αναφζρουν ωσ «μιςκοί αποτελεςματικότθτασ» για να εξθγιςουν γιατί ο μθχανιςμόσ εκκακάριςθσ
τθσ αγοράσ μπορεί να αποτφχει. Αυτζσ οι κεωρίεσ υποςτθρίηουν ότι οι υψθλοί μιςκοί κάνουν τουσ
εργαηόμενουσ πιο παραγωγικοφσ. Θ επιρροι των μιςκϊν ςτθν αποδοτικότθτα των εργαηομζνων
μπορεί να εξθγιςει τθν αποτυχία των επιχειριςεων να μειϊςουν τουσ μιςκοφσ παρά τθν υπερβολικι
προςφορά εργαςίασ. Αν και θ μείωςθ των μιςκϊν κα μείωνε τον μιςκολογικό φόρο μιασ
επιχείρθςθσ, κα ιταν επίςθσ - αν οι κεωρίεσ είναι ςωςτζσ - να προκαλζςει τθν παραγωγικότθτα των
εργαηομζνων και τα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ να μειωκοφν.
Υπάρχουν διάφορεσ κεωρίεσ ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι μιςκοί επθρεάηουν τθν
παραγωγικότθτα των εργαηομζνων. Μια κεωρία αποδοτικότθτασ-μιςκοφ υποςτθρίηει ότι οι υψθλοί
μιςκοί μειϊνουν τον κφκλο εργαςιϊν. Οι εργαηόμενοι εγκαταλείπουν τθ δουλειά τουσ για πολλοφσ
λόγουσ - να δζχονται καλφτερεσ κζςεισ ςε άλλεσ επιχειριςεισ, να αλλάηουν ςταδιοδρομία ι να
μετακινοφνται ςε άλλα μζρθ τθσ χϊρασ. Πςο περιςςότερο μια επιχείρθςθ πλθρϊνει τουσ
εργαηομζνουσ τθσ, τόςο μεγαλφτερα είναι τα κίνθτρά τουσ να παραμείνουν ςτθν επιχείρθςθ.
Καταβάλλοντασ υψθλό μιςκό, μια επιχείρθςθ μειϊνει τθ ςυχνότθτα των διακοπϊν, μειϊνοντασ ζτςι
το χρόνο που αφιερϊνεται ςτθν πρόςλθψθ και κατάρτιςθ νζων εργαηομζνων.
Μια δεφτερθ κεωρία αποδοτικότθτασ-μιςκοφ κεωρεί ότι θ μζςθ ποιότθτα του εργατικοφ
δυναμικοφ μιασ επιχείρθςθσ εξαρτάται από το μιςκό που πλθρϊνει τουσ υπαλλιλουσ τθσ. Εάν μια
επιχείρθςθ μειϊςει τουσ μιςκοφσ, οι καλφτεροι υπάλλθλοι μποροφν να αναλάβουν εργαςία αλλοφ,
αφινοντασ τθν επιχείρθςθ με λιγότερο παραγωγικοφσ υπαλλιλουσ που ζχουν λιγότερεσ
εναλλακτικζσ ευκαιρίεσ. Με τθν καταβολι μιςκοφ πάνω από το επίπεδο ιςορροπίασ, θ επιχείρθςθ
μπορεί να αποφφγει αυτι τθν δυςμενισ επιλογι, να βελτιϊςει τθ μζςθ ποιότθτα του εργατικοφ τθσ
δυναμικοφ και, ςυνεπϊσ, να αυξιςει τθν παραγωγικότθτα.
Μια τρίτθ κεωρία αποδοτικότθτασ-μιςκοφ κεωρεί ότι ζνασ υψθλόσ μιςκόσ βελτιϊνει τθν
προςπάκεια των εργαηομζνων. Αυτι θ κεωρία προβλζπει ότι οι επιχειριςεισ δεν μποροφν να
παρακολουκιςουν απόλυτα τθν εργαςία των εργαηομζνων τουσ και ότι οι ίδιοι οι εργαηόμενοι
πρζπει να αποφαςίςουν οι ίδιοι πόςο δφςκολο είναι να εργαςτοφν. Οι εργαηόμενοι μποροφν να
επιλζξουν να εργαςτοφν ςκλθρά, ι μποροφν να επιλζξουν να αποφφγουν και να διακινδυνεφςουν να
πιαςτοφν και να πυροβολθκοφν. Θ επιχείρθςθ μπορεί να αυξιςει τθν εργατικι προςπάκεια
καταβάλλοντασ υψθλό μιςκό. Πςο υψθλότεροσ είναι ο μιςκόσ, τόςο μεγαλφτερο είναι το κόςτοσ για
τον εργαηόμενο να απολυκεί. Με τθν καταβολι υψθλότερου μιςκοφ, μια επιχείρθςθ αναγκάηει
περιςςότερουσ υπαλλιλουσ τθσ να μθν αποφεφγουν, αυξάνοντασ ζτςι τθν παραγωγικότθτά τουσ.
2.13.5.5. Μια νζα ςφνκεςθ
Κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1990, ο διάλογοσ μεταξφ νζων κλαςςικϊν και νζων
κεχνςιανϊν οικονομολόγων οδιγθςε ςτθν εμφάνιςθ μιασ νζασ ςφνκεςθσ μεταξφ των
μακροοικονομικϊν για τον καλφτερο τρόπο εξιγθςθσ των βραχυχρόνιων οικονομικϊν διακυμάνςεων
και του ρόλου των νομιςματικϊν και δθμοςιονομικϊν πολιτικϊν. Θ νζα ςφνκεςθ επιχειρεί να
ςυγχωνεφςει τα δυνατά ςθμεία των ανταγωνιςτικϊν προςεγγίςεων που προθγικθκαν. Από τα νζα
κλαςικά μοντζλα παίρνει μια ποικιλία εργαλείων μοντελοποίθςθσ που ρίχνουν φωσ ςτο πϊσ τα
νοικοκυριά και οι επιχειριςεισ λαμβάνουν αποφάςεισ με τθν πάροδο του χρόνου. Από τα νζα
κεχνςιανά μοντζλα, θ νζα ςφνκεςθ, παίρνει τισ δυςκαμψίεσ των τιμϊν και τισ χρθςιμοποιεί για να
εξθγιςει γιατί θ νομιςματικι πολιτικι επθρεάηει τθν απαςχόλθςθ και τθν παραγωγι
βραχυπρόκεςμα. Θ πιο κοινι προςζγγιςθ είναι να κεωριςουμε μονοπωλιακά ανταγωνιςτικζσ
επιχειριςεισ (επιχειριςεισ που ζχουν ιςχφ ςτθν αγορά αλλά ανταγωνίηονται με άλλεσ επιχειριςεισ)
που αλλάηουν τιμζσ μόνο περιοδικά.
Θ καρδιά τθσ νζασ ςφνκεςθσ είναι θ άποψθ ότι θ οικονομία είναι ζνα δυναμικό ςφςτθμα
γενικισ ιςορροπίασ που αποκλίνει από μια αποτελεςματικι κατανομι πόρων βραχυπρόκεςμα λόγω
των «κολλθμζνων» τιμϊν και ίςωσ μιασ ςειράσ άλλων ατελειϊν τθσ αγοράσ. Από πολλζσ απόψεισ,
αυτι θ νζα ςφνκεςθ αποτελεί το πνευματικό υπόβακρο για τθν ανάλυςθ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ
ςτθν Federal Reserve και ςε άλλεσ κεντρικζσ τράπεηεσ ςε όλο τον κόςμο.
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2.13.5.6. Πολιτικζσ επιπτϊςεισ
Επειδι τα νζα εχνςιανά οικονομικά είναι μια ςχολι ςκζψθσ ςχετικά με τθ μακροοικονομικι
κεωρία, οι υποςτθρικτζσ τθσ δεν ζχουν κατ 'ανάγκθν μια ενιαία άποψθ για τθν οικονομικι πολιτικι.
Στο ευρφτερο επίπεδο, θ νζα κεχνςιανι οικονομικι προτείνει - ςε αντίκεςθ με κάποιεσ νζεσ
κλαςςικζσ κεωρίεσ - ότι θ φφεςθ είναι απόκλιςθ από τθν κανονικι αποτελεςματικι λειτουργία των
αγορϊν. Τα ςτοιχεία των νζων κεχνςιανϊν οικονομικϊν - όπωσ το «κόςτοσ μενοφ», οι κλιμακωτζσ
τιμζσ, οι αποτυχίεσ ςυντονιςμοφ και οι μιςκοί απόδοςθσ - αντιπροςωπεφουν ουςιαςτικζσ αποκλίςεισ
από τισ παραδοχζσ τθσ κλαςςικισ οικονομίασ, που παρζχει τθ διανοθτικι βάςθ για τθν ςυνικθ
δικαιολόγθςθ των οικονομολόγων του laissez-faire. Στισ νζεσ κεχνςιανικζσ κεωρίεσ, οι οικονομικζσ
δυςχζρειεσ οφείλονται ςε κάποιεσ αποτυχίεσ τθσ αγοράσ ςε ολόκλθρθ τθν οικονομία. Ζτςι, θ νζα
κεχνςιανι οικονομία παρζχει μια λογικι για τθν κυβερνθτικι παρζμβαςθ ςτθν οικονομία, όπωσ θ
αντικυκλικι νομιςματικι ι δθμοςιονομικι πολιτικι. Αυτό το κομμάτι τθσ νζασ κεχνςιανισ
οικονομίασ ενςωματϊκθκε ςτθ νζα ςφνκεςθ που προζκυψε από τουσ μακροοικονομικοφσ. Ωςτόςο,
εάν οι φορείσ χάραξθσ πολιτικισ πρζπει να παρεμβαίνουν ςτθν πράξθ, είναι ζνα πιο δφςκολο ηιτθμα
43
που ςυνεπάγεται διάφορεσ πολιτικζσ και οικονομικζσ κρίςεισ .
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Ο ρόλοσ και θ λειτουργία των κεντρικϊν τραπεηϊν
Οι κεντρικζσ τράπεηεσ είναι κρατικά ιδρφματα με μεγάλο βακμό ανεξαρτθςίασ και
αυτονομίασ, τα οποία προςτατεφουν αμζςωσ ι εμμζςωσ τθν χρθματοπιςτωτικι και παραγωγικι
δραςτθριότθτα τθσ εγχϊριασ οικονομίασ και βρίςκονται ςε άμεςθ ςυνεργαςία με οικονομικά
υπουργεία κάκε χϊρασ, γιατί ςυνικωσ χαράςςουν τθ νομιςματικι πολιτικι τθσ και, επομζνωσ,
επθρεάηουν άμεςα τθν οικονομικι τθσ πολιτικι. Αποτελοφν δθμόςιουσ ι θμι-δθμόςιουσ φορείσ με
ρθτό, αποκλειςτικό νόμιμο κακικον, τον ζλεγχο του χριματοσ και τισ ςυνκικεσ παροχισ πιςτϊςεων.
Ωσ «τράπεηα των τραπεηιτϊν», χρθςιμοποιείται από τισ εμπορικζσ τράπεηεσ για να για τθν
διευκζτθςθ των μεταξφ τουσ απαιτιςεων και επίςθσ λειτουργεί ωσ «οίκοσ εκκακάριςθσ επιταγϊν ι
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μεταβιβάςεων που ςχετίηονται με τουσ λογαριαςμοφσ των κατακετϊν» (Φαρςαρϊτασ, 2009). Δεν
δζχεται κατακζςεισ από τον ιδιωτικό τομζα, αλλά μπορεί να λειτουργιςει ςαν τράπεηα τθσ
κυβζρνθςθσ, και να ςυγκεντρϊςει και να αναλφςει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ χρθματαγορζσ και τθν
παγκόςμια οικονομία. Οι Κεντρικζσ Τράπεηεσ ςυμμετζχουν ςε διεκνι ςυςτιματα κεντρικϊν
τραπεηϊν και άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν, όπωσ το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο, θ Τράπεηα Διεκνϊν
Διακανονιςμϊν ςτθ Βαςιλεία τθσ Ελβετίασ, το EcoFin ςτθν Ε.Ε., κ.α. ςτα οποία ζχουν κεςμικό ι
ςυμβουλευτικό ρόλο προκειμζνου να εξαςφαλίηουν προχποκζςεισ για τθν διεκνι νομιςματικι
ιςορροπία.
Σθμαντικό μζροσ του ρόλου μιασ κεντρικισ τράπεηασ είναι ότι εγγυάται τθν αξία του
νομίςματοσ με ςτόχο τθν ςτακερότθτα των τιμϊν – κάτι που επιτυγχάνει με τθν ζκδοςθ νομίςματοσ.
Ρζρα από τθν ζκδοςθ νομίςματοσ, δθμιουργεί τραπεηικά διακζςιμα, τα οποία αποτελοφν τισ
απαιτιςεισ των εμπορικϊν τραπεηϊν ςε βάροσ τθσ κεντρικισ. Το άκροιςμα του κυκλοφοροφντοσ
νομίςματοσ και των υποχρεωτικϊν διακεςίμων των εμπορικϊν τραπεηϊν, αποτελοφν τθ νομιςματικι
45
βάςθ, το νομιςματικό μζγεκοσ Μ0 .
3.1. Νομιςματικι βάςθ
Σε ζνα ςφγχρονο νομιςματικό ςφςτθμα, νομιςματικι βάςθ ονομάηεται το ςφνολο του
ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ μιασ Κεντρικισ Τράπεηασ ςε: χαρτονομίςματα, κζρματα, κρατικά
ομόλογα, δάνεια προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, ειδικά δικαιϊματα αναλιψεων, κρατικζσ
κατακζςεισ, κατακζςεισ ξζνων κρατϊν και υπόλοιπα πακθτικοφ.
Θ Κεντρικι Τράπεηα ελζγχει τθ νομιςματικι βάςθ κυρίωσ είτε με ςυναλλαγζσ ανοικτισ
αγοράσ, δθλαδι αγοραπωλθςίεσ κρατικϊν ομολόγων, είτε με τον ζλεγχο τθσ δανειοδότθςθσ ι των
υποχρεωτικϊν κατακζςεων των τραπεηικϊν ιδρυμάτων ςε αυτιν. Κάκε ςυναλλαγι αγοράσ κρατικϊν
ομολόγων από τθν Κεντρικι Τράπεηα επθρεάηει άμεςα το μζγεκοσ τθσ νομιςματικισ βάςθσ,
ανεξάρτθτθ με τθν επικυμία του πωλθτι να λάβει το αντίτιμο ρευςτοποιθμζνο ι ςε μορφι
κατάκεςθσ. Στθν περίπτωςθ πϊλθςθσ ομολόγων θ νομιςματικι βάςθ κα ςυρρικνωκεί κατά το
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μζγεκοσ τθσ διάκεςθσ .
Ρεριςςότερα ςτοιχεία για τθν δομι και τθν ςυμπεριφορά τθσ νομιςματικι βάςθσ κα
παρουςιαςτοφν ςε διάφορα ςτα επόμενα κεφάλαια και ιδιαίτερα ςτθν ανάλυςθ του ιςολογιςμοφ
κακϊσ θ νομιςματικι βάςθ αποτελεί βαςικό ςτοιχείο που επθρεάηεται από αυτόν και τον επθρεάηει
άμεςα.
3.2. Ρόλοσ, λειτουργία και εργαλεία μιασ κεντρικισ τράπεηασ
Το ζργο τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ είναι να επθρεάςει τισ αγορζσ χριματοσ με ςτόχο το εγχϊριο
όφελοσ για υψθλζσ και ςυνεπείσ μακροοικονομικζσ αποδόςεισ, ζλεγχο του πλθκωριςμοφ και
νομιςματικι ςτακερότθτα. Οι αποφάςεισ των Κεντρικϊν Τραπεηϊν διαμορφϊνουν:
 Το επίπεδο επιτοκίων
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Michael Burda, Charle Wyplosz, ΕυρωπαΪκι Μακροοικονομικι, Εκδ.: Gutenbergб 2008, Ακινα, ς.310
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 Το μζγεκοσ τθσ χρθματοοικονομικισ μόχλευςθσ
47
 Τθν προςφορά χριματοσ
Για να επιτελζςει το βαςικό τθσ ζργο, θ Κεντρικι Τράπεηα, δθλαδι ουςιαςτικά τθ νομιςματικι
πολιτικι, χρθςιμοποιεί οικονομικζσ μεκόδουσ – εργαλεία, που βρίςκονται ςε άμεςθ επιρροι από τισ
διεκνείσ εξελίξεισ και τουσ ςτόχουσ που κζτει για τον ζλεγχο τθσ ρευςτότθτασ τθσ αγοράσ και οι
οποίεσ μζκοδοι υφίςτανται μζςα ςτο χρόνο ανάλογεσ ρυκμίςεισ. Οι βαςικότερεσ από τισ μεκόδουσ
αυτζσ είναι οι εξισ:
 Ελάχιςτα Τποχρεωτικά Διακζςιμα: Θ Κεντρικι Τράπεηα ορίηει για τισ εμπορικζσ Τράπεηεσ το
κατϊτατο αποκεματικό όριο ςε ρευςτό, το οποίο αυτζσ πρζπει να κρατοφν ατόκωσ ι
εντόκωσ ςε λογαριαςμό με τθν Κεντρικι Τράπεηα – ςυνικωσ αυτό εκφράηεται ωσ ποςοςτό
1% επί των κατακζςεων. Το φψοσ των ελάχιςτων αποκεματικϊν που υποχρεοφται να τθρεί
μια τράπεηα υπολογίηεται ςε ςχζςθ με τθ βάςθ υπολογιςμοφ των αποκεματικϊν τθσ, που
είναι ζνα ςφνολο υποχρεϊςεων ςτον ιςολογιςμό τθσ (κατακζςεισ, χρεόγραφα και τίτλοι τθσ
48
χρθματαγοράσ με διάρκεια μικρότερθ των δφο ετϊν) .
Τα διακζςιμα κεφάλαια που ζχει ςτα ταμεία και ςτα χρθματοκιβϊτιά τθσ, είναι το περιουςιακό
ςτοιχείο μιασ τράπεηασ, το οποίο πρζπει να ευρίςκεται πάντα ςε επάρκεια διάκεςθσ ζτςι ϊςτε να
είναι πάντα ςε κζςθ οποιαδιποτε ςτιγμι να ανταποκρικεί ςτθ ηιτθςθ των ςυναλλαςςόμενων
πελατϊν τθσ. Οι κατακζςεισ ςτθν κεντρικι τράπεηα χρθςιμεφουν, αφενόσ ςτο να ικανοποιιςουν τισ
επιπλζον ανάγκεσ τθσ τράπεηασ ςε χαρτονομίςματα και νομίςματα ςε πολφ ςφντομο χρονικό
διάςτθμα, και αφετζρου να διατεκοφν ςε ςυναλλαγζσ και πλθρωμζσ μεταξφ των τραπεηϊν, αλλά και
ςε πλθρωμζσ προσ τθν κεντρικι τράπεηα. Οι τράπεηεσ δεν μποροφν να χρθςιμοποιιςουν όλο το
ςφνολο από τισ κατακζςεισ τουσ ςτθν κεντρικι τράπεηα, διότι ζνα μζροσ παρακρατείται από αυτιν
ωσ αποκεματικό.
Τα ελάχιςτα υποχρεωτικά αποκεματικά λειτουργοφν ωσ αποκεματικά αςφαλείασ ζναντι των
διαταραχϊν τθσ ρευςτότθτασ. Οι διακυμάνςεισ των αποκεματικϊν γφρω από το απαιτοφμενο
επίπεδο μποροφν να απορροφιςουν διαταραχζσ τθσ ρευςτότθτασ με ελάχιςτο αντίκτυπο ςτα
επιτόκια τθσ αγοράσ. Συνεπϊσ, είναι μικρι θ ανάγκθ ζκτακτων παρεμβάςεων τθσ κεντρικισ τράπεηασ
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ςτθ χρθματαγορά για τθ ςτακεροποίθςθ των επιτοκίων τθσ . Το χαμιλωμα των απαιτιςεων για τθ
διατιρθςθ υποχρεωτικϊν διακεςίμων από τθν κεντρικι τράπεηα, ελευκερϊνει, αποδεςμεφει,
κεφάλαια για τισ τράπεηεσ, τα οποία μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν για αφξθςθ τθσ δανειοδότθςθσ ι
για αγορά άλλων κερδοφόρων περιουςιακϊν ςτοιχείων.
 υναλλαγζσ Ανοικτισ Αγοράσ: Θ αγορά και θ διάκεςθ κρατικϊν τίτλων (κυβερνθτικά
ομόλογα) αυξομειϊνει άμεςα ιςόποςα τθ νομιςματικι βάςθ και επομζνωσ επιφζρει
δραματικζσ μεταβολζσ ςτθ ρευςτότθτα του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ. Λειτουργία Ανοικτισ
Αγοράσ (Οpen Μarket Οoeration) είναι μια ςυναλλαγι ςτθν ανοιχτι χρθματοπιςτωτικι
αγορά, που αφοροφν οικονομικά μζςα, όπωσ κυβερνθτικοφσ τίτλουσ, ι εμπορικά ζγγραφα,
που ξεκίνθςε από μια κεντρικι τραπεηικι αρχι, με ςκοπό τθ ρφκμιςθ των όρων τθσ
προςφοράσ χριματοσ και πιςτϊςεων.
Από τθν άποψθ τθσ διάρκειάσ τουσ, μπορεί να διακρικοφν δφο τφποι OMO: τα PEMO
(μόνιμα - permanent OMO) και τα REPO (προςωρινά - temporary OMO, ι επαναγορζσ – repurchase
agreement ΟΜΟ). Οι περιςςότερεσ κεντρικζσ τράπεηεσ επικεντρϊνουν τισ νομιςματικζσ και
ρυκμιςτικζσ πολιτικζσ ςτισ ςυναλλαγζσ REPOs. Ωσ ςυναλλαγζσ, τόςο REPO και PEMO χρθςιμεφουν
για τθν αποςτράγγιςθ ι τθν ενίςχυςθ και προςκικθ των διακεςίμων ςτο και από το τραπεηικό
ςφςτθμα αποκεμάτων. Ωςτόςο, PEMO ςθμαίνει μια ολοκλθρωτικι αγορά ι πϊλθςθ των
κυβερνθτικϊν τίτλων, ενϊ ζνα κφριο χαρακτθριςτικό του REPO είναι ότι είναι γενικά μικρισ
διάρκειασ, ςυχνά εν μία νυκτί (overnight), και οι τίτλοι αποτελοφν αντικείμενο επαναγοράσ.
Οι ςυναλλαγζσ – λειτουργίεσ OMO, ςε ςχζςθ με τισ εμπορικζσ τράπεηεσ, εξυπθρετοφν μια
λειτουργία παροχισ ρευςτότθτασ. Θ κεντρικι τραπεηικι αρχι μπορεί να παρζχει αποκεματικό χριμα
για τισ εμπορικζσ τράπεηεσ με τθν αγορά των κινθτϊν αξιϊν και εξαπολφοντασ χριμα ςτο τραπεηικό
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ςφςτθμα, ι μπορεί να πουλάει τίτλουσ. Με τθν πϊλθςθ, θ κεντρικι τράπεηα (ι μια ομάδα τραπεηϊν
αποκεματικοφ όπωσ ςυμβαίνει με τθν FED) μπορεί να μειϊςει το επιτόκιο. Το κεςμικό όργανο ίδρυμα πράττει μειϊνοντασ των επιτοκίων για τα κρατικά χρεόγραφα και αυξάνοντασ τθν προςφορά
τουσ και, κατά ςυνζπεια, τθν τιμι ςτθν ελεφκερθ αγορά. Συχνά, τα OMO είναι ζνα άμεςο εργαλείο
τθσ νομιςματικισ πολιτικισ, διότι μια πράξθ ανοικτισ αγοράσ επθρεάηει άμεςα τθν προςφορά
50
χριματοσ. Forex swaps και άλλα είδθ των πράξεων ςυναλλάγματοσ αποτελοφν επίςθσ πράξεισ
ανοικτισ αγοράσ.
Για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (ΕΚΤ) είναι ζνα ανεξάρτθτο νομιςματικό
ίδρυμα, θ οποία είναι υπεφκυνθ για τθ νομιςματικι πολιτικι τθσ Ζνωςθσ και τθσ ηϊνθσ του ευρϊ. Τα
ΟΜΟ τθσ ΕΚΤ, ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Κεντρικϊν Τραπεηϊν, ρυκμίηονται από το
κεφάλαιο IV. Το άρκρο 18 του καταςτατικοφ του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Κεντρικϊν Τραπεηϊν και
τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ δθλϊνει ότι, ενϊ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του ΕΣΚΤ και τθν
εφαρμογι των κακθκόντων του, θ ΕΚΤ, μαηί με τα κεντρικά τραπεηικά ιδρφματα μποροφν:
λειτουργιςουν ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ μζςω τθσ απευκείασ αγοράσ και πϊλθςθσ ι μζςω
ςυμφωνιϊν επαναγοράσ, (που κα διεξαχκοφν ςε διαφορετικά νομίςματα και πολφτιμα μζταλλα). Στθ
λειτουργία τθσ ΕΚΤ και των εκνικϊν τραπεηϊν ςτθν Ευρϊπθ, τα OMO δεν χρθςιμεφουν μόνο ωσ
γεννιτρια ρευςτότθτασ και τιμόνι για τισ τιμζσ των βραχυπρόκεςμων επιτοκίων, αλλά και ωσ ζνασ
τρόποσ για να διακθρφξουν τθ κζςθ τθσ ΕΚΤ για τθ νομιςματικι κατάςταςθ ςτθν Ευρϊ-περιοχι.
Στθν κεντρικι τράπεηα των ΘΡΑ, θ Ομοςπονδιακι Επιτροπι Ανοικτισ Αγοράσ (FOMC) είναι
υπεφκυνθ για τθ διεξαγωγι τθσ πολιτικισ OMO ςτισ ΘΡΑ. Θ FOMC ζχει 12 μζλθ. Επτά από τα μζλθ
προζρχονται από το Συμβοφλιο των Διοικθτϊν του Ομοςπονδιακοφ Αποκεματικοφ Συςτιματοσ και
ωσ εκ τοφτου αποτελοφν τθν πλειοψθφία. Διορίηονται από τον Ρρόεδρο των ΘΡΑ και εγκρίνονται
από τθ Γερουςία πριν από τθν ζναρξθ τθσ δεκατετραετοφσ υπθρεςίασ τουσ ςτο Διοικθτικό
Συμβοφλιο. Τα άλλα 5 μζλθ τθσ Επιτροπισ είναι Ρρόεδροι τθσ FED: ζνα από αυτά είναι ο Ρρόεδροσ
τθσ περιοχισ FRB τθσ Νζασ Υόρκθσ. Αυτό το κατάςτθμα τθσ FED είναι το μεγαλφτερο και πιο
ςθμαντικό από δϊδεκα, ςυνολικά, κεντρικά τμιματα
 Κεντρικι Δανειοδότθςθ και Βαςικό Επιτόκιο: Θ Κεντρικι Τράπεηα με τθ δανειοδότθςθ
επίςθμων χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν ζχει τθ δυνατότθτα να επθρεάηει τθν αξιοπιςτία
και ρευςτότθτα του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, αφενόσ με τθ κετικι ι αρνθτικι απόφαςθ
παροχισ του δανείου, και αφετζρου με το επιτόκιο που χρεϊνει, αφοφ αυτό αποτελεί
οδθγό για τθν ευρφτερθ χρθματαγορά. Αυτι θ λειτουργία επθρεάηει το επίπεδο των
τραπεηικϊν και διατραπεηικϊν επιτοκίων, ενϊ ταυτόχρονα οριοκετεί και τθν αναμενόμενθ
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αποτελεςματικότθτα τθσ κεφαλαιαγοράσ (required rate of return) . Εδϊ είναι ςθμαντικό να
αναφερκεί, πωσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ απαγορεφεται θ νομιςματικι χρθματοδότθςθ
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δθμοςίων δαπανϊν .
Εάν θ κεντρικι τράπεηα επικυμεί μείωςθ των επιτοκίων, τότε προβαίνει ςε αγορά κυβερνθτικοφ
χρζουσ αυξάνοντασ ζτςι το ποςό των μετρθτϊν ςε κυκλοφορία ι πιςτϊνει τουσ λογαριαςμοφσ που
διατθροφν οι εμπορικζσ τράπεηεσ ςτθν κεντρικι προκειμζνου να κατατεκοφν ςε αυτιν τα
υποχρεωτικά τουσ διακζςιμα. Εναλλακτικόσ τρόποσ μείωςθσ του επιτοκίου είναι μζςω
προεξοφλιςεων (discounts) ι υπεραναλιψεων (overdrafts)∙πρόκειται για δάνεια προσ τισ τράπεηεσ
που γίνονται ςτθ βάςθ ενυπόκθκων εγγυιςεων – collateral, ο χαρακτιρασ των οποίων
προςδιορίηεται από τθν κεντρικι τράπεηα. Εάν το επιτόκιο ςε τζτοιου είδουσ ςυναλλαγζσ είναι
χαμθλό οι εμπορικζσ τράπεηεσ μποροφν να δανειςτοφν από τθν κεντρικι για να καλφψουν τισ
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Forex swaps: Μια ανταλλαγι ξζνου ςυναλλάγματοσ είναι μια ςυμφωνία για τθν πραγματοποίθςθ ανταλλαγισ
νομιςμάτων μεταξφ δφο ξζνων μερϊν. Θ ςυμφωνία ςυνίςταται ςτθν αντικατάςταςθ του κεφαλαίου και των
τόκων από ζνα δάνειο που πραγματοποιείται ςε ζνα νόμιςμα για τθν πλθρωμι κεφαλαίου και τόκων ενόσ
δανείου ίςθσ αξίασ ςε άλλο νόμιςμα. Θ Fed προςζφερε αυτό το είδοσ ανταλλαγισ ςε αρκετζσ αναπτυςςόμενεσ
χϊρεσ το 2008.
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Θ ΕΕ αγοράηει ςτθ δευτερογενι αγορά ομολόγων, ομόλογα των κ-μ τθσ.
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ανάγκεσ τουσ για ρευςτά διακζςιμα, αλλά και να «εκμεταλλευτοφν» τθν πρόςκετθ ρευςτότθτα για
να επεκτείνουν τισ πιςτϊςεισ τουσ, αυξάνοντασ τθ διακζςιμθ πίςτωςθ ςτθν οικονομία.
 Δθμοπραςία Κρατικϊν Σίτλων: Ρροκειμζνου να επθρεάςει τθ ρευςτότθτα τθσ αγοράσ, θ
Κεντρικι Τράπεηα προβαίνει ςε διαδικαςία δθμοπραςίασ κρατικϊν τίτλων. Θ μειωμζνθ τιμι
διάκεςισ τουσ επιφζρει διαφορά ωσ προσ τθν ονομαςτικι τουσ αξία, επθρεάηοντασ ςε
μεγάλο βακμό χρθματαγορά και κεφαλαιαγορά. Οι εκδόςεισ των τίτλων αφοροφν:
- Ζντοκα Γραμμάτια Τρίμθνθσ, Εξάμθνθσ και Δωδεκάμθνθσ διάρκειασ
- Ομόλογα διάρκειασ δφο (2) ετϊν και άνω
 Εγχϊρια Χρεόγραφα: Τα εγχϊρια χρεόγραφα προςφζρονται με δθμοπραςία ι ιδιωτικι
τοποκζτθςθ. Στισ δθμοπραςίεσ προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν τόςο από φυςικά όςο
και από νομικά πρόςωπα. Τα ςυγκεκριμζνα χρεόγραφα μετά τθν ζκδοςι τουσ ειςάγονται
ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν και οι ςυναλλαγζσ διεκπεραιϊνονται ςε τιμζσ που κακορίηονται
53
από τθν προςφορά και τθ ηιτθςθ ςτο Χρθματιςτιριο . Οι κυβερνιςεισ επίςθσ δανείηονται
μζςω ζκδοςθσ κυβερνθτικϊν τίτλων µε τθ µμζκοδο τθσ δθμοπραςίασ, κοινοπραξίασ ι
ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ. Θ χρθματοδότθςθ αντλείται από τθν εγχϊρια ι διεκνι
κεφαλαιαγορά, διεκνείσ οργανιςμοφσ, κεςμικοφσ επενδυτζσ ι φυςικά πρόςωπα.
Θ κυβζρνθςθ προβαίνει ςτθν ζκδοςθ τίτλων είτε με δθμοπραςία μζςω του ςυςτιματοσ τθσ
Θλεκτρονικισ Δευτερογενισ Αγοράσ Τίτλων (ΘΔΑΤ), είτε με κοινοπραξία Τραπεηϊν ςφμφωνα με τον
Κανονιςμό Λειτουργίασ των Βαςικϊν Διαπραγματευτϊν Αγοράσ. Επιπλζον παρζχεται θ δυνατότθτα
ςε φυςικά πρόςωπα (ιδιϊτεσ) να προμθκευτοφν τουσ εκδιδόμενουσ τίτλουσ από εξουςιοδοτθμζνεσ
για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ Νομικζσ Οντότθτεσ.
3.3. τόχοι κεντρικϊν τραπεηϊν
Τα οικονομικά και χρθματοπιςτωτικά ςυςτιματα, αν και μποροφν να λειτουργοφν ομαλά
για μεγάλα χρονικά διαςτιματα, εάν αφινονται χωρίσ επίβλεψθ και κακοδιγθςθ είναι πολφ πικανόν
να βρεκοφν ςε κακεςτϊτα μεγάλθσ αςτάκειασ. Δυςάρεςτα χαρακτθριςτικά γεγονότα τθσ παγκόςμιασ
οικονομικισ ιςτορίασ που επιβεβαιϊνουν τθν κεϊρθςθ αυτι είναι θ Μεγάλθ Φφεςθ τθσ δεκαετίασ
του 1930, θ κρίςθ του 2007-2009 με μεγάλο μερίδιο ευκφνθσ ςτθν Fed, κακϊσ και τισ μαηικζσ
αποςφρςεισ κεφαλαίων από πολλά τραπεηικά ςυςτιματα ευρωπαϊκϊν χωρϊν, που
αντιμετωπίςτθκαν με τθν αφξθςθ παροχισ ρευςτότθτασ από τθν ΕΚΤ.
Είναι απόλυτο λογικό, λοιπόν, θ βαςικι ςτόχευςθ μιασ κεντρικισ τράπεηασ να είναι θ
ςτακερότθτα, και μάλιςτα θ ςτακερότθτα των τιμϊν. Ο τρόποσ που οι κεντρικοί τραπεηίτεσ
επιδιϊκουν τθν αποφυγι τθσ αςτάκειασ των οικονομικϊν και χρθματοπιςτωτικϊν ςυςτθμάτων, είναι
με τθν εφαρμογι πολφ ςυχνά μικτισ νομιςματικισ πολιτικισ, επιδιϊκοντασ μια ςειρά από τουσ εξισ
ςτόχουσ:
1. Στακερότθτα τιμϊν - Χαμθλόσ και ςτακερόσ πλθκωριςμόσ
2. Υψθλι και ςτακερι ανάπτυξθ μαηί με υψθλι απαςχόλθςθ
3. Στακερά επιτόκια
4. Στακερι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία
5. Στακερζσ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ και ιδρφματα
Αποςτολι τθσ κεντρικισ τράπεηασ είναι θ αφξθςθ τθσ γενικισ οικονομικισ ευθμερίασ με τθ
διαχείριςθ και τθ μείωςθ του ςυςτθμικοφ κινδφνου. Θ αςτάκεια ςε οποιονδιποτε από τουσ
παραπάνω ςτόχουσ κζτει τθν οικονομία ςε ςυςτθμικό κίνδυνο. Ρρζπει, ωςτόςο, να λαμβάνεται
υπόψθ ότι είναι ςχεδόν απίκανο να εκπλθρϊνονται και οι πζντε ςτόχοι ταυτόχρονα. Κάκε κεντρικι
τράπεηα επιλζγει το ςτόχο τθσ, ι τον πρωταρχικό ςτόχο και κάποιουσ δευτερεφοντεσ, κάνοντασ
ςυμβιβαςμοφσ και χαράςςοντασ τθ νομιςματικι πολιτικι.
Το γεγονόσ ότι οι κεντρικζσ τράπεηεσ ζχουν πολλαπλοφσ ςτόχουσ δθμιουργεί προφανείσ
εντάςεισ κατά τθ διαδικαςία τθσ νομιςματικισ πολιτικισ. Για παράδειγμα, όπωσ Goodfriend (1987)
ζχει επιςθμάνει, θ προτίμθςθ τθσ κεντρικισ τράπεηασ για τθ διατιρθςθ ενόσ ςτακεροφ ονομαςτικοφ
επιτοκίου μπορεί να οδθγιςει ςε μθ ςτακερότθτα ςτο χριμα και ςτισ τιμζσ. Θ πολλαπλότθτα των
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ςτόχων και θ νοοτροπία τθσ κρίςθσ μπορεί επίςθσ να κάνουν ακόμα και τθν πιο ικανι και
ςτοχοπροςθλωμζνθ κεντρικι τράπεηα να φαίνεται ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ ςε κατάςταςθ
ςφγχυςθσ, ι ςτθ χειρότερθ περίπτωςθ να τρεκλίηει από τθ μια ςτρατθγικι ςτθν άλλθ. Θ
πολυπλοκότθτα των ςτόχων και τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ κεντρικισ τράπεηασ κα λζγαμε ότι αυξάνουν
τθν αξία τθσ ςαφοφσ επικοινωνίασ με το κοινό ςχετικά με τουσ ςτόχουσ και τθν κατεφκυνςθ τθσ
νομιςματικισ πολιτικισ, όπωσ κα αναλφςουμε ςε επόμενο κεφάλαιο. Ασ εξετάςουμε όμωσ πιο
αναλυτικά τα πζντε ςτοιχεία – ςτόχουσ.
3.3.1. τακερότθτα τιμϊν και πλθκωριςμόσ
Θ νομιςματικι πολιτικι που επιλζγει τθν ςτοχοκζτθςθ επιπζδου τιμϊν είναι παρόμοια με
αυτι του πλθκωριςμοφ και βαςίηεται ςτθν προςζγγιςθ ότι θ ετιςια αφξθςθ του Δείκτθ Τιμϊν
Καταναλωτι κα πρζπει να αντιςτακμίηεται ςτα επόμενα x ζτθ, ϊςτε ςε βάκοσ χρόνου το ςυνολικό
επίπεδο τιμϊν να μθν μεταβάλλεται. Θ ςυγκεκριμζνθ ςτόχευςθ δοκιμάςτθκε ςτθ δεκαετία του ’30
από τθν Σουθδία και τθσ απζφερε ςχετικά καλζσ αποδόςεισ ςτθν περίοδο τθσ Μεγάλθσ Φφεςθσ
(1929-1933). Από το 2004 καμία χϊρα δεν χαράςςει οφτε εκτελεί τθ νομιςματικι τθσ πολιτικι βάςθ
τθσ ςτόχευςθσ επιπζδου τιμϊν.
Ο ςτόχοσ ςτακεροφ πλθκωριςμοφ, ο οποίοσ πλθκωριςμόσ κακορίηεται βάςει του Δείκτθ
Τιμϊν Καταναλωτι, είναι αυτόσ που επιλζγεται από τισ περιςςότερεσ κεντρικζσ τράπεηεσ, και
μάλιςτα ωσ πρωτεφων ςτόχοσ. Ο ςτόχοσ πλθκωριςμοφ επιτυγχάνεται μζςω ςτων περιοδικϊν
μεταβολϊν του ςτόχου-επιτοκίου από τθν κεντρικι τράπεηα (Φαρςαρϊτασ, 2009).
Οι τράπεηεσ κζτουν ωσ πρωταρχικό τουσ ςτόχο τθν ςτακερότθτα των τιμϊν, και τθν
διατιρθςθ του πλθκωριςμοφ ςε χαμθλά και ςτακερά επίπεδα. Θ διατιρθςθ τθσ ςτακερότθτασ των
τιμϊν ενιςχφει τθ χρθςιμότθτα του χριματοσ ςαν μονάδα μζτρθςθσ και ςαν μζςο αποκικευςθσ τθσ
αξίασ. Οι τιμζσ παίηουν καίριο ρόλο ςε όςα διαδραματίηονται ςε μια οικονομία, κακϊσ παρζχουν τθν
πλθροφόρθςθ που χρειάηονται τα άτομα και οι επιχειριςεισ για να κατανείμουν και να
διαχειριςτοφν τουσ πόρουσ τουσ. Εάν ο πλθκωριςμόσ ιταν προβλζψιμοσ κα ιμαςταν ςε κζςθ να
προςαρμοςτοφμε. Αλλά κακϊσ ο πλθκωριςμόσ αυξάνεται, τόςο λιγότερο ςτακερόσ μζνει. Πςο
υψθλότεροσ ο πλθκωριςμόσ, τόςο λιγότερο προβλζψιμοσ είναι και τόςο μεγαλφτερο ςυςτθμικό
κίνδυνο δθμιουργεί.
Ο πλθκωριςμόσ και ο αποπλθκωριςμόσ αποτελοφν ςθμαντικά οικονομικά φαινόμενα τα
οποία ζχουν αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τθν οικονομία. Κατά βάςθ, ο πλθκωριςμόσ ορίηεται ωσ μια
γενικι ι ευρείασ βάςθσ άνοδοσ των τιμϊν των αγακϊν και των υπθρεςιϊν για παρατεταμζνθ
χρονικι περίοδο, θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ αξίασ του χριματοσ και, κατ’ επζκταςθ,
τθσ αγοραςτικισ του δφναμθσ. Ο αποπλθκωριςμόσ ςυχνά ορίηεται ωσ το αντίκετο του πλθκωριςμοφ,
δθλαδι ωσ μια κατάςταςθ κατά τθν οποία το ςυνολικό επίπεδο των τιμϊν μειϊνεται για
παρατεταμζνθ χρονικι περίοδο. Πταν δεν υφίςταται οφτε πλθκωριςμόσ οφτε αποπλθκωριςμόσ,
μποροφμε να ποφμε ότι υπάρχει ςτακερότθτα των τιμϊν εφόςον, κατά μζςο όρο, οι τιμζσ οφτε
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αυξάνονται οφτε μειϊνονται αλλά παραμζνουν ςτακερζσ με τθν πάροδο του χρόνου .
Ουςιαςτικά, ο πλθκωριςμόσ είναι δαπανθρόσ αν ςκεφτεί κανείσ το κόςτοσ ςυχνότερθσ
μετάβαςθσ ςτθν τράπεηα, το κόςτοσ ςυχνότερθσ μεταβολισ των τιμϊν και τισ ςτρεβλϊςεισ που
δθμιουργοφνται από τον τρόπο που είναι γραμμζνοι οι φορολογικοί κϊδικεσ. Το κυριότερο όμωσ
είναι ότι ο υψθλόσ πλθκωριςμόσ μειϊνει τθν ανάπτυξθ, αποκαρρφνει τθν επζνδυςθ, και ςε
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ οδθγεί ςε αποεπζνδυςθ. Υποςτθρίηεται ότι ο χαμθλόσ πλθκωριςμόσ μπορεί
να ςυμβάλει ςε ζνα υψθλότερο ρυκμό ανάπτυξθσ ςε μακροπρόκεςμο ορίηοντα. Αυτό οφείλεται ςτο
γεγονόσ ότι ο χαμθλόσ πλθκωριςμόσ βοθκά ςτθν προϊκθςθ τθσ ςτακερότθτασ, τθσ εμπιςτοςφνθσ,
τθσ αςφάλειασ και, ωσ εκ τοφτου ενκαρρφνει τισ επενδφςεισ. Αυτι θ επζνδυςθ ςυμβάλλει ςτθν
προϊκθςθ τθσ μακροπρόκεςμθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Αν μια οικονομία ζχει περιόδουσ υψθλϊν
και ευμετάβλθτων ποςοςτϊν πλθκωριςμοφ, τότε τα ποςοςτά οικονομικισ ανάπτυξθσ τείνουν να
είναι χαμθλότερα.

54

Στακερότθτα των τιμϊν: γιατί είναι ςθμαντικι για ςζνα; Βιβλίο του κακθγθτι, ς.24
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Τα οφζλθ τθσ ςτακερότθτασ των τιμϊν είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για μια οικονομία,
οποιαςδιποτε μορφισ. Θ ςτακερότθτα των τιμϊν ςτθρίηει τθν άνοδο του βιοτικοφ επιπζδου
ςυμβάλλοντασ ςτθ μείωςθ τθσ αβεβαιότθτασ ςχετικά με τθν εξζλιξθ του γενικοφ επιπζδου των τιμϊν
και, κατ’ επζκταςθ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ των ςχετικϊν τιμϊν, ςτθ μείωςθ των
αςφαλίςτρων πλθκωριςτικοφ κινδφνου ςτα επιτόκια, ςτθν αποφυγι περιττϊν δραςτθριοτιτων
αντιςτάκμιςθσ κινδφνων, ςτθ μείωςθ των ςτρεβλωτικϊν επιδράςεων των φορολογικϊν ςυςτθμάτων
και των ςυςτθμάτων κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςτθν αφξθςθ των οφελϊν από τθ διακράτθςθ μετρθτϊν,
ςτθν αποφυγι τθσ αυκαίρετθσ διανομισ πλοφτου και ειςοδιματοσ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ
χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ. Διατθρϊντασ τθ ςτακερότθτα των τιμϊν, οι κεντρικζσ τράπεηεσ
ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ ευρφτερων οικονομικϊν ςτόχων.
3.3.1.1. Εμπειρικζσ παρατθριςεισ περί πλθκωριςμοφ
Ρολλά εμπειρικά ςτοιχεία ζχουν δείξει ότι υπάρχει μια ςτατιςτικά ςθμαντικι, ςε
μακροχρόνιο ορίηοντα, αρνθτικι ςχζςθ μεταξφ πλθκωριςμοφ και οικονομικισ ανάπτυξθσ, όπωσ ζχει
υποδειχκεί από μια ςτατιςτικά ςθμαντικι μακροχρόνια αρνθτικι ςχζςθ μεταξφ πλθκωριςμοφ και
του πραγματικοφ ΑΕΡ. Τα αποτελζςματα αυτά ζχουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν πολιτικι τόςο για
εγχϊριουσ φορείσ χάραξθσ πολιτικισ, όςο και για τουσ αναπτυξιακοφσ εταίρουσ που εργάηονται για
τθ χϊρα. Ρολλά ςυμπεράςματα εμπειρικϊν μελετϊν ςυνδζουν τα παραπάνω φαινόμενα με άμεςθ
ςχζςθ με τθν άςκθςθ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ από τισ κεντρικζσ τράπεηεσ.
Ροιο επίπεδο του πλθκωριςμοφ είναι επιβλαβισ για τθν ανάπτυξθ; Ενϊ λίγοι αμφιβάλουν
ςτο ότι ο πολφ υψθλόσ πλθκωριςμόσ είναι κακόσ για τθν ανάπτυξθ, υπάρχουν ανάμεικτεσ εμπειρικζσ
προςεγγίςεισ που παρουςιάηουν τθν ακριβι ςχζςθ τουσ. Είναι θ εμπειρικι ςχζςθ πλθκωριςμοφ –
οικονομικισ μεγζκυνςθσ πρωτίςτωσ μια μακροχρόνια ςχζςθ μεταξφ των χωρϊν, ι βραχυχρόνια
ςχζςθ ςτο χρόνο, ι μιπωσ και τα δφο; Μεταξφ των πρϊτων που επιχείρθςαν να αναλφςουν τθ ςχζςθ
πλθκωριςμοφ-ανάπτυξθσ περιλαμβάνονται οι Korme0ndi και Meguire (1985), οι οποίοι βοικθςε να
μετατοπιςτεί θ ςυμβατικι εμπειρικι ςοφία ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ του πλθκωριςμοφ ςτθν
οικονομικι ανάπτυξθ: από μια κετικι, όπωσ μερικοί ερμινευαν αυτι τθ ςχζςθ ζωσ τότε (Tobin,
1965), ςε αρνθτικι, όπωσ ο Stockman (1981). Βρικαν μια αρνθτικι επίδραςθ του πλθκωριςμοφ ςτθν
παραγωγι, όχι ςτον ρυκμό ανάπτυξθσ/μεγζκυνςθσ τθσ παραγωγισ. Βρικαν μια ςθμαντικι αρνθτικι
επίδραςθ του πλθκωριςμοφ ςτθν μεγζκυνςθ.
Σε ςυγκεντρωτικζσ παλινδρομιςεισ χρονοςειρϊν για ζνα μεγάλο ςφνολο των χωρϊν, οι
Fischer (1993) και De Gregorio (1993) βρικαν αποδεικτικά ςτοιχεία για μια αρνθτικι ςχζςθ μεταξφ
πλθκωριςμοφ και ανάπτυξθσ. Αυτό επιβεβαιϊκθκε και από τον Barro (1995, 1996). Σε μελζτεσ του ο
Barro διαπίςτωςε επίςθσ ότι θ ςχζςθ αυτι δεν μπορεί να είναι γραμμικι. Μελζτεσ από τουσ Levine
και Ηερβό (1993) και Sala-i-Martin (1997) κατζλθξαν ςτο ότι ο πλθκωριςμόσ δεν ιταν ζνασ ιςχυρόσ
παράγοντασ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Θ ςθμαςία και θ επίδραςθ του πλθκωριςμοφ μειωνόταν,
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κακϊσ άλλεσ μεταβλθτζσ ςυμπεριλαμβάνονταν ςτισ μελζτεσ και ςτισ παλινδρομιςεισ (A.J., 2007) .
Θ ςχζςθ μεταξφ πλθκωριςμοφ και ανάπτυξθσ παραμζνει ζνα αμφιλεγόμενο ηιτθμα τόςο
ςτθ κεωρία όςο και ςτα εμπειρικά ευριματα. Οι ςτρουκτουραλιςτζσ πιςτεφουν ότι ο πλθκωριςμόσ
είναι απαραίτθτο για τθν οικονομικι ανάπτυξθ, ενϊ οι μονεταριςτζσ βλζπουν τον πλθκωριςμό ωσ
επιηιμιο για τθν οικονομικι πρόοδο. Υπάρχουν δφο πλευρζσ ςε αυτι τθ ςυηιτθςθ: (α) θ φφςθ τθσ
ςχζςθσ, αν υπάρχει και (β) θ κατεφκυνςθ τθσ αιτιότθτασ. Ο Friedman (1973) ςυνόψιςε λακωνικά τθν
αςαφι φφςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ πλθκωριςμοφ και οικονομικισ ανάπτυξθσ ωσ εξισ: «ιςτορικά, ζχουν
ςυμβεί όλοι οι πικανοί ςυνδυαςμοί: πλθκωριςμοφ με και χωρίσ ανάπτυξθ, δεν υπάρχει
πλθκωριςμόσ με και χωρίσ ανάπτυξθ». Νωρίτερα ζργα (για παράδειγμα, Tun Wai, 1959) δεν
απζδειξαν καμία ουςιαςτικι ςχζςθ μεταξφ πλθκωριςμοφ και οικονομικισ ανάπτυξθσ. Μια πιο
πρόςφατθ δουλειά των Paul, Kearney και Chowdhury (1997) με ςυμμετοχι 70 χωρϊν (εκ των οποίων
48 είναι αναπτυςςόμενεσ οικονομίεσ) για τθν περίοδο 1960-1989 δεν βρικε καμία αιτιϊδθ ςχζςθ
μεταξφ πλθκωριςμοφ και τθν οικονομικι ανάπτυξθ ςε 40% των χωρϊν, ανζφεραν αμφίδρομθ
55
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αιτιότθτα ςε περίπου 20% των χωρϊν και μονισ κατεφκυνςθσ (είτε του πλθκωριςμοφ ςτθν ανάπτυξθ
ι αντίςτροφα) ςχζςθ με τα υπόλοιπα.
Ριο μεγάλο ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ότι θ ςχζςθ αυτι βρζκθκε να είναι κετικι
ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, αλλά αρνθτικι ςε άλλεσ. Ριο πρόςφατεσ μελζτεσ με ςυμμετοχι πολλϊν
χωρϊν (cross-country level), ςτισ οποίεσ βρζκθκε ότι ο πλθκωριςμόσ επθρεάηει αρνθτικά τθν
οικονομικι ανάπτυξθ, ζχουν διεξαχκεί από τουσ Fischer (1993), Barro (1996) και Bruno (1998). Οι
Fischer (1993) και Barro (1996) βρικαν μια πολφ μικρι αρνθτικι επίδραςθ του πλθκωριςμοφ ςτθν
ανάπτυξθ. Ωςτόςο, ο Fischer κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι «αν και με αδφναμθ απόδειξθ, μπορεί
να εξαχκεί ζνα ιςχυρό ςυμπζραςμα: ο πλθκωριςμόσ δεν είναι καλόσ για τθν μακροπρόκεςμθ
ανάπτυξθ». Ο Barro (1996) προκφπτει να προτιμά επίςθσ τθ ςτακερότθτα των τιμϊν, επειδι πίςτευε
ότι είναι ευνοϊκι για τθν οικονομικι ανάπτυξθ.
Οι Bruno και Easterly (1998) παρουςίαςαν ενδιαφζρον ζργο. Σθμείωςαν ότι θ αναλογία των
ανκρϊπων που πιςτεφουν ότι ο πλθκωριςμόσ είναι επιβλαβισ για τθν οικονομικι ανάπτυξθ ςτθν
απτι απόδειξθ είναι αςυνικιςτα υψθλι. Θ ζρευνα τουσ, επιβεβαιϊνει τισ αντίςτοιχεσ παρατθριςεισ
των Dornbusch (1993), Dornbusch και Reynoso (1989), Levine και Renelt (1992) και Levine και Ηερβοφ
(1993) ότι θ ςχζςθ πλθκωριςμοφ και οικονομικισ ανάπτυξθσ επθρεάηεται από τισ χϊρεσ με ακραίεσ
τιμζσ (είτε με πολφ υψθλό είτε με πολφ χαμθλό πλθκωριςμό). Ζτςι, οι πρϊτοι εξζταςαν μόνο τισ
περιπτϊςεισ κρίςεων με διακριτά ποςοςτά υψθλοφ πλθκωριςμοφ (40% και άνω) και βρικαν το
ιςχυρό εμπειρικό αποτζλεςμα: θ ανάπτυξθ/μεγζκυνςθ πζφτει απότομα κατά τθ διάρκεια κρίςεων
υψθλοφ πλθκωριςμοφ, και επανζρχεται γριγορα και ςε μεγάλο βακμό μετά τθν πτϊςθ του
56
πλθκωριςμοφ (Chowdhury, 1, June 2001) .
3.3.2. Ανάπτυξθ και απαςχόλθςθ
Σχετικά με τα ςτακερά επίπεδα απαςχόλθςθσ, θ χαμθλι ανεργία εξαςφαλίηει υψθλό Α.Ε.Ρ.
και οικονομικι ευθμερία, βοθκϊντασ ςτθν κακιζρωςθ και λειτουργία ενόσ ευνοϊκοφ για τθν
ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ περιβάλλοντοσ. Θ υψθλι ανεργία, αντικζτωσ, επιβάλλει ειςοδθματικοφσ
περιοριςμοφσ ςτουσ πολίτεσ και είναι υπαίτια ςοβαρϊν κοινωνικϊν προβλθμάτων (π.χ.
εγκλθματικότθτα). Επίςθσ, θ ανεργία μεταφράηεται ςε μειωμζνθ παραγωγι και ανεκμετάλλευτουσ
διακζςιμουσ ςυντελεςτζσ παραγωγισ, όπωσ θ εργαςία αυτι κακαυτι. Θ νομιςματικι πολιτικι κζτει
ςυνικωσ κατϊτατα όρια ανεργίασ και προςανατολίηεται γφρω από τθν επίτευξθ του 5%, ποςοςτοφ
57
που κεωρείται αποδεκτό κακϊσ ςε αυτό ενςωματϊνονται και οι κυκλικζσ τάςεισ του δυναμικοφ
58
εργατικοφ ςε μια οικονομία .
Ρροκειμζνου να αξιολογιςει κανείσ το ρόλο των κεντρικϊν τραπεηϊν ςτθν προϊκθςθ τθσ
οικονομικισ ανάπτυξθσ, ζχει ςθμαςία, ιδιαίτερα από τθ ςκοπιά άςκθςθσ τθσ πολιτικισ, θ διάκριςθ
ανάμεςα ςτθ δυνθτικι επίδραςθ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ ςτθ μακροπρόκεςμθ ανάπτυξθ και ςτθν
επίδραςι τθσ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα και το ρυκμό ανάπτυξθσ βραχυπρόκεςμα και
μεςοπρόκεςμα. Ζνασ λόγοσ για τον οποίο είναι χριςιμθ αυτι θ διάκριςθ είναι ότι τόςο θ κεωρία όςο
και τα ευριματα τθσ εμπειρικισ ζρευνασ υποδθλϊνουν ότι θ μακροπρόκεςμθ ανάπτυξθ
προςδιορίηεται κατά κφριο λόγο από μθ νομιςματικοφσ παράγοντεσ, τουλάχιςτον ςε ςυνκικεσ
ςχετικά χαμθλοφ πλθκωριςμοφ. Κατά ςυνζπεια, οι τυχόν μόνιμεσ επιδράςεισ τθσ νομιςματικισ
πολιτικισ ςτο δυνθτικό ρυκμό ανάπτυξθσ είναι κατά πάςα πικανότθτα περιοριςμζνεσ, παρόλο που θ
νομιςματικι πολιτικι μπορεί να αςκιςει ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα
μεςοπρόκεςμα.
Σφμφωνα με τθ νεοκλαςικι κεωρία, θ μακροπρόκεςμθ οικονομικι ανάπτυξθ
προςδιορίηεται κατά βάςθ από εξωγενείσ παράγοντεσ, δθλαδι από το ρυκμό αφξθςθσ του
πλθκυςμοφ και από τθν τεχνολογικι πρόοδο. Τα πιο πρόςφατα υποδείγματα ενδογενοφσ ανάπτυξθσ
(π.χ. Romer, 1990 και 1994) ςυςχετίηουν τθν τεχνολογικι πρόοδο με το ανκρϊπινο κεφάλαιο, το
οποίο μπορεί να αυξθκεί με τθ ςυςςϊρευςθ γνϊςεων και με επενδφςεισ ςε ζρευνα και ανάπτυξθ.
56 http://www.unescap.org/sites/default/files/apdj-8-1-ResearchNote-Mallik-and-Chowdhury.pdf, Inflation And
Economic Growth: Evidence From Four South Asian Countries, Girijasankar Mallik And Anis Chowdhury, 2001
57 Κυκλικι ανεργία
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Φαρςαρϊτασ Λ. , Κατανοϊντασ τθν Σφγχρονθ Τραπεηικι, Εκδ.: Αντ. Ν. Σάκκουλα, Ακινα – Κομοτθνι, 2009
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Με τθ ςειρά τουσ, οι παράγοντεσ αυτοί μποροφν να επθρεαςτοφν από μζςα πολιτικισ όπωσ οι
δθμόςιεσ επενδφςεισ και τα φορολογικά κίνθτρα. Επίςθσ, μεταρρυκμίςεισ που βελτιϊνουν τθν
ευελιξία και τθν προςαρμοςτικότθτα των αγορϊν εργαςίασ και προϊόντων, κακϊσ και τθν
επαγγελματικι κατάρτιςθ και τθν εκπαίδευςθ, μποροφν να ενιςχφςουν ενδογενϊσ το δυνθτικό
ρυκμό ανάπτυξθσ, αυξάνοντασ το βακμό αξιοποίθςθσ του εργατικοφ δυναμικοφ και το ρυκμό
ανόδου τθσ παραγωγικότθτασ. Θ πρόβλεψθ τθσ κεωρίασ ότι θ νομιςματικι πολιτικι μπορεί να
αςκιςει μόνο ςχετικά περιοριςμζνθ επίδραςθ ςτθ μακροπρόκεςμθ ανάπτυξθ δεν ςυνεπάγεται ότι θ
επίδραςθ αυτι είναι αμελθτζα. Ακόμθ και μια μικρι μόνιμθ επίδραςθ ςτον ετιςιο ρυκμό
ανάπτυξθσ, εφόςον ςυνεχίηεται επί μακρό χρονικό διάςτθμα, μπορεί να οδθγιςει ςε αξιόλογθ
μεταβολι του βιοτικοφ επιπζδου.
Θ ςυμβολι τθσ νομιςματικισ πολιτικισ ςτθ μακροπρόκεςμθ ανάπτυξθ ζχει αποτελζςει από
πολλοφ αντικείμενο ςυηθτιςεων μεταξφ των οικονομολόγων, τόςο ςε κεωρθτικό επίπεδο όςο και
59
κατά τθν άςκθςθ τθσ πολιτικισ . Οι κεωρθτικζσ αναλφςεισ των επιδράςεων που μπορεί να αςκιςει
ςτθ μακροπρόκεςμθ ανάπτυξθ μια μόνιμθ χαλάρωςθ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ ―δθλαδι μια
μόνιμθ αφξθςθ του ρυκμοφ νομιςματικισ επζκταςθσ, άρα και του πλθκωριςμοφ― δεν ζχουν
καταλιξει ςε ςαφι και αςφαλι ςυμπεράςματα.
Σφμφωνα με οριςμζνα κεωρθτικά υποδείγματα, τα οποία πθγάηουν από τθ ςθμαντικι
ςυμβολι του Tobin (1965), μια μόνιμθ αφξθςθ του ρυκμοφ νομιςματικισ επζκταςθσ μπορεί να
αςκιςει κετικι και διαρκι επίδραςθ ςτθν ανάπτυξθ. Ο λόγοσ είναι ότι ο υψθλότεροσ πλθκωριςμόσ
και, κατά ςυνζπεια, θ χαμθλότερθ απόδοςθ των ρευςτϊν χρθματικϊν διακεςίμων οδθγοφν τουσ
οικονομικοφσ παράγοντεσ να επενδφουν ζνα μεγαλφτερο μζροσ των περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων ςε
“πραγματικό κεφάλαιο”. Αυτι θ μετατόπιςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων, με τθ ςειρά τθσ, προκαλεί
αφξθςθ του κεφαλαιακοφ αποκζματοσ και του ςυνολικοφ προϊόντοσ ανά εργαηόμενο,
μακροπρόκεςμα. Ραρά το γεγονόσ ότι θ εν λόγω κεωρία ζχει γίνει πιο ςφνκετθ και πλιρθσ κατά τισ
τελευταίεσ δεκαετίεσ, εξακολουκοφν να τίκενται οριςμζνα ςοβαρά ερωτιματα όςον αφορά τθν
αξιοπιςτία των ευρθμάτων και, το κυριότερο, τθν ορκότθτα των παραδοχϊν τθσ. Επιπλζον, θ
προβλεπόμενθ από τθ κεωρία κετικι ςχζςθ μεταξφ πλθκωριςμοφ και μακροπρόκεςμθσ ανάπτυξθσ,
εάν παρατθρείται ςτθν πράξθ, κα πρζπει να ιςχφει για ςχετικά χαμθλοφσ ρυκμοφσ πλθκωριςμοφ,
διαφορετικά κα καταλιγαμε ςτο παράλογο ςυμπζραςμα ότι ο υπερπλθκωριςμόσ κα βελτίωνε
δραςτικά τισ πραγματικζσ επιδόςεισ τθσ οικονομίασ.
Άλλεσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ υποςτθρίηουν τθν άποψθ ότι το χριμα είναι “υπερουδζτερο” (“superneutral”), δθλαδι ότι μια μόνιμθ μεταβολι του ρυκμοφ νομιςματικισ επζκταςθσ
δεν αςκεί μόνιμθ επίδραςθ ςε πραγματικζσ μεταβλθτζσ όπωσ το πραγματικό επιτόκιο, θ
ςυςςϊρευςθ κεφαλαίου και θ μακροπρόκεςμθ ανάπτυξθ. Υπάρχουν επίςθσ κεωρθτικά υποδείγματα
τα οποία βαςίηονται ςε εναλλακτικζσ, πιο γενικζσ παραδοχζσ ςχετικά με το ρόλο του χριματοσ ςτθν
οικονομία, ενςωματϊνουν ςτοιχεία από τισ κεωρίεσ ενδογενοφσ ανάπτυξθσ, λαμβάνουν υπόψθ τθν
φπαρξθ ονομαςτικϊν δυςκαμψιϊν ςτθν οικονομία (για παράδειγμα, ςτο φορολογικό ςφςτθμα) και
καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι ζνασ μόνιμα ταχφτεροσ ρυκμόσ νομιςματικισ επζκταςθσ, ο οποίοσ
προκαλεί άνοδο του πλθκωριςμοφ, οδθγεί ςε χαμθλότερουσ ρυκμοφσ ςυςςϊρευςθσ κεφαλαίου και
αφξθςθσ του ςυνολικοφ προϊόντοσ. Το ευρφ φάςμα υποδειγμάτων και, αντίςτοιχα, αποτελεςμάτων
ζχει οδθγιςει τουσ οικονομολόγουσ ςτθ διατφπωςθ τθσ άποψθσ ότι θ κεωρία δεν μασ επιτρζπει να
καταλιξουμε ςε οριςτικά και αςφαλι ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν πικανι επίδραςθ τθσ
νομιςματικισ επζκταςθσ ςτθ μακροπρόκεςμθ ανάπτυξθ, κακϊσ “υποδείγματα που είναι εξίςου
εφλογα καταλιγουν ςε εντελϊσ διαφορετικά αποτελζςματα”.
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Ππωσ ςυμβαίνει ςε κάκε κεωρθτικι ςυηιτθςθ, τα εξαγόμενα ςυμπεράςματα εξαρτϊνται από τισ παραδοχζσ
ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται θ κεωρία. Εν προκειμζνω, ιδιαίτερα κρίςιμεσ είναι οι παραδοχζσ που αφοροφν το ρόλο
του χριματοσ ςτθν οικονομία, αν δθλαδι το χριμα κεωρείται περιουςιακό ςτοιχείο που μπορεί να διευκολφνει
τθ μεταβίβαςθ του πλοφτου από γενεά ςε γενεά, ςυντελεςτισ παραγωγισ, μζςο χρθματοδότθςθσ ι
περιοριςτικόσ παράγοντασ τθσ δαπάνθσ για επενδφςεισ και κατανάλωςθ.
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3.3.3. υναλλαγματικι ιςοτιμία
Αυτι θ πολιτικι είναι βαςιςμζνθ ςτθ διατιρθςθ ςτακερισ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ με
κάποιο ξζνο νόμιςμα. Το νόμιςμα αγοράηεται και πωλείται από τθν κεντρικι τράπεηα ςε κακθμερινι
βάςθ για να επιτευχκεί θ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία – ςτόχοσ. Αυτι θ πολιτικι, κα μποροφςαμε να
ποφμε, μετακζτει τμιμα τθσ ευκφνθσ για τθ νομιςματικι πολιτικι ςε μια ξζνθ κυβζρνθςθ.
Είναι κοινόσ τόποσ ότι οι κεντρικοί τραπεηίτεσ ενδιαφζρονται τόςο για τθν οικονομικι
ανάπτυξθ όςο και για τον πλθκωριςμό, κάτι το οποίο μπορεί να τουσ αναγκάςει να αντιμετωπίςουν
δφςκολουσ ςυμβιβαςμοφσ. Ρρόκειται, ίςωσ, για μια ιςορροπία που πρζπει να επιτευχκεί ανάμεςα ςε
δφο επικυμθτοφσ αλλά μερικζσ φορζσ αςυμβίβαςτουσ ςτόχουσ. Αλλά θ ςυμπεριφορά των κεντρικϊν
τραπεηιτϊν δείχνει ότι άλλεσ μεταβλθτζσ μποροφν να επιτελζςουν τθν λειτουργεία του ςτόχου
εξίςου καλά. Ζνα παράδειγμα προσ μίμθςθ που προκφπτει από τισ εμπειρικζσ μελζτεσ είναι θ
ονομαςτικι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία: Σε ζρευνα των Bernanke και Mishkin όπου εξετάςτθκαν ζξι
περιπτϊςεισ χαρακτθριςτικϊν κεντρικϊν τραπεηϊν, παρατθρικθκε ότι οι κεντρικοί τραπεηίτεσ
τροποποίθςαν τισ πολιτικζσ τουσ, προκειμζνου να «ςυλλάβουν», να επιτφχουν και να διατθριςουν
αυτό το ςθμείο που κεωρείται ότι είναι ανεπικφμθτθ τάςθ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν.
Αναμφιςβιτθτα, ςε οριςμζνεσ από αυτζσ τισ περιπτϊςεισ (όταν το Θνωμζνο Βαςίλειο
ανφψωςε ςτο μζγιςτο τθ λίρα το 1987, για παράδειγμα) θ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία ζπαιξε το ρόλο
του ενδιάμεςου ςτόχου, δθλαδι, θ παρζμβαςθ τθσ κεντρικισ τράπεηασ αντανακλοφςε τθν ανθςυχία
όχι για τθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία per se, αλλά για τι ςθματοδοτοφςε θ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία
για τθ ςτάςθ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ. Ωςτόςο, ςε πολλζσ από τισ περιπτϊςεισ, θ ςυναλλαγματικι
ιςοτιμία λειτοφργθςε ςαφϊσ ωσ ςτόχοσ τθσ πολιτικισ, αντανακλϊντασ τισ ανθςυχίεσ τθσ κεντρικισ
τράπεηασ για τθν υγεία του τομζα των εμπορεφςιμων αγακϊν ι τισ διεκνείσ δεςμεφςεισ για τθν
επίτευξθ των ςτόχων τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ.
3.3.4. Επιτροπι Νομίςματοσ
Το Νομιςματικό Συμβοφλιο/ Επιτροπι Νομίςματοσ είναι ζνα κακεςτϊσ ςυναλλαγματικϊν
ιςοτιμιϊν που βαςίηεται ςτθν πλιρθ μετατρεψιμότθτα ενόσ τοπικοφ νομίςματοσ ςε ζνα
αποκεματικό, με ςτακερι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία και πλιρθ κάλυψθ τθσ νομιςματικισ
προμικειασ που εξαςφαλίηεται από ςυναλλαγματικά αποκζματα. Επομζνωσ, ςτο ςφςτθμα του
νομιςματικοφ ςυμβουλίου δεν μπορεί να υπάρξει καταπιςτευματικι ζκδοςθ χρθμάτων. Ππωσ
ορίηεται από το ΔΝΤ, μια ςυμφωνία νομιςματικοφ ςυμβουλίου είναι ζνα "νομιςματικό κακεςτϊσ που
βαςίηεται ςε ρθτι νομοκετικι δζςμευςθ για τθν ανταλλαγι εγχϊριου νομίςματοσ για ζνα
ςυγκεκριμζνο ξζνο νόμιςμα με ςτακερι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία ςε ςυνδυαςμό με περιοριςμοφσ
ςτθν αρχι ζκδοςθσ". Για να λειτουργοφν ςωςτά οι Επιτροπζσ Νομίςματοσ, πρζπει να υπάρχει
μακροπρόκεςμθ δζςμευςθ για το ςφςτθμα και αυτόματθ μετατροπι νομιςμάτων. Αυτό
περιλαμβάνει, χωρίσ να αφορά μόνο ςε αυτό, περιοριςμό ςτθν ζκδοςθ νζων χρθμάτων, κακϊσ αυτό
κα επθρζαηε τθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία.
ο
Τα πρϊτα νομιςματικά ςυμβοφλια εμφανίςτθκαν τον 19 αιϊνα ςτθ Βρετανία και ςτισ
αποικίεσ τθσ Γαλλίασ. Δεδομζνου ότι οι ντόπιοι από τισ αποικίεσ που χρθςιμοποιοφςαν το
μθτροπολιτικό νόμιςμα ιταν επικίνδυνοι (με τρόπουσ όπωσ θ απϊλεια ι καταςτροφι
χαρτονομιςμάτων και κερμάτων, πόροι μόνιμα κλειδωμζνοι ςτο νόμιςμα), θ εφαρμογι των
νομιςματικϊν ςυμβουλίων ςτισ αποικίεσ ιταν λογικι. Θ αρχι του νομιςματικοφ ςυμβουλίου
δθμιουργικθκε με τον τρόπο αυτό το 1844 από τθν βρετανικι Charter Bank, με αντίςτοιχθ πράξθ.
Τα πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ ενόσ νομιςματικοφ ςυμβουλίου περιλαμβάνουν χαμθλό
πλθκωριςμό, οικονομικι αξιοπιςτία και χαμθλότερα επιτόκια. Ωςτόςο, δεν υπάρχει ουςιαςτικι
νομιςματικι ανεξαρτθςία, κακϊσ οι νομιςματικζσ πολιτικζσ κα επικεντρωκοφν ςτθ διατιρθςθ τθσ
κάλυψθσ τθσ νομιςματικισ προςφοράσ του αποκεματικοφ εισ βάροσ άλλων εγχϊριων ηθτθμάτων. Θ
κεντρικι τράπεηα δεν κα ενεργεί πλζον ωσ δανειςτισ τελευταίασ προςφυγισ και θ νομιςματικι
πολιτικι κα περιοριςτεί αυςτθρά ςε εκείνθ που επιτρζπεται από τουσ τραπεηικοφσ κανόνεσ τθσ
ςυμφωνίασ του νομιςματικοφ ςυμβουλίου. Ραραδείγματα αποτελοφν το βουλγαρικό λεβ ζναντι του
ευρϊ ι το δολάριο του Χονγκ Κονγκ ζναντι του δολαρίου ΘΡΑ. Το παρακάτω ςχιμα δείχνει τα
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διαφορετικά κακεςτϊτα ςφμφωνα με τζςςερισ διαφορετικζσ μεταβλθτζσ: ευελιξία ςυναλλαγματικϊν
ιςοτιμιϊν, απϊλεια ανεξαρτθςίασ νομιςματικισ πολιτικισ, αντιπλθκωριςτικό αποτζλεςμα και
60
αξιοπιςτία τθσ υποχρζωςθσ ςυναλλάγματοσ

3.3.5. τακερά επιτόκια
Ο ςτόχοσ επιτοκίου επιτυγχάνεται για μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι διάρκεια, χρθςιμοποιϊντασ
τισ πράξεισ ανοικτισ αγοράσ (OMO – Open Market Operations). Χαρακτθριςτικά, θ χρονικι διάρκεια
που ο ςτόχοσ – επιτόκιο διατθρείται ςτακερόσ ποικίλει ςε μινεσ, ακόμα και ςε ζτθ. Αυτόσ ο ςτόχοσ –
επιτόκιο ςυνικωσ ανακεωρείται ςε μθνιαία ι τριμθνιαία βάςθ από μια κεςμοκετθμζνθ επιτροπι.
Οι αλλαγζσ ςτον ςτόχο – επιτόκιο γίνονται ςε ανταπόκριςθ με άλλουσ οικονομικοφσ δείκτεσ
τθσ αγοράσ (βάςει ςτατιςτικϊν ςτοιχείων) ςε μια προςπάκεια να προβλεφκοφν οι οικονομικζσ
τάςεισ και να κρατθκεί με αυτζσ τισ ενζργειεσ θ αγορά ςτθ διαδρομι προσ τθν επίτευξθ του
61
ςυγκεκριμζνου ςτόχου πλθκωριςμοφ (Φαρςαρϊτασ, 2009).
Θ ςτακερότθτα των επιτοκίων ζχει, επίςθσ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, υπάρξει ζνασ
ανεξάρτθτοσ ςτόχοσ τθσ πολιτικισ. Για παράδειγμα, ςτθ δεκαετία του 1970 θ Ομοςπονδιακι Τράπεηα
των ΘΡΑ επζλεξε να ανζχεται τα υψθλά ποςοςτά αφξθςθσ τθσ ποςότθτασ χριματοσ, προκειμζνου να
αποφευχκοφν απότομεσ αυξιςεισ των επιτοκίων (μια πολιτικι που αντιςτράφθκε δραματικά το
1979). Θ Λαπωνία, θ Γερμανία, και ςε κάποιο βακμό θ Μεγάλθ Βρετανία ζχουν όλοι προςπακιςει να
κρατιςουν μεταβλθτότθτα των επιτοκίων χαμθλά, ακόμθ και ενϊ το οικονομικό περιβάλλον και οι
ςτρατθγικζσ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ ζχουν αλλάξει. Αρκετοί ςυγγραφείσ (π.χ., Goodfriend, 1987,
Howitt, υπό ζκδοςθ) ζχουν προτείνει ότι οι κεντρικζσ τράπεηεσ βλζπουν τθ ςτακερότθτα των
επιτοκίων τόςο ςθμαντικι για τθ διατιρθςθ τθσ «ομαλότθτασ» των χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν,
μακριά από τθν υπερβολικι κερδοςκοπία. Θ αςτάκεια ςτων επιτοκίων δθμιουργεί ςφγχυςθ ςτισ
αγορζσ, προκαλεί ςκεπτικιςμό ςχετικά με επενδυτικζσ αποφάςεισ, με μελλοντικζσ επιπτϊςεισ
αρνθτικισ χροιάσ ςτα ειςοδιματα.
3.3.6. Χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα
Ωσ χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα νοείται και μπορεί να οριςτεί μια κατάςταςθ ςτθν οποία
το ςυνολικό χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα ―που αποτελείται από τον τομζα των τραπεηϊν και λοιπϊν
πιςτωτικϊν οργανιςμϊν, τισ αγορζσ χριματοσ, πιςτϊςεων και κεφαλαίων και τισ υποδομζσ των
αγορϊν (ςυςτιματα πλθρωμϊν και εκκακάριςθσ και διακανονιςμοφ ςυναλλαγϊν)― διακζτει
ιςχυρζσ αντοχζσ και επαρκείσ αντιςτάςεισ ςτουσ απροςδόκθτουσ κραδαςμοφσ ι διορκϊςεισ
ανιςορροπιϊν, ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ πικανότθτα αποδιοργάνωςθσ του ςυςτιματοσ ςε βακμό
που κα διακφβευε τθν αποτελεςματικι κατανομι των αποταμιευτικϊν πόρων και τθν ομαλι ροι
χριματοσ και δανειακϊν κεφαλαίων προσ τισ κοινωνικά επωφελζςτερεσ χριςεισ και
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δραςτθριότθτεσ .
Ωσ χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα νοείται θ κατάςταςθ κατά τθν οποία αποφεφγεται θ
ςυςςϊρευςθ ςυςτθμικοφ κινδφνου.
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Ο ςυςτθμικόσ κίνδυνοσ μπορεί να περιγραφεί με τον καλφτερο τρόπο ωσ ο κίνδυνοσ θ παροχι
των απαραίτθτων χρθματοπιςτωτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν από το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα
να διαταραχκεί ςε βακμό που να επθρεάηεται ουςιωδϊσ θ οικονομικι ανάπτυξθ και ευθμερία. Οι
πικανοί ςυςτθμικοί κίνδυνοι που εμφανίηονται ςτο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα αντιμετωπίηονται με
μακροπρολθπτικζσ πολιτικζσ. Ρρωταρχικόσ ςτόχοσ των μακροπρολθπτικϊν πολιτικϊν είναι θ
διατιρθςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ. Οι μακροπρολθπτικζσ πολιτικζσ ζχουν ωσ ςτόχο:
 να προλαμβάνουν τθν υπζρμετρθ ςυςςϊρευςθ κινδφνων που οφείλονται ςε εξωτερικοφσ
παράγοντεσ και ςε αςτοχίεσ του μθχανιςμοφ τθσ αγοράσ, ϊςτε να εξομαλφνεται ο
χρθματοπιςτωτικόσ κφκλοσ (χρονικι διάςταςθ),
 να κακιςτοφν τον χρθματοπιςτωτικό τομζα ανκεκτικότερο και να περιορίηουν τα φαινόμενα
μετάδοςθσ αρνθτικϊν επιδράςεων (διατομεακι διάςταςθ), και
 να ενκαρρφνουν μια κεϊρθςθ από τθ ςκοπιά του ςυςτιματοσ ςυνολικά όςον αφορά τθν
κανονιςτικι ρφκμιςθ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, ϊςτε να παρζχονται τα
63
κατάλλθλα κίνθτρα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν αγορά (διαρκρωτικι διάςταςθ) .
Οι κεντρικζσ τράπεηεσ παρακολουκοφν τισ εξελίξεισ ςτουσ τραπεηικοφσ τομείσ τθσ ηϊνθσ των
νομιςμάτων τουσ, κακϊσ και ςε άλλουσ χρθματοπιςτωτικοφσ τομείσ, ϊςτε να εντοπίηουν τυχόν
αδυναμίεσ και να ελζγχει τθν ανκεκτικότθτα του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ.
3.4. Χριςθ και λειτουργία ενδιάμεςων ςτόχων
Μια λειτουργία ενόσ ενδιάμεςου ςτόχου, όπωσ θ αφξθςθ τθσ ποςότθτασ χριματοσ, όπωσ
αυτι γίνεται αντιλθπτι από τουσ κεντρικοφσ τραπεηίτεσ, είναι να λειτουργιςει ωσ ζνασ οδοδείκτθσ ι
πυξίδα για τθ νομιςματικι πολιτικι. Οι κεντρικοί τραπεηίτεσ αντιμετωπίηουν ςθμαντικι
αβεβαιότθτα, όχι μόνο όςον αφορά τθν κατάςταςθ τθσ οικονομίασ και τθ φφςθ και το
χρονοδιάγραμμα του μθχανιςμοφ μετάδοςθσ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ, αλλά και για τθ ςτάςθ τθσ
ίδιασ τθσ πολιτικισ. Κατά τθν επιδίωξθ ενδιάμεςων ςτόχων, οι φορείσ χάραξθσ πολιτικισ ελπίηουν να
βελτιϊςουν τθ μζτρθςθ τουσ πολιτικι ςτάςθ τουσ και, κατά ςυνζπεια, να μειϊςει τθν πικανότθτα
τθσ κατά λάκοσ επιλογι λάκοσ ρυκμίςεισ για τα όργανά τουσ. Ζτςι, θ υιοκζτθςθ ςτόχων αφξθςθσ τθσ
ποςότθτασ χριματοσ ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1970 από πολλζσ κεντρικζσ τράπεηεσ είχε ωσ ςτόχο
να βοθκιςει ςτθν αποφυγι των ταχζων και ανεξζλεγκτων τάςεων τθσ προθγοφμενθσ μζροσ τθσ
δεκαετίασ. Συγκεκριμζνα, υπιρχε θ ελπίδα ότι θ αφξθςθ χριματοσ κα αποτελοφςε πιο αξιόπιςτο
δείκτθ των νομιςματικϊν ςυνκθκϊν από τισ μεταβλθτζσ που είχαν χρθςιμοποιθκεί νωρίτερα, όπωσ
τα επιτόκια και τα (ελεφκερα) αποκεματικά.
Θ χριςθ των νομιςματικϊν μεγεκϊν ωσ ςθματοδότεσ υπιρξε προβλθματικι ςτθν πράξθ,
όμωσ, και για μερικοφσ από τουσ ίδιουσ λόγουσ που προτείνονται από τθν αρχικι ανάλυςθ του
Poole: Θ ςχζςθ μεταξφ των επιμζρουσ μεγεκϊν και των μακροοικονομικϊν μεταβλθτϊν είναι ςυχνά
αςτακισ, και τα διαφορετικά μακροοικονομικά μεγζκθ φζρουν μερικζσ φορζσ αντικρουόμενεσ
πλθροφορίεσ, όπωσ για παράδειγμα ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο κατά τθν περίοδο 1979-1982, όταν
ζδωςαν πολφ διαφορετικζσ αναγνϊςεισ τθσ ςτεγανότθτασ τθσ πολιτικισ. Υπάρχει ακόμα ζνα
βακφτερο ερϊτθμα ςχετικά με τθ χριςθ των νομιςματικϊν μεγεκϊν ωσ ζνδειξθ, όμωσ, θ οποία
προκφπτει επίςθσ από τθ λογικι του μοντζλου Poole: Αν θ κεντρικι τράπεηα ψάχνει για ζνα
οδοδείκτθ για τθ νομιςματικι πολιτικι, γιατί περιορίηουν τθν αναηιτθςθ ςε μία ι δφο οικονομικζσ
μεταβλθτζσ? Γιατί όχι αντίκετα να μθν χρθςιμοποιθκεί μια πρόβλεψθ που βζλτιςτα περιλαμβάνει
όλεσ τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ πικανζσ επιπτϊςεισ τθσ πολιτικισ ςτθν οικονομία; Θ
απάντθςθ ςτο ερϊτθμα αυτό μπορεί να είναι ότι υπάρχει μια ςυμπλθρωματικότθτα μεταξφ τθσ
χρθςιμότθτασ και χριςθσ ενόσ ςτόχου αφξθςθσ τθσ προςφοράσ χριματοσ ωσ οδοδείκτθ και
χρθςιμοποιϊντασ το ωσ ζνα μινυμα προσ το κοινό ςχετικά με τισ προκζςεισ τθσ νομιςματικισ
πολιτικισ.
Ο δεφτεροσ και ίςωσ πιο ςθμαντικόσ λόγοσ που οι κεντρικοί τραπεηίτεσ επιλζγουν να
υιοκετιςουν ςτόχουσ αφξθςθσ τθσ προςφοράσ χριματοσ είναι για να επιςθμάνουν ςτο κοινό τουσ
ςτόχουσ τθσ κεντρικισ τράπεηασ και τισ προκζςεισ ιδιαίτερα εκείνεσ που αφοροφν τον πλθκωριςμό.
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Και οι κεντρικοί τραπεηίτεσ και το κοινό κεωροφν ότι ο ζλεγχοσ του πλθκωριςμοφ να είναι ζνασ από
τουσ ςθμαντικότερουσ ςτόχουσ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ.
Ωςτόςο, εκ των πολλϊν ςτόχων των κεντρικϊν τραπεηϊν, ο πλθκωριςμόσ είναι ίςωσ αυτόσ
που ςχετίηεται με δράςεισ πολιτικισ με τθ μεγαλφτερθ υςτζρθςθ. Ζτςι, είναι ιδιαίτερα δφςκολο για
το κοινό να αξιολογιςει τισ πλθκωριςτικζσ επιπτϊςεισ των τρεχουςϊν πολιτικϊν. Ζνα πλεονζκτθμα
του ςτόχου του χριματοσ είναι ότι, λόγω τθσ απλισ και ευρζωσ κατανοθτισ ποςοτικισ κεωρίασ ότι
αφξθςθ τθσ προςφοράσ χριματοσ και ο πλθκωριςμόσ κα είναι αναλογικοί ςτόχοι χριματοσ, μπορεί
να εκλθφκεί ωσ ενθμερωμζνο ςχετικά με τουσ ςτόχουσ και τισ προκζςεισ τθσ κεντρικισ τράπεηασ
όςον αφορά ςτον πλθκωριςμό.
Ρολλοί κεντρικοί τραπεηίτεσ βλζπουν πολλά πικανά οφζλθ από τθ χριςθ του ςτόχου τθσ
ανάπτυξθσ χριματοσ για τθν ςθματοδότθςθ τθσ μεςοπρόκεςμθσ και μακροπρόκεςμθσ ςτρατθγικισ
του πλθκωριςμοφ. Ζνα πικανό πλεονζκτθμα είναι ότι οι ρθτοί ςτόχοι για τθν αφξθςθ τθσ ποςότθτασ
χριματοσ μπορεί να βοθκιςει ςτθ διαχείριςθ των πλθκωριςτικϊν προςδοκιϊν. Αν θ κεντρικι
τράπεηα μπορεί να διαβεβαιϊςει το κοινό μζςω μιασ διαδικαςίασ ςτόχευςθσ που ζχει δεςμευτεί για
τον ζλεγχο του πλθκωριςμοφ μακροπρόκεςμα, μπορεί να μειϊςει τθν αςτάκεια των
χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν και κεωρθτικά (αν και δεν ζχουμε κανζνα εμπειρικό ςτοιχείο ςε αυτό το
ςθμείο) τθ βελτίωςθ τθσ τιρθςθσ ιςορροπιϊν πολιτικισ βραχυπρόκεςμα. Ζνα άλλο δυνθτικό όφελοσ
για τθν κεντρικι τράπεηα τονίηοντασ τουσ ςτόχουσ αφξθςθσ τθσ ποςότθτασ χριματοσ είναι ότι θ
πρακτικι αυτι διατθρεί τουσ ςτόχουσ πλθκωριςμοφ τθσ κεντρικισ τράπεηασ "ςτο μπροςτινό μζροσ
του καυςτιρα" και κάνει τθν ίδια τθν κεντρικι τράπεηα περιςςότερο υπόλογοι ςτο κοινό για τθ
διατιρθςθ του πλθκωριςμοφ ςε χαμθλά επίπεδα.
Κεωρίεσ περί γραφειοκρατικισ ςυμπεριφοράσ μπορεί να φαίνεται πωσ υπονοοφν ότι θ
γραφειοκρατία ςαν μια κεντρικι τράπεηα κα κζλει να αποφφγει τθ λογοδοςία. Αλλά ςτθν
πραγματικότθτα, μια κεντρικι τράπεηα μπορεί να κζλει να καταςτεί περιςςότερο υπόλογθ για τθν
επίτευξθ τθσ ςτακερότθτασ των τιμϊν, διότι εκτιμά τον ςτόχο τθσ ςτακερότθτασ των τιμϊν
περιςςότερο από ότι οι πολιτικοί ςτα νομοκετικά και εκτελεςτικά τμιματα. Για παράδειγμα, αν θ
κεντρικι τράπεηα είναι ςε κζςθ να επιςθμάνει τθν αφξθςθ χριματοσ πάνω από τον ςτόχο (με τισ
ςιωπθρζσ πλθκωριςτικζσ ςυνζπειεσ του), μπορεί να είναι ςε κζςθ να επιςτρατεφςει τθ δθμόςια
ςτιριξθ ςτθν αντίςταςθ των πολιτικϊν πιζςεων για υπερβολικι επζκταςθ βραχυπρόκεςμα. Στοιχεία
τθσ ςτρατθγικισ αυτισ μπορεί να δει κανείσ ςχεδόν ςε όλουσ τουσ μεγάλουσ αποπλθκωριςμοφσ
(disinflations) ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980, κατά τθν οποία οι κεντρικοί τραπεηίτεσ τόνιςαν τθ
ςθμαςία τθσ επίτευξθσ των ςτόχων αφξθςθσ τθσ ποςότθτασ χριματοσ, προκειμζνου να εκτραποφν
πολιτικά αιτιματα για τθν ταχεία ανακζρμανςθ τθσ οικονομίασ. Ωςτόςο, όπωσ τονίηει το επόμενο
ςθμείο, ςτθν πράξθ, οι κεντρικοί τραπεηίτεσ απορρίπτουν τθν ιδζα των άκαμπτων κανόνων υπζρ των
64
πιο χαλαρϊν τφπων προ-δζςμευςθσ .
3.5. ∆δραςτθριότθτεσ των κεντρικϊν τραπεηϊν και προλθπτικι εποπτεία
Στισ δραςτθριότθτεσ των κεντρικϊν τραπεηϊν εντάςςονται και εποπτικζσ λειτουργίεσ προσ
το τραπεηικό ςφςτθμα ςυνολικά και τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα τθσ αρμοδιότθτασ τθσ κεντρικισ
τράπεηασ, οι οποίεσ λειτουργίεσ ςυνεπάγονται µια ςειρά κακθκόντων, που µμποροφν να
ομαδοποιθκοφν ςε τρεισ κατθγορίεσ: (i) δραςτθριότθτεσ για τθν προςταςία των επενδυτϊν, οι
οποίεσ επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτθν ζκδοςθ και επιβολι κανόνων επαγγελματικισ δεοντολογίασ,
κακϊσ και ςτθ δθμοςιοποίθςθ πλθροφοριϊν, (ii) µικροπρολθπτικι εποπτεία, ςτθν οποία περιζχεται
το ςφνολο των δραςτθριοτιτων εποπτείασ, επιτόπιασ και µθ, τθσ αςφάλειασ και τθσ ευρωςτίασ των
επιμζρουσ ιδρυμάτων, µε ςκοπό κυρίωσ τθν προςταςία των κατακετϊν και άλλων πιςτωτϊν μικρισ
κλίμακασ, και (iii) προλθπτικι ανάλυςθ ςε µμακροοικονομικό επίπεδο, θ οποία περικλείει όλεσ τισ
δραςτθριότθτεσ που αποβλζπουν ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ ζκκεςθσ ςε ςυςτθμικό κίνδυνο, κακϊσ
και ςτον εντοπιςμό ενδεχόμενων κινδφνων διατάραξθσ τθσ ςτακερότθτασ που απορρζουν από
µμακροοικονομικζσ εξελίξεισ ι εξελίξεισ ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ, κακϊσ και από τθν
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υποδομι των αγορϊν. Ενϊ όλεσ οι κεντρικζσ τράπεηεσ αςκοφν εν γζνει τα κακικοντα που
εντάςςονται ςτθν τρίτθ κατθγορία, οι δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται µε τθν προςταςία των
επενδυτϊν, ιδίωσ ςτισ αγορζσ κινθτϊν αξιϊν, ςπάνια περιλαμβάνονται ςτισ αρμοδιότθτζσ τουσ. Πςον
αφορά τουσ αυτοτελείσ εποπτικοφσ φορείσ, ςυνικωσ ιςχφει το αντίκετο, δθλαδι θ ιδιαίτερθ ζμφαςθ
ςτθν προςταςία των επενδυτϊν ςυνοδεφεται ςυνικωσ από ζναν ιςςονα ρόλο ςτθν παρακολοφκθςθ
του ςυςτθμικοφ κινδφνου. Το ςθμαντικό κζμα που προκφπτει όταν εξετάηεται ποιο είναι το πλζον
αποτελεςματικό κεςμικό πλαίςιο, είναι θ άςκθςθ µικροπρολθπτικισ εποπτείασ, τθν οποία οι
περιςςότερεσ ΕκνΚΤ τείνουν να αντιμετωπίηουν ωσ ςτενά ςυνδεδεμζνθ µε ανθςυχίεσ ςυςτθμικισ
φφςεωσ, ενϊ οι αυτοτελείσ φορείσ τείνουν να τθν ερμθνεφουν ωσ επικεντρωμζνθ ςτθν προςταςία
65
των κατακετϊν και των επενδυτϊν .
3.6. Ο ιςολογιςμόσ τθσ κεντρικισ τράπεηασ
Υπάρχει μια άμεςθ ςφνδεςθ μεταξφ των παρεμβάςεων των κεντρικϊν τραπεηϊν ςτθν αγορά
ςυναλλάγματοσ και τθσ εγχϊριασ προςφοράσ χριματοσ. Πταν θ κεντρικι τράπεηα μιασ χϊρασ
αγοράηει ξζνο ςυνάλλαγμα, χρεόγραφα και άλλα περιουςιακά ςτοιχεία από το εξωτερικό, τότε θ
προςφορά χριματοσ αυτόματα αυξάνεται. Πταν πουλά ξζνο ςυνάλλαγμα, χρεόγραφα και άλλα
περιουςιακά ςτοιχεία τότε εξωτερικοφ, θ προςφορά χριματοσ μειϊνεται.
Ο ιςολογιςμόσ τθσ κεντρικισ τράπεηασ δείχνει πϊσ οι παρεμβάςεισ ςτθν αγορά
ςυναλλάγματοσ επθρεάηουν τθν προςφορά χριματοσ. Τα ςυναλλαγματικά διακζςιμα και οι εγχϊριεσ
πιςτϊςεισ αποτελοφν τα βαςικότερα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ μιασ κεντρικισ τράπεηασ. Τα
χαρτονομίςματα και τα κζρματα, κακϊσ και οι κατακζςεισ των εμπορικϊν τραπεηϊν ςτθν κεντρικι
τράπεηα αποτελοφν ςτοιχεία του πακθτικοφ τθσ. Το πακθτικό τθσ κεντρικισ τράπεηασ αποτελεί τθν
νομιςματικι βάςθ, για τθν οποία ζγινε λόγοσ ςε προθγοφμενο ςθμείο.
Θ νομιςματικι βάςθ ςε μεγάλο βακμό προςδιορίηει τισ μεταβολζσ ςτθν προςφορά
χριματοσ. Το ενεργθτικό και το πακθτικό του ιςολογιςμοφ μιασ κεντρικισ τράπεηασ είναι πάντοτε
ίςα. Συνεπϊσ, όταν μειϊνονται τα ςυναλλαγματικά διακζςιμα, μειϊνεται το ενεργθτικό τθσ
κεντρικισ τράπεηασ, άρα και το πακθτικό τθσ, δθλαδι θ νομιςματικι βάςθ που προςδιορίηει τισ
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μεταβολζσ ςτθν αγορά χριματοσ .
Υπάρχουν πολλζσ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ που οδθγοφν ςε αλλαγζσ ςτον ιςολογιςμό τθσ
κεντρικισ τράπεηασ. Θ δομι του ιςολογιςμοφ μασ δίνει ζνα παράκυρο μζςω του οποίου μποροφμε
να μελετιςουμε πϊσ λειτουργεί ζνα κεντρικό τραπεηικό ίδρυμα. Οι κεντρικζσ τράπεηεσ δθμοςιεφουν
τακτικά τουσ ιςολογιςμοφσ τουσ. Θ δθμοςίευςθ είναι ζνα κρίςιμο μζροσ τθσ διαφάνειασ που κακιςτά
τθν νομιςματικι πολιτικι αποτελεςματικι και αξιόπιςτθ.
Στο
ςχιμα
παρουςιάηονται τα κφρια
ςτοιχεία ενεργθτικοφ και
πακθτικοφ
που
εμφανίηονται
ςτον
ιςολογιςμό κάκε κεντρικισ
τράπεηασ υπό τθ μία ι τθν
άλλθ μορφι.
Διαχωρίηουμε αυτά τα
ςτοιχεία ενεργθτικοφ και τισ
υποχρεϊςεισ μεταξφ του ρόλου που διαδραματίηει θ κεντρικι τράπεηα: θ τράπεηα τθσ κυβζρνθςθσ ι
θ τράπεηα του τραπεηίτθ.
Ο ιςολογιςμόσ τθσ κεντρικισ τράπεηασ παρουςιάηει τρία βαςικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ:
 Χρεόγραφα,
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 Συναλλαγματικά αποκζματα και
 Δάνεια.
Οι δφο πρϊτεσ κατθγορίεσ ςτοιχείων απαιτοφνται προκειμζνου θ κεντρικι τράπεηα να μπορζςει να
εκτελζςει το ρόλο τθσ ωσ κυβερνθτικι τράπεηα. Τα δάνεια είναι μια υπθρεςία προσ τισ εμπορικζσ
κυρίωσ τράπεηεσ. Ριο αναλυτικά:
Χρεόγραφα: Οι τίτλοι είναι το κφριο περιουςιακό ςτοιχείο των περιςςότερων κεντρικϊν
τραπεηϊν. Ραραδοςιακά, θ Fed διζκετε αποκλειςτικά χρεόγραφα του δθμοςίου, τα οποία
ουςιαςτικά δεν παρουςιάηουν κίνδυνο ακζτθςθσ υποχρζωςθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ 20072009, θ κεντρικι τράπεηα επζλεξε να αποκτιςει ποικιλία επικίνδυνων περιουςιακϊν ςτοιχείων. Θ
ποςότθτα των τίτλων που κατζχει ελζγχεται μζςω αγορϊν και πωλιςεων γνωςτϊν ωσ πράξεισ
ανοικτισ αγοράσ.
υναλλαγματικά αποκζματα: είναι τα υπόλοιπα των ξζνων νομιςμάτων τθσ κεντρικισ
τράπεηασ και τθσ κυβζρνθςθσ. Αυτά διεξάγονται με τθ μορφι ομολόγων που εκδίδονται από ξζνεσ
κυβερνιςεισ. Αυτά τα αποκεματικά χρθςιμοποιοφνται ςε παρεμβάςεισ ςυναλλάγματοσ, όταν οι
υπάλλθλοι προςπακοφν να αλλάξουν τισ αγοραίεσ αξίεσ των διαφόρων νομιςμάτων.
Δάνεια: ςυνικωσ επεκτείνονται και απευκφνονται ςτισ εμπορικζσ τράπεηεσ. Το 2008 και το
2009, θ Fed πραγματοποίθςε επίςθσ ςθμαντικά δάνεια ςε μθ τραπεηικζσ επιχειριςεισ.
Τα δάνεια με ζκπτωςθ είναι τα δάνεια που χορθγεί θ Fed όταν οι εμπορικζσ τράπεηεσ χρειάηονται
βραχυπρόκεςμα μετρθτά. Μζςω των ρευςτοποιιςιμων χρεογράφων τθσ, μια κεντρικι τράπεηα
ελζγχει το ποςοςτό των ομοςπονδιακϊν κεφαλαίων και τθ διακεςιμότθτα χρθμάτων και πιςτϊςεων.
Από τθν πλευρά του πακθτικοφ του ιςολογιςμοφ τθσ κεντρικισ τράπεηασ, ςθμειϊνονται
τρεισ ςθμαντικζσ «κατθγορίεσ – ςυςτατικά»:
 Νόμιςμα
 Κατακετικόσ λογαριαςμόσ τθσ κυβζρνθςθσ
 Λογαριαςμοί κατακζςεων των εμπορικϊν τραπεηϊν
Τα δφο πρϊτα ςτοιχεία επιτρζπουν ςτθν κεντρικι τράπεηα να διαδραματίςει τον ρόλο τθσ ωσ
τράπεηα τθσ κυβζρνθςθσ, ενϊ το τρίτο ςτοιχείο επιτρζπει τθν εκπλιρωςθ του ρόλου τθσ ωσ τράπεηασ
τραπεηιτϊν.
Νόμιςμα: Σχεδόν όλεσ οι κεντρικζσ τράπεηεσ ζχουν μονοπϊλιο ςτθν ζκδοςθ του νομίςματοσ
που χρθςιμοποιείται ςτισ κακθμερινζσ ςυναλλαγζσ. Το νόμιςμα που κυκλοφορεί ςτα χζρια του μθ
τραπεηικοφ κοινοφ είναι θ κφρια ευκφνθ τθσ κεντρικισ τράπεηασ
Λογαριαςμόσ κυβζρνθςθσ: Οι κυβερνιςεισ χρειάηονται ζναν τραπεηικό λογαριαςμό όπωσ
όλοι οι υπόλοιποι. Θ κεντρικι τράπεηα παρζχει ςτθν κυβζρνθςθ λογαριαςμό ςτον οποίο θ
κυβζρνθςθ κατακζτει κεφάλαια (κυρίωσ φορολογικά ζςοδα) και από τα οποία θ κυβζρνθςθ
πραγματοποιεί πλθρωμζσ. Μεταφζροντασ κεφάλαια μεταξφ των λογαριαςμϊν του ςτισ εμπορικζσ
τράπεηεσ και τθν κεντρικι, το δθμόςιο ταμείο διατθρεί ςυνικωσ το ιςοηφγιο του λογαριαςμοφ του
ςτθν κεντρικι τράπεηα αρκετά ςτακερό.
Λογαριαςμοί Εμπορικϊν Σραπεηϊν (αποκεματικά): Τα αποκεματικά των εμπορικϊν
τραπεηϊν είναι το άκροιςμα των δφο μερϊν: (i) κατακζςεισ ςτθν κεντρικι τράπεηα, ςυν
(ii)τα μετρθτά ςτο κθςαυροφυλάκιο τθσ τράπεηασ.
Με τον ίδιο τρόπο που μπορεί κανείσ να πάρει μετρθτά από μια εμπορικι τράπεηα, θ τράπεηα
μπορεί να αποςφρει τισ κατακζςεισ τθσ ςτθν κεντρικι τράπεηα. Τα μετρθτά του Vault είναι μζροσ των
αποκεματικϊν. Τα αποκεματικά αποτελοφν περιουςιακά ςτοιχεία του εμπορικοφ τραπεηικοφ
ςυςτιματοσ και των υποχρεϊςεων τθσ κεντρικισ τράπεηασ
Αν και τα αποκεματικά του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ςυνικωσ δεν είναι θ μεγαλφτερθ
ευκφνθ τθσ κεντρικισ τράπεηασ, είναι τα πιο ςθμαντικά για τον προςδιοριςμό του ποςοφ των
χρθμάτων ςτθν οικονομία. Οι κεντρικζσ τράπεηεσ αςκοφν τισ πράξεισ νομιςματικισ πολιτικισ μζςω
αλλαγϊν ςτα αποκεματικά αυτά.
Υπάρχουν δφο τφποι αποκεματικϊν:
 Απαιτοφμενα αποκεματικά που πρζπει να κατζχουν οι τράπεηεσ και
 Υπερβάλλοντα αποκζματα, τα οποία οι τράπεηεσ κατζχουν οικειοκελϊσ

Το πακθτικό τθσ κεντρικισ τράπεηασ αποτελεί τθ λεγόμενθ νομιςματικι βάςθ, θ οποία ςε
μεγάλο βακμό προςδιορίηει τισ μεταβολζσ ςτθν προςφορά χριματοσ.
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Θ απάντθςθ τθσ Fed ςτθν κρίςθ τθσ περιόδου 2007-2009 μεταμόρφωςε το μζγεκοσ και τθ
ςφνκεςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των υποχρεϊςεων τθσ με πρωτοφανι τρόπο. Οι ενζργειεσ
τθσ Fed ςυνζβαλαν ςτθν αποφυγι τθσ επανάλθψθσ τθσ πτϊςθσ τθσ προςφοράσ χριματοσ και του
ονομαςτικοφ ΑΕΡ που ςθμειϊκθκε κατά τθ Μεγάλθ Φφεςθ. Ο πίνακασ XX ζρχεται ςε αντίκεςθ με τον
ιςολογιςμό ςε μια πρϊιμθ κατάςταςθ κατά τθν κρίςθ με εκείνθ που πζραςε από τθ χειρότερθ κρίςθ.
Θ δθμοςίευςθ του ιςολογιςμοφ αποτελεί ουςιαςτικι πτυχι τθσ διαφάνειασ τθσ κεντρικισ
τράπεηασ. Ζνα ςθμάδι του προβλιματοσ είναι θ παραπλανθτικι παρουςίαςθ τθσ οικονομικισ κζςθσ
τθσ κεντρικισ τράπεηασ. Το 1986, ο πρόεδροσ των Φιλιππίνων διζταξε τθν κεντρικι τράπεηα να
εκτυπϊςει τεράςτια χρθματικά ποςά. Αυτά είχαν περιοριςτεί από το ΔΝΤ, οπότε το ΔΝΤ
παρακολοφκθςε τουσ ςειριακοφσ αρικμοφσ ςε νζουσ λογαριαςμοφσ. Ζτςι, αντί να εκτυπϊνει ζνα
λογαριαςμό ανά ςειριακό αρικμό, θ κεντρικι τράπεηα ζγραψε τρία. Και θ κεντρικι τράπεηα
αγνοοφςε το ςχζδιο. Μαηί, το νόμιςμα ςτα χζρια του κοινοφ και τα αποκζματα ςτο τραπεηικό
ςφςτθμα αποτελοφν τθ νομιςματικι βάςθ. Ρρόκειται για τισ ιδιωτικζσ υποχρεϊςεισ τθσ κεντρικισ
τράπεηασ. Ονομάηεται επίςθσ χριματα υψθλισ ιςχφοσ. Θ κεντρικι τράπεηα μπορεί να ελζγξει το
μζγεκοσ τθσ νομιςματικισ βάςθσ.
Πταν θ νομιςματικι βάςθ αυξάνεται κατά ζνα δολάριο, θ ποςότθτα των χρθμάτων ςυνικωσ
αυξάνεται κατά αρκετά δολάρια. Οι υπεφκυνοι χάραξθσ πολιτικισ μποροφν να διευρφνουν ι να
μειϊςουν τα περιουςιακά ςτοιχεία και τισ υποχρεϊςεισ τουσ κατά βοφλθςθ, χωρίσ να ηθτοφν από
κανζναν. Ροια είναι θ διαφορά μεταξφ μιασ αγοράσ που κάνετε και μιασ που κάνει θ κεντρικι
τράπεηα; Για να πλθρϊςει για το ομόλογο, θ κεντρικι τράπεηα γράφει μια επιταγι αξίασ 1
εκατομμυρίου δολαρίων προσ τον πωλθτι ομολόγων. Ο εμπορικόσ τραπεηικόσ λογαριαςμόσ του
αντιπροςϊπου πιςτϊνεται με 1 εκατομμφριο δολάρια όταν κατατίκεται θ επιταγι. Στθ ςυνζχεια, θ
εμπορικι τράπεηα ςτζλνει τον ζλεγχο πίςω ςτισ κεντρικζσ τράπεηεσ. Θ κεντρικι τράπεηα πιςτϊνει τον
αποκεματικό λογαριαςμό τθσ τράπεηασ που παρουςιάηει το 1 εκατομμφριο δολάρια.
Θ κεντρικι τράπεηα μπορεί απλά να αγοράςει πράγματα και ςτθ ςυνζχεια να δθμιουργιςει
υποχρεϊςεισ για να πλθρϊςει γι’ αυτοφσ. Μπορεί να αυξιςει το μζγεκοσ του ιςολογιςμοφ τθσ όςο
κζλει. Τζςςερισ τφποι ςυναλλαγϊν που πραγματοποιοφνται από τθν κεντρικι τράπεηα είναι οι εξισ:
1. Λειτουργία ανοικτισ αγοράσ: Αγορά ι πϊλθςθ ενόσ τίτλου που ζχει ξεκινιςει από τθν
κεντρικι τράπεηα.
2. Συναλλαγματικι Ραρζμβαςθ: Αγορά ι πϊλθςθ ςυναλλαγματικϊν διακεςίμων από τθν
κεντρικι τράπεηα.
3. Επζκταςθ ενόσ δανείου με ζκπτωςθ: Ρρωτοβουλίεσ από εμπορικζσ τράπεηεσ.
4. Απόφαςθ ενόσ ατόμου να αποςφρει μετρθτά από τθν τράπεηά του: Ρρωτοβουλία από το μθ
τραπεηικό κοινό (τθσ κεντρικισ τράπεηασ).
Κακζνα από αυτά ζχει αντίκτυπο τόςο ςτον ιςολογιςμό τθσ κεντρικισ τράπεηασ όςο και ςτον
ιςολογιςμό του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ.
Πταν αυξάνεται θ αξία ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ςτον ιςολογιςμό, ςυμβαίνει ζνα από τα
δφο πράγματα, ζτςι ϊςτε θ κακαρι μεταβολι να είναι μθδζν:
 Θ αξία ενόσ άλλου περιουςιακοφ ςτοιχείου μειϊνεται, ι
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 Θ αξία μιασ υποχρζωςθσ αυξάνεται κατά το ίδιο ποςό .
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Αυτό ιςχφει για τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ ιςχφει και για τισ υποχρεϊςεισ .
3.6.1. Τποχρεϊςεισ κεντρικισ τράπεηασ ςε κανονικοφσ καιροφσ
Οι κυριότερεσ υποχρεϊςεισ των κεντρικϊν τραπεηϊν είναι ςυνικωσ το νόμιςμα
(τραπεηογραμμάτια) και τα αποκεματικά, μια μορφι χρθμάτων που μποροφν να κρατθκοφν μόνο
από εμπορικζσ τράπεηεσ ςτθν κεντρικι τράπεηα (βλ. Το παρακάτω ςχιμα). Οι τράπεηεσ
χρθςιμοποιοφν αποκεματικά για να κάνουν πλθρωμζσ μεταξφ τουσ και προσ τθν κεντρικι τράπεηα.
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Οι τίτλοι και οι πράξεισ ςυναλλάγματοσ διοικοφνται από τθν Federal Reserve Bank τθσ Νζασ Υόρκθσ, ενϊ τα
δάνεια με ζκπτωςθ επεκτείνονται και από τισ 12 τράπεηεσ αποκεματικϊν.
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Επιπλζον, οριςμζνεσ κεντρικζσ τράπεηεσ χειρίηονται τισ κατακζςεισ ςτθν κυβζρνθςθ, προσ το κράτοσ.
Αυτοί οι λογαριαςμοί λειτουργοφν ωσ "λογαριαςμόσ ελζγχου" τθσ κυβζρνθςθσ ςτθν κεντρικι
τράπεηα.
Θ αμερικανικι FED ιταν μια κεντρικι τράπεηα που, που πριν από τθν κρίςθ, κατείχε ωσ επί
το πλείςτων ςυνάλλαγμα, ωσ τθν κφρια υποχρζωςθ (liabilities) του ιςολογιςμοφ. Το ςυνάλλαγμα
αντιπροςϊπευε το 93% των υποχρεϊςεων τθσ Fed τον Δεκζμβριο του 2006, με αποκεματικά μόλισ
1,5% και το γενικό λογαριαςμό του Δθμοςίου κατά 0,5%. Το ςυνάλλαγμα αποτελεί ςθμαντικι
υποχρζωςθ ςτουσ περιςςότερουσ ιςολογιςμοφσ των κεντρικϊν τραπεηϊν ςε κανονικζσ ςυνκικεσ.
Άλλεσ κεντρικζσ τράπεηεσ διακρατοφςαν πολφ μεγαλφτερο μερίδιο των υποχρεϊςεϊν τουσ
ωσ αποκεματικά πριν από τθν κρίςθ. Ζνασ λόγοσ για τθν ζκδοςθ πολλϊν αποκεμάτων ςε κανονικζσ
περιόδουσ είναι για να διεκπεραιϊνονται ομαλά οι διατραπεηικζσ πλθρωμζσ. Εάν θ τροφοδότθςθ
των «αποκεματικϊν» είναι μικρι, οι τράπεηεσ που ανθςυχοφν για τθν εξάντλθςθ των αποκεματικϊν
ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ μπορεί να επιλζξουν να κακυςτεριςουν τισ πλθρωμζσ ςε άλλεσ τράπεηεσ,
δθμιουργϊντασ "αδιζξοδο". Για παράδειγμα, θ Norges Bank - θ Κεντρικι Τράπεηα τθσ Νορβθγίασ εξζδωςε ζνα ςχετικά μεγάλο ποςό αποκεματικϊν πριν από τθν κρίςθ, ςτο φψοσ του 7% των
υποχρεϊςεϊν τθσ. Σχεδόν το 50% τθσ λογιςτικισ αξίασ του ιςολογιςμοφ τθσ Norges Bank ςτο τζλοσ
του 2006 αποτελοφςε κατακζςεισ ταμειακϊν διακεςίμων και το ςυνάλλαγμα αντιπροςϊπευε μόνο
το 16% των υποχρεϊςεων, οπότε ο ιςολογιςμόσ τθσ φαινόταν περιςςότερο ςαν το παρακάτω.
Το χριμα και τα αποκεματικά είναι υποχρεϊςεισ με "άμεςθ" λιξθ, κακϊσ μποροφν να
μεταφερκοφν άμεςα ςε άλλα μζρθ/μζλθ για τθν εκτζλεςθ πλθρωμϊν. Οριςμζνεσ κεντρικζσ τράπεηεσ
εκδίδουν επίςθσ υποχρεϊςεισ προκεςμιακισ λιξθσ, είτε προκεςμιακζσ κατακζςεισ, οι οποίεσ είναι
διακζςιμεσ μόνο ςτουσ αντιςυμβαλλομζνουσ που κατζχουν λογαριαςμό κεντρικισ τράπεηασ ι
προκεςμιακζσ ςυμβάςεισ επαναγοράσ (term repos), οι οποίοι είναι εξαςφαλιςμζνεσ και διατίκενται
ςτουσ αντιςυμβαλλομζνουσ πζραν των κατακετικϊν οργανιςμϊν.
Οριςμζνεσ κεντρικζσ τράπεηεσ ζχουν τθν εξουςία να εκδίδουν λογαριαςμοφσ. Ππωσ και τα
γραμμάτια του Δθμοςίου, οι λογαριαςμοί κεντρικισ τράπεηασ είναι διακζςιμοι ςε μθ κάτοχουσ
λογαριαςμοφ ςτθν δευτερογενι αγορά, παρόλο που οριςμζνεσ κεντρικζσ τράπεηεσ περιορίηουν τθν
πρωτογενι ζκδοςθ ςτουσ κατόχουσ λογαριαςμϊν. Οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ μποροφν να
εκδοκοφν τόςο για να μειωκεί το φψοσ των αποκεματικϊν ςτο ςφςτθμα όςο και για τον ζλεγχο του
επιτοκίου-ςτόχου τθσ κεντρικισ τράπεηασ.
3.6.2. τοιχεία ενεργθτικοφ τθσ κεντρικισ τράπεηασ ςε ομαλζσ ςυνκικεσ
Οι κεντρικζσ τράπεηεσ αποκτοφν περιουςιακά ςτοιχεία με τθν αγορά τουσ ι με δάνεια. Πταν
μια κεντρικι τράπεηα αγοράηει ζνα περιουςιακό ςτοιχείο, π.χ. ζνα ομόλογο, πλθρϊνει με τθ
δθμιουργία αποκεματικϊν ι νομιςμάτων, αυξάνοντασ ζτςι τα περιουςιακά ςτοιχεία και τισ
υποχρεϊςεισ του κατά ίςα ποςά. Ομοίωσ, όταν μια κεντρικι τράπεηα επεκτείνει ζνα δάνειο,
δθμιουργεί τα νζα αποκεματικά τα οποία δανείηονται. Οι αντιςυμβαλλόμενοι των κεντρικϊν
τραπεηϊν είναι ςυνικωσ τράπεηεσ, παρόλο που οριςμζνοι κεντρικοί τραπεηικοί οργανιςμοί
αποδζχονται και μθ τραπεηικοφσ αντιςυμβαλλομζνουσ. Σε κανονικζσ περιόδουσ, οι κεντρικζσ
τράπεηεσ κατζχουν κυρίωσ κρατικά ομόλογα, ςυναλλαγματικά αποκζματα και δάνεια προσ τράπεηεσ
ωσ περιουςιακά ςτοιχεία. Ωςτόςο, θ ςχετικι ςθμαςία αυτϊν των περιουςιακϊν ςτοιχείων ποικίλλει
κατά πολφ μεταξφ των κεντρικϊν τραπεηϊν. Ρριν από τθν κρίςθ, οι μεταβολζσ ςτθν κατοχι
περιουςιακϊν ςτοιχείων μιασ κεντρικισ τράπεηασ ιταν ςυνικωσ πακθτικζσ και δεν μετείχαν ςε
κάποιο ςκοπό νομιςματικισ πολιτικισ.
Ο ιςολογιςμόσ τθσ Fed πριν από τθν κρίςθ ιταν ςχετικά απλόσ. Στο τζλοσ του 2006, ςχεδόν
το 90% του ενεργθτικοφ τθσ ιταν τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, τα οποία αντιςτοιχοφςαν ςε
μεγάλο βακμό ςτο ποςό του εκκρεμοφντοσ νομίςματοσ (outstanding currency), όπωσ ςτο παρακάτω
ςχιμα. Αντίκετα, οι κεντρικζσ τράπεηεσ ςε μικρζσ ανοιχτζσ οικονομίεσ τείνουν να ζχουν ζνα μεγάλο
μζροσ των ςυναλλαγματικϊν διακεςίμων ςτουσ ιςολογιςμοφσ τουσ, όπωσ ςτο παρακάτω ςχιμα.
Αυτό οφείλεται εν μζρει ςτθν ιςτορία: Πταν οι ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ κακορίηονταν και οι ροζσ
κεφαλαίων ρυκμιηόντουςαν, οι μεγάλεσ κατοχζσ ςυναλλαγματικϊν διακεςίμων εξαςφάλιηαν ότι οι
ειςαγωγζσ μποροφςαν να χρθματοδοτθκοφν και οι ςτακερζσ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ ιταν
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αξιόπιςτεσ. Με τισ ελεφκερεσ ροζσ κεφαλαίων και τισ κυμαινόμενεσ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ, οι
ςτόχοι αυτοί είναι λιγότερο ςθμαντικοί, αλλά οι κεντρικζσ τράπεηεσ παρεμβαίνουν μερικζσ φορζσ
ςτισ αγορζσ ςυναλλάγματοσ και χρειάηονται ξζνα αποκζματα για το ςκοπό αυτό. Επιπλζον, κατά τθ
διάρκεια του οικονομικοφ άγχουσ, τα αποκεματικά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν
εξυπθρζτθςθ πελατϊν τθσ κεντρικισ τράπεηασ, όπωσ θ κυβζρνθςθ, και προκειμζνου να μειωκεί ο
κίνδυνοσ αςτάκειασ, ςε χρθματοπιςτωτικά ςυςτιματα που εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό από τθ
χρθματοδότθςθ ςε ξζνο νόμιςμα.
Θ ςθμαςία αυτϊν των ςτόχων κα εξαρτθκεί από τθν ανάγκθ κάκε χϊρασ για παρεμβάςεισ
και τθν - μθ θκελθμζνθ - ζκκεςθ του χρθματοπιςτωτικοφ τθσ ςυςτιματοσ ςτον ςυναλλαγματικό
κίνδυνο. Ενϊ οι αποκεματικζσ μετοχζσ είναι πολφτιμεσ ςε αυτά τα «ςενάρια άγχουσ», ο
ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ ςτον οποίο εκκζτει , και εκτίκεται, θ κεντρικι τράπεηα μπορεί να είναι
υψθλότεροσ από τον κίνδυνο επιτοκίου που ςυνδζεται με τθν κατοχι κρατικϊν ομολόγων.
Θ Norges Bank – θ Κεντρικι Τράπεηα τθσ Νορβθγίασ – αποτελεί παράδειγμα κεντρικισ
τράπεηασ με μεγάλο μερίδιο ςυναλλαγματικϊν διακεςίμων, με το 86% των ςτοιχείων του
ενεργθτικοφ τθσ (με εξαίρεςθ το ταμείο κρατικϊν επενδφςεων) να ζχει τθν μορφι αυτι ςτο τζλοσ
του 2006. Συγκριτικά, θ Fed κατείχε αμελθτζα ςυναλλαγματικι ιςοτιμία, με ξζνα αποκζματα
(negligible foreign exchange reserves) περίπου 4%.
Τα δάνεια προσ τισ τράπεηεσ μποροφν επίςθσ να είναι ζνα ςθμαντικό περιουςιακό ςτοιχείο
των κεντρικϊν τραπεηϊν. Αυτό ςυμβαίνει ςυχνά όταν θ κεντρικι τράπεηα κατζχει λίγα αξιόγραφα ωσ
περιουςιακά ςτοιχεία, ςε ςχζςθ με το ποςό των υποχρεϊςεϊν τθσ, και ςυγκεκριμζνα το νόμιςμα.
Εντοφτοισ, δανειοδοτιςεισ προσ τον τραπεηικό τομζα ενδζχεται να ςθμειωκοφν και από κεντρικζσ
τράπεηεσ που κατζχουν ςθμαντικό μζγεκοσ κατακζςεων αςφαλείασ (securities) ςε ςχζςθ με το
κυκλοφοροφν χριμα. Τα δάνεια μπορεί να είναι χριςιμα για τθ δθμιουργία αποκεματικϊν, όπωσ
προαναφζρκθκε, τα οποία μποροφν να διευκολφνουν τισ διατραπεηικζσ πλθρωμζσ. Εάν θ προςφορά
αποκεματικϊν είναι χαμθλι, οι κεντρικζσ τράπεηεσ μζςω δανειοδοτιςεων μποροφν να παρζχουν
ςτισ εμπορικζσ τράπεηεσ τα διακζςιμα αποκεματικά για να υποςτθρίξουν τισ πλθρωμζσ μεταξφ των
τραπεηϊν. Ρεριςςότερο από το ιμιςυ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ τθσ BoE τον Δεκζμβριο του 2006
ιταν δάνεια προσ τράπεηεσ με τθ μορφι repos, ενϊ ςτθν ΕΚΤ ιταν ςχεδόν το 40% των ςτοιχείων του
ενεργθτικοφ, όπωσ ςτο παρακάτω ςχιμα. Συγκριτικά, μόνο το 4% των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ
Fed ιταν δάνεια και repos εκείνθ τθν εποχι.
Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, ζνα μεγάλο μζροσ των τραπεηικϊν δανείων ςτον ιςολογιςμό τθσ
κεντρικισ τράπεηασ μπορεί να αποτελεί ζνδειξθ μθ αναπτυγμζνων αγορϊν χριματοσ. Αυτό το
ςενάριο απαιτεί από τθν κεντρικι τράπεηα να παρζχει ρευςτότθτα απευκείασ ςτισ τράπεηζσ τθσ, αντί
να τουσ επιτρζπει να ανακατανζμουν τθ ρευςτότθτα μεταξφ τουσ μζςω τθσ χρθματαγοράσ.
Συνοψίηοντασ, ακόμθ και ςε κανονικζσ περιόδουσ, θ ςφνκεςθ των ιςολογιςμϊν των κεντρικϊν
τραπεηϊν μπορεί να διαφζρει ςθμαντικά μεταξφ των χωρϊν. Ενϊ όλεσ οι κεντρικζσ τράπεηεσ
εκδίδουν δφο βαςικζσ μορφζσ χρθμάτων, νομίςματοσ και αποκεματικϊν, ωσ υποχρεϊςεισ, το
ςχετικό μζγεκοσ αυτϊν των ςτοιχείων μπορεί να διαφζρει πολφ. Οριςμζνεσ κεντρικζσ τράπεηεσ
εκπροςωποφν και αναλαμβάνουν επίςθσ κατακζςεισ ςτθν κυβζρνθςθ και προςφζρουν
μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ, ενϊ άλλεσ όχι. Τα περιουςιακά ςτοιχεία αποτελοφνται ςυνικωσ από
κρατικά ομόλογα, ςυναλλαγματικά διακζςιμα και δάνεια ςε τράπεηεσ, ςε ποικίλεσ αναλογίεσ, αλλά
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και πάλι, με ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ ανάμεςα ςτισ κεντρικζσ τράπεηεσ .
3.6.3. Ιςολογιςμόσ και τυπολογία αντιςυμβατικϊν νομιςματικϊν πολιτικϊν
Υπιρξε αςυνικιςτα υψθλι δραςτθριότθτα ςτουσ ιςολογιςμοφσ των κεντρικϊν τραπεηϊν τα
τελευταία χρόνια. Αυτι θ δραςτθριότθτα, θ οποία ζχει επεκτακεί πζρα από τισ βαςικζσ λειτουργίεσ
και τισ εγγυιςεισ τθσ κεντρικισ τράπεηασ, ζχει χαρακτθριςτεί ωσ "μθ ςυμβατικι", "μθ κανονικι", "μθ
παραδοςιακι" και "ενεργι/δραςτιρια".
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Οι πολιτικζσ απαντιςεισ των κεντρικϊν τραπεηϊν ςτθν τρζχουςα χρθματοπιςτωτικι και
οικονομικι κρίςθ μποροφν να χωριςτοφν ςε τρεισ βαςικοφσ τομείσ: μείωςθ του επιτοκίου πολιτικισ,
Εξαςφάλιςθ τθσ ςτακερότθτασ των χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν ∙ Και διευκόλυνςθ τθσ
χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων. Στον δεφτερο και τον τρίτο τομζα, οι κεντρικζσ τράπεηεσ των
μεγάλων οικονομιϊν ειςιγαγαν διάφορα αντιςυμβατικά μζτρα ςτο φάςμα των προσ αγορά
χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και ςτθν κλίμακα των αγορϊν αυτϊν.
Οι κεντρικζσ τράπεηεσ ζχουν εφαρμόςει τζτοια μθ ςυμβατικά μζτρα μεταβάλλοντασ εντόνωσ
(επικετικά) το μζγεκοσ και τθ ςφνκεςθ των ιςολογιςμϊν τουσ. Κακϊσ οι κεντρικζσ τράπεηεσ ςτισ
μεγάλεσ οικονομίεσ επεκτείνουν το πεδίο των αντιςυμβατικϊν μζτρων πολιτικισ, ςυχνά
υπογραμμίηεται ότι οι αντιδράςεισ πολιτικισ τθσ Fed ζδωςαν μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν πλευρά του
ενεργθτικοφ του ιςολογιςμοφ τθσ κεντρικισ τράπεηασ, μια προςζγγιςθ που αναφζρεται ωσ
χαλάρωςθ των πιςτϊςεων. Για παράδειγμα, ο Bernanke (2009a) κάλεςε για πρϊτθ φορά τθν
προςζγγιςθ τθσ Fed ςτθν υποςτιριξθ τθσ πιςτωτικισ αγοράσ ωσ πιςτωτικι χαλάρωςθ (credit easing)
και επιςιμανε τθν εννοιολογικι διάκριςθ από τθν πολιτικι ποςοτικισ χαλάρωςθσ που ανζλαβε θ
BOJ από το 2001 ζωσ το 2006. Υποςτιριξε ότι οι ενκαρρυντικζσ επιπτϊςεισ τθσ πιςτωτικισ
χαλάρωςθσ εξαρτϊνται ςε ςθμαντικό βακμό από τον ιδιαίτερο ςυνδυαςμό προγραμμάτων
δανειςμοφ και αγορϊν κινθτϊν αξιϊν (sequritites), προςαρμοςμζνων ςτισ δυςλειτουργικζσ
χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ.
Κεωρθτικά, μια τζτοια αςυνικιςτθ πολιτικι μπορεί να αναλυκεί ςε δφο ςτοιχεία: Το πρϊτο
ςτοιχείο επικεντρϊνεται ςτο μζγεκοσ του ιςολογιςμοφ τθσ κεντρικισ τράπεηασ, ενϊ το δεφτερο
ςτοιχείο επικεντρϊνεται ςτθ ςφνκεςι του. Στθν υποκετικι περίπτωςθ, το πρϊτο ςτοιχείο μπορεί να
εφαρμοςτεί με τθν αφξθςθ του μεγζκουσ του ιςολογιςμοφ διατθρϊντασ αμετάβλθτθ τθ ςφνκεςι
του, περιορίηοντασ τισ πράξεισ τθσ χρθματαγοράσ με τυποποιθμζνα εργαλεία (ςτενά κακοριςμζνθ
ποςοτικι χαλάρωςθ). Το δεφτερο ςτοιχείο μπορεί να εφαρμοςτεί με τθ μεταβολι τθσ ςφνκεςθσ του
ιςολογιςμοφ διατθρϊντασ παράλλθλα το μζγεκόσ του, αντικακιςτϊντασ τα ςυμβατικά περιουςιακά
ςτοιχεία με μθ ςυμβατικά περιουςιακά ςτοιχεία (περιοριςμζνθ πιςτωτικι χαλάρωςθ). Οι Bernanke
και Reinhart (2004) χρθςιμοποίθςαν τθν παραπάνω ταξινόμθςθ τθσ αντιςυμβατικισ νομιςματικισ
πολιτικισ και παρζχουν μια επιςκόπθςθ των ςτρατθγικϊν νομιςματικισ πολιτικισ όταν τα
βραχυπρόκεςμα επιτόκια είναι πολφ χαμθλά ι ακόμθ και μθδενικά.
Εξζταςαν τα αποτελζςματα τθσ μεταβολισ τθσ ςφνκεςθσ και του μεγζκουσ του ιςολογιςμοφ
τθσ κεντρικισ τράπεηασ επί πρόςκετα ςτθν αλλαγι των προςδοκιϊν τθσ αγοράσ ςχετικά με τθ
μελλοντικι πορεία των βραχυπρόκεςμων επιτοκίων . Επικεντρϊκθκαν κυρίωσ ςτθν επίδραςθ μιασ
εξιςορρόπθςθσ του χαρτοφυλακίου που προκφπτει από τισ αλλαγζσ ςτθ ςφνκεςθ και το μζγεκοσ του
ιςολογιςμοφ τθσ κεντρικισ τράπεηασ. Μεταβάλλοντασ τθ ςφνκεςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων από
κρατικά χρεόγραφα μικρότερθσ ζωσ μεγαλφτερθσ διάρκειασ, μια κεντρικι τράπεηα μπορεί να
επθρεάςει τα κρατικά αςφάλιςτρα (government securities) και τθν ςυνολικι καμπφλθ αποδόςεων,
70
εάν οι επενδυτζσ τα αντιμετωπίςουν ωσ ατελι υποκατάςτατα . Ομοίωσ, με τθν αφξθςθ τθσ
νομιςματικισ βάςθσ, μια κεντρικι τράπεηα μπορεί επίςθσ να επθρεάςει τισ τιμζσ και τισ αποδόςεισ
μθ χρθματικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, εάν θ νομιςματικι βάςθ είναι ζνα ατελζσ υποκατάςτατο
για άλλα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία.
Ωςτόςο, ςτισ πολιτικζσ που απαντοφν ςτθν τρζχουςα χρθματοπιςτωτικι και οικονομικι
κρίςθ, τόςο θ πλευρά του ενεργθτικοφ όςο και του πακθτικοφ του ιςολογιςμοφ τθσ κεντρικισ
τράπεηασ διαδραματίηουν διαφορετικοφσ ρόλουσ από τα παραπάνω αποτελζςματα
αναπροςαρμογισ του χαρτοφυλακίου. Αφενόσ, θ πλευρά των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ λειτουργεί
ωσ υποκατάςτατο τθσ ιδιωτικισ χρθματοπιςτωτικισ διαμεςολάβθςθσ, για παράδειγμα, μζςω
άμεςων αγορϊν χρθματο-πιςτωτικϊν προϊόντων. Από τθν άλλθ πλευρά, θ πλευρά των
υποχρεϊςεων, ιδιαίτερα θ επζκταςθ των πλεοναηόντων αποκεματικϊν, λειτουργεί ωσ αποκεματικό
για τον κίνδυνο ρευςτότθτασ ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ. Επιπλζον, οι δφο πλευρζσ
αλλθλοεπιδροφν ςτενά μεταξφ τουσ, κακϊσ οι δυςλειτουργίεσ ςτθ χρθματοπιςτωτικι
διαμεςολάβθςθ ςυνδζονται ςτενά με τθ χρθματοδότθςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ ςε
70

Μεταβάλλοντασ τθ ςφνκεςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων από κρατικά χρεόγραφα μικρότερθσ ςε
μεγαλφτερθσ διάρκειασ, μια κεντρικι τράπεηα μπορεί να επθρεάςει τα αςφάλιςτρα διάρκειασ και μια ςυνολικι
καμπφλθ αποδόςεων, εάν οι επενδυτζσ τα αντιμετωπίςουν ωσ ατελι υποκατάςτατα.
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χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, με αποτζλεςμα τθν αυξθμζνθ ηιτθςθ για πλεοναςματικά αποκζματα
(excess reserves).
Στθν πράξθ, οι κεντρικζσ τράπεηεσ προςπάκθςαν να ςυνδυάςουν τα δφο ςτοιχεία του
ιςολογιςμοφ, του μεγζκουσ και τθσ ςφνκεςισ τουσ, για να ενιςχφςουν τισ ςυνολικζσ επιδράςεισ τθσ
αντιςυμβατικισ νομιςματικισ πολιτικισ με βάςθ το κάκε ςυγκεκριμζνο περιβάλλον και τουσ
περιοριςμοφσ του, όπωσ οι τφποι και θ προζλευςθ των ςοκ που πλιττουν τθν οικονομία, Τθ δομι
του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ και τισ κεςμικζσ ρυκμίςεισ τθσ κεντρικισ τράπεηασ. Από τθν
άποψθ αυτι, θ ποςοτικι χαλάρωςθ ταιριάηει καλφτερα ωσ ζνα πακζτο μθ ςυμβατικϊν μζτρων
πολιτικισ για τθν απορρόφθςθ των ςοκ που πλιττουν τθν οικονομία, δεδομζνων των περιοριςμϊν
ςτθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ τουσ (ευρεία ποςοτικι χαλάρωςθ). Θ πολιτικι ποςοτικισ χαλάρωςθσ
τθσ BOJ από το 2001 ζωσ το 2006 μπορεί να κεωρθκεί ωσ ευρζωσ κακοριςμζνθ ποςοτικι χαλάρωςθ,
όπωσ οι πολιτικζσ - απαντιςεισ των κεντρικϊν τραπεηϊν ςτθν τρζχουςα χρθματοπιςτωτικι και
οικονομικι κρίςθ.
Ρροςδιοριςτικά μεγζκουσ και ςφνκεςθσ, όπωσ περιγράφεται από τθν τυπολογία των
αντιςυμβατικϊν νομιςματικϊν πολιτικϊν, οι κεντρικζσ τράπεηεσ εφαρμόηουν μθ ςυμβατικι
νομιςματικι πολιτικι μεταβάλλοντασ τόςο το μζγεκοσ όςο και τθ ςφνκεςθ των ιςολογιςμϊν τουσ.
Στθν περίπτωςθ αυτι, το μζγεκοσ και θ ςφνκεςθ του ιςολογιςμοφ εξαρτάται από τθν κατάςταςθ τθσ
οικονομίασ, ιδιαίτερα του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ. Για παράδειγμα, όταν οι αυξιςεισ του
μεγζκουσ του ιςολογιςμοφ προζρχονται από τθν αυξθμζνθ ηιτθςθ για πλεοναςματικά αποκεματικά
λόγω ςοβαρισ ανθςυχίασ για τον κίνδυνο ρευςτότθτασ, όχι οι δυςλειτουργίεσ τθσ
χρθματοπιςτωτικισ διαμεςολάβθςθσ, αλλά οι αυξιςεισ ςτισ ςυμβατικζσ πράξεισ χρθματαγοράσ είναι
αυτζσ που ενδζχεται να διευρφνουν τον ιςολογιςμό. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, τζτοιεσ ςυμβατικζσ
λειτουργίεσ υλοποιοφνται με τθν επζκταςθ τθσ ωριμότθτάσ τουσ, όπωσ ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ
τθσ ποςοτικισ χαλάρωςθσ τθσ BOJ. Αυτό μπορεί να κεωρθκεί ωσ ζνα είδοσ πιςτωτικισ χαλάρωςθσ με
ποικιλία ςτα ςθμεία ωριμότθτασ/λιξθσ και, όχι ςτθν ποικιλία προϊόντων. Αντίκετα, όταν δεν
υφίςταται υπερβάλλουςα ηιτθςθ αποκεματικοφ, αλλά οι δυςλειτουργίεσ ςτθ χρθματοπιςτωτικι
διαμεςολάβθςθ προκαλοφν επζκταςθ του ιςολογιςμοφ τθσ κεντρικισ τράπεηασ, οι αυξθμζνεσ αγορζσ
μθ ςυμβατικϊν χρθματοπιςτωτικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων πρζπει να αντιμετωπίηονται με
αυξιςεισ ςε κάποια μορφι υποχρεϊςεων τθσ κεντρικισ τράπεηασ.
Κοιτϊντασ και ςυγκρίνοντασ τουσ ιςολογιςμοφσ για τθν BOJ και τθν Fed παρατθρεί κανείσ
ενδιαφζροντα ςθμεία διαφοροποίθςθσ. Οι αυξιςεισ ςτθν πλευρά του πακθτικοφ οφείλονται κατά
κφριο λόγο ςτισ αυξιςεισ των αποκεματικϊν, ενϊ το νόμιςμα ςε κυκλοφορία, μια ςθμαντικι
υποχρζωςθ ςε κανονικζσ περιόδουσ, παραμζνει ςχετικά ςτακερό.
Αντίκετα, οι πθγζσ αυξιςεων ςτθν πλευρά του ενεργθτικοφ διαφζρουν ςθμαντικά μεταξφ
BOJ και Fed. Το BOJ αυξάνει τόςο τισ ςυμμετοχζσ JGB όςο και άλλα ςυμβατικά περιουςιακά
ςτοιχεία. Θ Fed αυξάνει όχι μόνο τθ βραχυπρόκεςμθ δανειοδότθςθ, αλλά και τισ ανταλλαγζσ
ρευςτότθτασ κεντρικισ τράπεηασ, τισ πιςτωτικζσ διευκολφνςεισ και τουσ τίτλουσ που υποςτθρίηονται
από ςτεγαςτικά δάνεια. Εν ολίγοισ, θ BOJ και θ Fed ενκάρρυναν τθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ
αποκεματικϊν για τθν άμβλυνςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ με τθν αγορά διαφόρων τφπων
περιουςιακϊν ςτοιχείων.
Οι διαφορζσ ςτα ςτοιχεία ενεργθτικοφ που αγοράηονται ςυνδζονται ςτενά με τισ διαφορζσ
ςτθ χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ τθσ οικονομίασ. Σαφϊσ θ Λαπωνία ζχει ζνα χρθματοπιςτωτικό
ςφςτθμα που επικεντρϊνεται ςε μεγάλο βακμό ςτο τραπεηικό ςφςτθμα, ενϊ οι Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ
ζχουν ζνα κυρίωσ χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα βαςιςμζνο ςτθν αγορά. Το χρθματοπιςτωτικό
ςφςτθμα των ΘΡΑ, ιδίωσ οι αγορζσ πιςτωτικϊν προϊόντων που ςυνδζονται ςτενά με τα ςτεγαςτικά
δάνεια χαμθλοφ κινδφνου, ζχουν πζςει ςε ςοβαρι εξάρκρωςθ. Σε απάντθςθ, θ Fed προχϊρθςε
φυςικά ςε μζτρα μείωςθσ τθσ ρευςτότθτασ για να επζμβει επικετικά ςτισ αγορζσ πιςτωτικϊν
προϊόντων και ςε ςυναφείσ αγορζσ, επιδιϊκοντασ προςωρινά να υπθρετιςει ςτθ κζςθ τθσ
δυςλειτουργίασ τθσ ιδιωτικισ χρθματοπιςτωτικισ διαμεςολάβθςθσ χρθςιμοποιϊντασ τον δικό τθσ
ιςολογιςμό. Επιπλζον, τζτοιεσ δυςλειτουργίεσ ςτισ αγορζσ πιςτωτικϊν προϊόντων ςυνδζονται ςτενά
με τθ χρθματοδότθςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ ςτα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, με αποτζλεςμα
τθ ςυςςϊρευςθ πλεοναηόντων αποκεματικϊν, θ οποία εμφανίηεται ςτθν πλευρά του πακθτικοφ του
ιςολογιςμοφ τθσ Fed.
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3.6.4. Εξζλιξθ του ιςολογιςμοφ και μθδενικά επιτόκια
Ππωσ προαναφζρκθκε, οι Bernanke και Reinhart (2004) εξετάηουν δφο τφπουσ πολιτικϊν
επιλογϊν κάτω από χαμθλότερουσ του μθδενικοφ περιοριςμοφσ των ονομαςτικϊν επιτοκίων:
αλλαγι τθσ ςφνκεςθσ και του μεγζκουσ του ιςολογιςμοφ τθσ κεντρικισ τράπεηασ κακϊσ και
μεταβολι τθσ αγοράσ, όςο και μεταβολζσ ςτισ προςδοκίεσ ςχετικά με τθ μελλοντικι πορεία των
βραχυπρόκεςμων επιτοκίων. Ωςτόςο, ςτθν τρζχουςα κρίςθ, μόνο ζνασ περιοριςμζνοσ αρικμόσ
κεντρικϊν τραπεηϊν ζχει αναλάβει ρθτι πολιτικι δζςμευςθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, τι πιςτεφουμε
για τθ ςχζςθ μεταξφ μθ ςυμβατικισ νομιςματικισ πολιτικισ και πολιτικισ δζςμευςθσ κάτω από
μθδενικά ονομαςτικά επιτόκια; Εςτιάηοντασ ςτο κανάλι προςδοκιϊν, μια κεντρικι τράπεηα μπορεί
να επιφζρει περαιτζρω ςυνζπειεσ χαλάρωςθσ από μια πολιτικι δζςμευςθ, ακόμθ και όταν τα
βραχυπρόκεςμα επιτόκια μειϊνονται ουςιαςτικά ςτο μθδζν.
Μια κεντρικι τράπεηα μπορεί να επθρεάςει τισ προςδοκίεσ τθσ αγοράσ αναλαμβάνοντασ
ρθτι δζςμευςθ για τθ διάρκεια για τθν οποία κα κρατιςει τα βραχυπρόκεςμα επιτόκια ςχεδόν
μθδενικά. Αν καταφζρει να αυξιςει αξιόπιςτα τθ διάρκεια των αναλιψεων υποχρεϊςεων, μπορεί να
μειϊςει τα μακροπρόκεςμα επιτόκια. Ππωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, πολλζσ κεντρικζσ τράπεηεσ
υιοκζτθςαν μθ ςυμβατικά μζτρα πολιτικισ χωρίσ να αναλάβουν ςαφι δζςμευςθ για τθ μελλοντικι
πορεία τθσ νομιςματικισ πολιτικισ κατά τθν τρζχουςα κρίςθ . Τα μθ ςυμβατικά μζτρα πολιτικισ
εφαρμόηονται μζςω τθσ επζκταςθσ του ιςολογιςμοφ τθσ κεντρικισ τράπεηασ και, κατά τθ διάρκεια
αυτισ τθσ διαδικαςίασ, μειϊνονται επίςθσ τα επιτόκια των νομιςματικϊν πολιτικϊν. Ρρζπει να
ςθμειωκεί ότι τα επιτόκια των πολιτικϊν διατθροφνται οριακά πάνω από το μθδζν, ενϊ τα επιτόκια
των πολιτικϊν μειϊνονται ςχεδόν ςτο μθδζν κατά τθ διάρκεια του ZIRP και τθσ πολιτικισ ποςοτικισ
χαλάρωςθσ. Εν τω μεταξφ, πολλζσ κεντρικζσ τράπεηεσ υιοκζτθςαν ζνα κακεςτϊσ πλθρωμϊν τόκων
για υπερβάλλοντα αποκεματικά, καταλιγοντασ ζτςι ςτο ςυμπζραςμα ότι δεν είναι απαραίτθτο να
κακοδθγιςουμε τα επιτόκια των πολιτικϊν ςχεδόν μθδενικά για τθ διατιρθςθ ενόσ οριςμζνου
ποςοφ πλεοναηόντων αποκεματικϊν.
Σε γενικζσ γραμμζσ, μια κεντρικι τράπεηα επεκτείνει τον ιςολογιςμό τθσ για να
αντιμετωπίςει τθν επιδείνωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ χρθματοπιςτωτικισ διαμεςολάβθςθσ και τθν
αφξθςθ του χρθματοδοτικοφ κινδφνου ρευςτότθτασ, που ςυνδζεται με πτωτικι πίεςθ ςτθν
οικονομικι δραςτθριότθτα. Υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ, θ νομιςματικι πολιτικι αποςκοπεί κυρίωσ ςτθ
μείωςθ των επιτοκίων πολιτικισ, χαλαρϊνοντασ ζτςι τισ νομιςματικζσ ςυνκικεσ. Συγκεκριμζνα,
υποτίκεται ότι μια κεντρικι τράπεηα επιχειρεί να διατθριςει το επιτόκιο πολιτικϊν ςε εξαιρετικά
χαμθλό επίπεδο όταν επεκτείνει τον ιςολογιςμό τθσ ςε μεγάλθ κλίμακα για να αντιμετωπίςει τισ
τεράςτιεσ δυςμενείσ διαταραχζσ που προζρχονται από το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα. Επομζνωσ,
δεδομζνου ότι οι χρθματοοικονομικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ που απαιτοφν αντιςτακμιςτικά
μζτρα πολιτικισ είναι πικανότερο να ςυνοδεφουν ζνα εξαιρετικά χαμθλό επίπεδο επιτοκίων
πολιτικισ. Με τθν ζννοια αυτι, δεν είναι ςωςτό να κεωριςουμε ότι τα αντιςυμβατικά μζτρα
πολιτικισ και θ δζςμευςθ πολιτικισ κάτω από τα μθδενικά επιτόκια είναι εντελϊσ χωριςτά μζτρα
πολιτικισ.
Οι πολιτικζσ - απαντιςεισ των κεντρικϊν τραπεηϊν ςτθν τρζχουςα κρίςθ δεν αποτελοφν
φυςικι επζκταςθ τθσ κακαρισ νομιςματικισ πολιτικισ κάτω από τα μθδενικά επιτόκια, αλλά μια
επείγουςα ενζργεια για τθ διάςωςθ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ. Στθν παροφςα κρίςθ, λόγω
τθσ διεφρυνςθσ τθσ χρθματοπιςτωτικισ διαμεςολάβθςθσ με βάςθ τθν αγορά, πολλζσ κεντρικζσ
τράπεηεσ ζχουν επεκτείνει το πεδίο των εν λόγω πράξεων διάςωςθσ πζρα από τον παραδοςιακό
ρόλο ωσ δανειςτισ φςτατθσ ανάγκθσ, όπωσ θ παροχι ρευςτότθτασ χρθματοδότθςθσ ςε μθ τραπεηικά
χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και θ αποκατάςταςθ τθσ αγοράσ
3.6.5. Ρευςτότθτα ςε πιςτωτικά προϊόντα και ςυναφείσ αγορζσ
Από τα ανωτζρω επιχειριματα προκφπτουν διάφορεσ πολιτικζσ επιπτϊςεισ ςτουσ
κακοριςτικοφσ παράγοντεσ του μεγζκουσ και τθσ ςφνκεςθσ του ιςολογιςμοφ τθσ κεντρικισ τράπεηασ.
Ρρϊτον, θ ποςοτικι χαλάρωςθ είναι ζνα ςφνολο μθ ςυμβατικϊν μζτρων πολιτικισ που
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χρθςιμοποιοφν τόςο τθν πλευρά ενεργθτικοφ όςο και των υποχρεϊςεων του ιςολογιςμοφ τθσ
κεντρικισ τράπεηασ, ςχεδιαςμζνθ να απορροφά τουσ κραδαςμοφσ που πλιττουν τθν οικονομία. Μια
κεντρικι τράπεηα προςπακεί να ςυνδυάςει τθν επζκταςθ μεγζκουσ και τθν αλλαγι τθσ ςφνκεςθσ για
να ενιςχφςει τισ ςυνολικζσ επιπτϊςεισ τθσ αντιςυμβατικισ νομιςματικισ πολιτικισ. Αυτό είναι ζνα
κοινό χαρακτθριςτικό για τθν ποςοτικι χαλάρωςθ τθσ BOJ από το 2001 ζωσ το 2006 και τισ πολιτικζσ
απαντιςεισ των κεντρικϊν τραπεηϊν ςτθν τρζχουςα χρθματοπιςτωτικι και οικονομικι κρίςθ.
Δεφτερον, θ ποςοτικι χαλάρωςθ είναι μια προςωρινι πολιτικι απάντθςθ. Θ αφξθςθ του
μεγζκουσ και θ μεταβολι ςτθ ςφνκεςθ του ιςολογιςμοφ τθσ κεντρικισ τράπεηασ απλϊσ αγοράηουν
χρόνο μζχρισ ότου ςθμειωκεί κάποια πρόοδοσ ςτισ προςαρμογζσ του ιςολογιςμοφ ςτα
χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, όπωσ θ διάκεςθ μθ εξυπθρετοφμενων περιουςιακϊν ςτοιχείων και θ
ανακεφαλαιοποίθςθ. Θ αφξθςθ του μεγζκουσ και θ αλλαγι ςτθ ςφνκεςθ του ιςολογιςμοφ τθσ
κεντρικισ τράπεηασ δεν οδθγοφν άμεςα ςτθν ταχεία αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ τθσ
χρθματοπιςτωτικισ διαμεςολάβθςθσ.
Τρίτον, θ ποςοτικι χαλάρωςθ είναι πικανό να προκαλζςει «παρενζργειεσ», ωσ ςυνζπεια
των ιςχυρϊν μζτρων πολιτικισ που εφαρμόηονται για τθ ςτακεροποίθςθ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ. Θ μαηικι επζκταςθ του ιςολογιςμοφ τθσ κεντρικισ τράπεηασ είναι θ ςυνζπεια τθσ
δθμόςιασ παρζμβαςθσ ςτισ ιδιωτικζσ χρθματοπιςτωτικζσ ςυναλλαγζσ, που ενδεχομζνωσ ςτρεβλϊνει
τα κίνθτρα και τθν κατανομι των πόρων ςτον ιδιωτικό τομζα. Ειδικότερα, αυτζσ οι παρενζργειεσ
κακίςτανται πιο προφανείσ κακϊσ παρατείνεται θ διάρκεια τθσ ποςοτικισ χαλάρωςθσ. Με αυτι τθν
ζννοια, θ ςφγκριςθ κόςτουσ-οφζλουσ τθσ μθ ςυμβατικισ νομιςματικισ πολιτικισ εξαρτάται ςε
μεγάλο βακμό από το χρονικό διάςτθμα για το οποίο απαιτείται για μια τζτοια μαηικι παρζμβαςθ.
3.6.6. Κακοριςτισ επιπζδου τιμϊν
Ενϊ θ επζκταςθ του ιςολογιςμοφ αποτελεί προςωρινι ανταπόκριςθ πολιτικισ, το μόνιμο
τμιμα τθσ επζκταςθσ ζχει ςθμαςία όςον αφορά τισ επιπτϊςεισ ςτισ γενικζσ τιμζσ μακροπρόκεςμα.
30 Για να αποφευχκοφν οι δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτισ γενικζσ τιμζσ, οποιαδιποτε επζκταςθ του
ιςολογιςμοφ πρζπει να περιοριςτεί ςε βιϊςιμα επίπεδα μεςοπρόκεςμα ζωσ μακροπρόκεςμα, παρά
το γεγονόσ ότι επιτρζπεται προςωρινά θ ζκτακτθ επζκταςθ των ςοκ που πλιττουν τθν οικονομία.
Σε αυτό το πλαίςιο, είναι ηωτικισ ςθμαςίασ να εξουδετερωκεί θ ανθςυχία του κοινοφ ότι θ
επζκταςθ του ιςολογιςμοφ τθσ κεντρικισ τράπεηασ κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ χρθματοδότθςθ του
δθμόςιου ελλείμματοσ, αποτρζποντασ ζτςι τθν αςτάκεια ςτθν αγορά κρατικϊν ομολόγων. Από τθν
άποψθ αυτι, οι άμεςεσ αγορζσ μακροπρόκεςμων κρατικϊν ομολόγων διαδραματίηουν ςθμαντικό
71
ρόλο. Θ BOJ εφάρμοςε με ςφνεςθ τισ οριςτικζσ αγορζσ των JGB (ιαπωνικϊν κρατικϊν ομολόγων),
ωσ μακροπρόκεςμο ςτακερό περιουςιακό ςτοιχείο για τθν κεντρικι τράπεηα, με βάςθ τθν ανάγκθ οι
πράξεισ χρθματαγοράσ να παρζχουν ομαλά ςτακερά μακροπρόκεςμα κεφάλαια ςφμφωνα με τθ
ηιτθςθ τραπεηογραμματίων.
Πταν ειςιγαγε τθν ποςοτικι χαλάρωςθ, θ BOJ κζςπιςε ζνα ανϊτατο όριο για τισ οριςτικζσ
αγορζσ μακροπρόκεςμων JGB εντόσ του ανεξόφλθτου ποςοφ τθσ ζκδοςθσ του τραπεηογραμματίου (ο
λεγόμενοσ κανόνασ τραπεηογραμματίων). Ο κανόνασ αυτόσ κακιςτά ςαφζσ ότι θ BOJ δεν προτίκεται
να παράςχει ςτιριξθ τιμϊν για τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα ςχετικά με τθν χρθματοδότθςθ του
δθμόςιου ελλείμματοσ, εξαςφαλίηοντασ ζτςι τθν αξιοπιςτία τθσ νομιςματικισ πολιτικισ.
3.6.7. Μείωςθ του ιςοηυγίου ςε μια ςτρατθγικι εξόδου
Κατά τθ διαμόρφωςθ μιασ ςτρατθγικισ εξόδου, μια κεντρικι τράπεηα πρζπει να εξετάςει
πϊσ να μειϊςει τον ιςολογιςμό τθσ κακϊσ το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα αποκακιςτά τθ
ςτακερότθτά του με τθν πάροδο του χρόνου. Μόλισ θ ιδιωτικι χρθματοπιςτωτικι διαμεςολάβθςθ
αποκαταςτιςει τθ ςυνικθ λειτουργία τθσ, ζνα παρατεταμζνο υψθλό επίπεδο παρζμβαςθσ των
κεντρικϊν τραπεηϊν ςτο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα ςυνεπάγεται κίνδυνο ςτρζβλωςθσ τθσ
κατανομισ πόρων μζςω του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ. Ζτςι, θ παρζμβαςθ των κεντρικϊν
71
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τραπεηϊν ςτο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα δεν είναι πλζον απαραίτθτθ και μια κεντρικι τράπεηα
είναι απίκανο να αντιμετωπίςει ςοβαρό εμπόδιο ςτθ μείωςθ του ιςολογιςμοφ τθσ. Αντίκετα, μια
κεντρικι τράπεηα είναι απίκανο να αποχωριςει από τθν αντιςυμβατικι πολιτικι με ομαλό τρόπο.
3.6.8. Δυςλειτουργίεσ ςτθν χρθματοπιςτωτικι διαμεςολάβθςθ
Θ πρϊιμθ οικονομικι ανάκαμψθ είναι δφςκολα δυνατι υπό τζτοιεσ ςυνκικεσ, δεδομζνθσ
τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ του πραγματικοφ και του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα τθσ οικονομίασ. Ασ
υποκζςουμε ότι μια κεντρικι τράπεηα πρζπει να μειϊςει τον ιςολογιςμό τθσ, δεδομζνου ότι θ
ηιτθςθ για πλεοναςματικά αποκεματικά υποχωρεί, αντικατοπτρίηοντασ τθν ανάκαμψθ των
λειτουργιϊν του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, ενϊ ζνα μεγάλο μζροσ των μθ ςυμβατικϊν
περιουςιακϊν ςτοιχείων παραμζνει ςτθν πλευρά του ενεργθτικοφ του ιςολογιςμοφ τθσ κεντρικισ
τράπεηασ . Μια τζτοια κατάςταςθ είναι πικανό να παρατακεί, εάν θ διάρκεια των αντιςυμβατικϊν
περιουςιακϊν ςτοιχείων είναι μακρά. Σε αυτι τθ διαδικαςία, μια κεντρικι τράπεηα είναι ςε κζςθ να
ελζγχει το μζγεκοσ του ιςολογιςμοφ τθσ χρθςιμοποιϊντασ χρεωςτικοφσ τίτλουσ για τθν απορρόφθςθ
τθσ πλεονάηουςασ ρευςτότθτασ από τισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
reverse repos, επιπλζον των πλθρωμϊν τόκων ςτα πλεοναςματικά αποκεματικά (excess reserves).
Αντιςτρόφωσ, ασ υποκζςουμε
ότι μια κεντρικι τράπεηα πρζπει να αυξιςει τα
βραχυπρόκεςμα επιτόκια, ενϊ εξακολουκεί να υπάρχει μεγάλθ ηιτθςθ για πλεοναςματικά
αποκεματικά ςτα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. Αυτό ςθμαίνει ότι οι ςυναλλαγζσ των αποκεματικϊν
και των χρθματαγορϊν εξακολουκοφν να είναι ατελι υποκατάςτατα μεταξφ τουσ. Οι χρθματαγορζσ
δεν ζχουν ακόμθ αποκαταςτιςει τθ ςυνικθ λειτουργία τουσ ωσ μθχανιςμόσ καταμεριςμοφ κινδφνου
μεταξφ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι ςυναλλαγζσ ςτισ χρθματαγορζσ
παραμζνουν πολφ περιοριςμζνεσ και τα επιτόκια τθσ αγοράσ χριματοσ μεταβάλλονται εφκολα.
Δεδομζνων των ευαίςκθτων αυτϊν ςυνκθκϊν ςτισ χρθματαγορζσ, μια κεντρικι τράπεηα είναι πικανό
να αντιμετωπίςει δυςκολίεσ ςτθν ομαλι κακοδιγθςθ των επιτοκίων τθσ αγοράσ χριματοσ με
ςυνζπεια ςτο επιδιωκόμενο επίπεδο των επιτοκίων πολιτικισ. Επιπλζον, μια κεντρικι τράπεηα
μπορεί να χρειαςτεί να αυξιςει τα βραχυπρόκεςμα επιτόκια ςε μεγαλφτερθ κλίμακα, κακϊσ ο
μθχανιςμόσ μετάδοςθσ που ςυνδζει χρθματοοικονομικοφσ και μθ χρθματοπιςτωτικοφσ τομείσ
παραμζνει αποκλειςμζνοσ. Θ πιο πάνω περίπτωςθ είναι πικανό να ςυμβεί όταν μια κεντρικι
τράπεηα αναγκάηεται να αυξιςει τα βραχυπρόκεςμα επιτόκια ενόψει του κινδφνου τθσ οικονομίασ
να πζςει ςε ςταςιμοπλθκωριςμό. Είναι βζβαιο ότι μια κεντρικι τράπεηα κα πρζπει να διατθριςει
τθν αξιοπιςτία τθσ νομιςματικισ πολιτικισ κάτω από μια τόςο δφςκολθ κατάςταςθ.
Στθν πραγματικότθτα, οριςμζνοι υποςτθρίηουν ότι μια κεντρικι τράπεηα κα μπορζςει να
αποχωριςει από πολφ χαμθλά επίπεδα επιτοκίων χωρίσ να μειϊςει το μζγεκοσ του ιςολογιςμοφ τθσ,
Μια κεντρικι τράπεηα διακζτει αποτελεςματικά εργαλεία για τον ζλεγχο των βραχυπρόκεςμων
επιτοκίων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ καταβολισ τόκων ςτα αποκεματικά. Στθν περίπτωςθ αυτι, μια
κεντρικι τράπεηα πρζπει να ελζγχει τα βραχυπρόκεςμα επιτόκια χρθςιμοποιϊντασ τισ πλθρωμζσ
τόκων ςτα αποκεματικά, διατθρϊντασ παράλλθλα ζνα οριςμζνο μζγεκοσ του ιςολογιςμοφ τθσ.
Ρρζπει να ςθμειωκεί ωςτόςο ότι εξακολουκεί να υπάρχει ςθμαντικόσ βακμόσ αβεβαιότθτασ όςον
αφορά το μθχανιςμό μετάδοςθσ από τα βραχυπρόκεςμα επιτόκια ζωσ τα μεςομακροπρόκεςμα
επιτόκια, τισ τιμζσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και τισ γενικζσ τιμζσ και τθν οικονομικι
72
δραςτθριότθτα .
Συμπεραςματικά, είναι ςθμαντικό να γίνει κατανοθτό ότι θ μθ ςυμβατικι νομιςματικι
πολιτικι ςυνδυάηει ςτθν πραγματικότθτα τισ δφο πλευρζσ του ιςολογιςμοφ, του μεγζκουσ και τθσ
ςφνκεςθσ τθσ κεντρικισ τράπεηασ, για να ενιςχφςει τισ ςυνολικζσ επιπτϊςεισ τθσ αντιςυμβατικισ
πολιτικισ για τθν απορρόφθςθ των ςοκ που πλιττουν τθν οικονομία, δεδομζνων των περιοριςμϊν
73
ςτθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ .
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3.7. Θ ανεξαρτθςία του κεντρικοφ τραπεηίτθ
Είναι τελικά το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα ο αίτιοσ για τθν οικονομικι αςτάκεια ι μιπωσ
µια πθγι ανάπτυξθσ και ςτακερότθτασ; Κάποιοι αναλυτζσ υπογραμμίηουν τουσ κινδφνουσ που
ςυνεπάγεται θ ςφνκετθ δομι του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ και θ όλο και ιςχυρότερθ ςφνδεςι
του µε κάκε ςχεδόν πλευρά τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ.
Θ ςφνκετθ και περίπλοκθ δομι του χρθματοοικονομικοφ ςυςτιματοσ αποτελεί βαςικό
ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ υπόκεςθσ τθσ «χρθματοπιςτωτικισ αςτάκειασ» (financial instability), θ οποία
υποςτθρίηει ότι θ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα χρθματοοικονομικι δραςτθριότθτα μπορεί να
αποςτακεροποιιςει τθν οικονομία. Θ δραςτθριότθτα των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων είναι αυτι
που αρχικά κατθγορείται για τθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ που ξεκίνθςε το 2008,μεταξφ άλλων,
λόγω τθσ ανάλθψθσ υπερβολικϊν κινδφνων και των δυςλειτουργιϊν τθσ αγοράσ. Και ακόμα και όταν
θ αςτάκεια και οι κρίςεισ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα δεν ςυνοδεφονται από µια γενικευμζνθ
οικονομικι κρίςθ, οι επιπτϊςεισ τουσ ςτθν ευρφτερθ οικονομικι δραςτθριότθτα είναι ςθμαντικζσ.
Συνικωσ, οι περίοδοι που ζπονται των τραπεηικϊν κρίςεων χαρακτθρίηονται από
παρατεταμζνθ και ζντονθ ςυςτολι τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και εκτίναξθ τθσ ανεργίασ. Οι
Reinhart και Rogoff μελετϊντασ εμπειρικά δεδομζνα χωρϊν που βίωςαν τραπεηικζσ κρίςεισ,
υπολογίηουν ότι κατά µζςο όρο το κατά κεφαλι ΑΕΡ µμειϊνεται κατά 9,3% και το ποςοςτό ανεργίασ
αυξάνεται κατά 7%.
Θ ςυμβολι του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ ςτθ μεγζκυνςθ των κυκλικϊν οικονομικϊν
διακυμάνςεων και ςτθ δθμιουργία αςτάκειασ ςτον χρθματοοικονομικό τομζα αναφζρεται ωσ
«προκυκλικότθτα». Θ προκυκλικότθτα του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ δθμιουργεί ενδογενείσ
πιςτωτικοφσ κφκλουσ, δθλαδι αφξθςθ των πιςτϊςεων ςε περιόδουσ οικονομικισ άνκθςθσ και
µείωςθ των πιςτϊςεων ςε περιόδουσ φφεςθσ. Για παράδειγμα, κακϊσ τα χρθματοπιςτωτικά
ιδρφματα ςε περιόδουσ φφεςθσ υπόκεινται ςε ηθμίεσ και τα αποκεματικά τουσ µειϊνονται,
επιδεινϊνονται οι όροι άντλθςθσ κεφαλαίων (π.χ. δανειςμόσ με τιμωρθτικά επιτόκια) από
εξωτερικζσ πθγζσ. Θ εξζλιξθ αυτι επιδρά αναςταλτικά ςτθν πιςτωτικι επζκταςθ και, κατά ςυνζπεια,
επιφζρει κάμψθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, εξζλιξθ που µε τθ ςειρά τθσ αυξάνει τον κίνδυνο
τθσ περεταίρω αποδυνάμωςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ. ∆δθμιουργείται λοιπόν ζνασ
φαφλοσ κφκλοσ που όταν ςυνοδεφεται από μεγάλεσ μακροοικονομικζσ ανιςορροπίεσ γίνεται
ιδιαίτερα επικίνδυνοσ, κακϊσ µπορεί να οδθγιςει ςε κρίςθ.
Το βαςικό πρόβλθμα πολλζσ φορζσ ζγκειται ςτο ότι το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα δεν ζχει
ςυςςωρεφςει επαρκι κεφάλαια ςτθν ανοδικι φάςθ του κφκλου (όταν δθλαδι οι ςυνκικεσ είναι
ευνοϊκζσ) και δεν ζχει δθμιουργιςει μθχανιςμοφσ που διευκολφνουν τθν απορρόφθςθ των
κραδαςμϊν κατά τθν περίοδο τθσ φφεςθσ. Συνικωσ, θ προκυκλικότθτα του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ αποδίδεται ςε δφο πθγζσ: πρϊτον, ςτθν αδυναμία τθσ επαρκοφσ μζτρθςθσ του κινδφνου
και δεφτερον, ςε κίνθτρα που χαρακτθρίηονται από ςτρεβλϊςεισ.
Από τθν άλλθ πλευρά, το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα δθμιουργεί μθχανιςμοφσ που μποροφν να
ςυμβάλλουν ςτον μετριαςμό των κυκλικϊν διακυμάνςεων και ςτθν εξομάλυνςθ των διαταραχϊν.
Ριο ςυγκεκριμζνα, θ λειτουργία του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ και τα
νοικοκυριά να αντιμετωπίςουν τισ διακυμάνςεισ των εςόδων τουσ κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ
κφκλου µε ςχετικά περιοριςμζνεσ αυξομειϊςεισ των δαπανϊν τουσ.
H περίοδοσ από τθ δεκαετία του 1980 μζχρι το ξζςπαςμα τθσ πρόςφατθσ διεκνοφσ
χρθματοοικονομικισ κρίςθσ χαρακτθρίςτθκε από το φαινόμενο τθσ «μεγάλθσ εξομάλυνςθσ» (great
74
moderation) . Θ «μεγάλθ εξομάλυνςθ» ςυνίςταται ςτθν εμφανι μείωςθ τθσ διακφμανςθσ βαςικϊν
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Great Moderation ι Μεγάλθ Εξομάλυνςθ είναι το όνομα που δόκθκε ςτθν περίοδο τθσ μειωμζνθσ
μακροοικονομικισ μεταβλθτότθτασ (volatility), όπωσ ςθμειϊκθκε ςτισ ΘΡΑ από τθν δεκαετία του 1980. Κατά τθ
διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου, θ τυπικι απόκλιςθ τριμθνιαίου πραγματικοφ ΑΕΡ μειϊκθκε κατά το ιμιςυ, και θ
τυπικι απόκλιςθ του πλθκωριςμοφ μειϊκθκε κατά τα δφο τρίτα, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ FED επί
προεδρίασ του Ben Bernanke. Θ αυξθμζνθ οικονομικι αςτάκεια ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 2000 ζχει οδθγιςει
πολλοφσ να αναρωτιοφνται αν αυτι θ περίοδοσ τθσ οικονομικισ ςτακερότθτασ ιταν απλϊσ παροδικι.,
http://www.investopedia.com/terms/g/great-moderation.asp
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μακροοικονομικϊν μεγεκϊν ςτισ ανεπτυγμζνεσ οικονομίεσ. Ερευνθτζσ και αναλυτζσ ζχουν προτείνει
τρεισ βαςικζσ ερμθνείεσ τθσ «μεγάλθσ εξομάλυνςθσ» (Bernanke, 2004):
 Μια μερίδα αναλυτϊν αποδίδει τθ «μεγάλθ εξομάλυνςθ» ςτθν αποτελεςματικότερθ
άςκθςθ νομιςματικισ πολιτικισ (π.χ., Clarida et. al., 2000), ςτον βακμό που θ τελευταία
επικεντρϊνεται ςτθν επίτευξθ χαμθλοφ και πιο ςτακεροφ πλθκωριςμοφ.
 Μια άλλθ προςζγγιςθ κεωρεί τθ «μεγάλθ εξομάλυνςθ» ςυμπτωματικι, δθλαδι τθν
αποδίδει ςτισ ςχετικά ιπιεσ ςυνκικεσ και τθν απουςία ςθμαντικϊν αρνθτικϊν
διαταράξεων κατά τθν περίοδο αυτι (π.χ., Stock and Watson, 2002).
 Άλλεσ ερμθνείεσ εςτιάηουν ςε αλλαγζσ ςτθ δομι τθσ οικονομίασ, όπωσ θ
παγκοςμιοποίθςθ, θ ζνταςθ του διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ, θ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ
αποκεμάτων (inventory management) και οι καινοτομίεσ ςτο χρθματοοικονομικό
ςφςτθμα (financial innovation).
Ζνα ςυναφζσ ερϊτθμα που προκφπτει είναι πϊσ ο βακμόσ χρθματοπιςτωτικισ
διαμεςολάβθςθσ ςυνδζεται με τισ κυκλικζσ διακυμάνςεισ τθσ οικονομίασ. Θ ανάπτυξθ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ μπορεί να ςυμβάλει ςτθν εξομάλυνςθ των μακροοικονομικϊν
διακυμάνςεων μζςα από διαφλουσ ανάλογουσ με αυτοφσ που διευκολφνουν τθ διαδικαςία τθσ
μεγζκυνςθσ. Ο Ferreira da Silva (2002) χρθςιμοποιϊντασ διαςτρωματικά δεδομζνα για τθν περίοδο
1960-1997 βρίςκει ότι οι δείκτεσ χρθματοπιςτωτικισ διαμεςολάβθςθσ ςχετίηονται αρνθτικά με το
εφροσ του οικονομικοφ κφκλου. Οι διακυμάνςεισ του ΑΕΡ και των ςυςτατικϊν του ςτοιχείων είναι
πιο ιπιεσ ςε χϊρεσ με ανεπτυγμζνο χρθματοπιςτωτικό τομζα και αυξθμζνθ πιςτωτικι επζκταςθ
προσ τον ιδιωτικό τομζα. Συνεπϊσ, δεν είναι τυχαία θ ςπουδι τθν οποία επζδειξαν οι οργανιςμοί
άςκθςθσ πολιτικισ για τθ ςτακεροποίθςθ και υποςτιριξθ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων μετά
τθν εκδιλωςθ τθσ πρόςφατθσ παγκόςμιασ κρίςθσ.
Θ ομαλι λειτουργία του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ προκφπτει να είναι μια ςθμαντικι
προχπόκεςθ για τθν ζξοδο από τθν φφεςθ ςε εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο. Γενικότερα λοιπόν, από
τθ μια πλευρά το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα ςυνειςφζρει ςτθν εξομάλυνςθ του οικονομικοφ
κφκλου και ςτθν οικονομικι μεγζκυνςθ, ενϊ από τθν άλλθ υπόκειται ςτουσ κινδφνουσ που
δθμιουργεί θ ανεξζλεγκτθ δράςθ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςε ςυνκικεσ ατελοφσ
75
πλθροφόρθςθσ και ςτρεβλωμζνων κινιτρων .
Οι κεντρικοί τραπεηίτεσ, όπωσ κα αναφζρει ο Rogoff, ςυχνά χαίρουν μεγάλου βακμοφ
πολιτικισ και οικονομικισ ανεξαρτθςίασ. Αν και εναλλακτικοί ςτόχοι ζχουν διαφορετικζσ ιδιότθτεσ
ςτακεροποίθςθσ, αυξάνοντασ αξιόπιςτα τθ δζςμευςθ τθσ κεντρικισ τράπεηασ , για να επιτευχκεί
κάποιοσ από αυτοφσ κα μειϊςει το ρυκμό πλθκωριςμοφ. Ζνασ πολφ άμεςοσ τρόποσ να καταςτεί θ
δζςμευςθ αξιόπιςτθ , κα είναι να ςυνδζςει τθν ετιςια αμοιβι ι τον προχπολογιςμό των
νομιςματικϊν αρχϊν με τθν επιτυχία ι αποτυχία τουσ να φτάςουν τουσ ενδιάμεςουσ ςτόχουσ τουσ.
Θ ςτόχευςθ ςτο ςτακερό επίπεδο των τιμϊν και θ ςτόχευςθ ςε ζνα ποςοςτό πλθκωριςμοφ είναι
76
ιςοδφναμεσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ (Rogoff, 1985) .
Οι Barro και Gordon (1983) και ο Rogoff (1985) αναφζρονται ςυνικωσ ςε κάκε ςυηιτθςθ τθσ
υπόκεςθσ για τθν ανεξαρτθςία τθσ κεντρικισ τράπεηασ, ωςτόςο ζχουν διαφορετικζσ απόψεισ. Οι
Barro και Gordon ιςχυρίηονται ότι θ πλθκωριςτικι μερολθψία τθσ διακριτικισ ιςορροπίασ ςτο
μοντζλο τουσ είναι μια υπόκεςθ για ζνα νομιςματικό κανόνα. Στθν αρχικι τουσ μθ-ςτοχαςτικι
ιςορροπία, ο βζλτιςτοσ κανόνασ κα κακορίςει το απόκεμα χρθμάτων ι τον ρυκμό αφξθςθσ τθσ
προςφοράσ χριματοσ. Μόλισ θ αβεβαιότθτα ειςάγεται και το επίπεδο τθσ παραγωγισ επθρεάηεται
από κραδαςμοφσ/ςοκ, θ υπόκεςθ γίνεται ζνασ για ζναν κανόνα ανάδραςθσ, ςτθν οποία θ
νομιςματικι πολιτικι ανταποκρίνεται άριςτα ςτισ κρίςεισ. Αυτό κα ιταν ζνασ κανόνασ χωρίσ
διακριτικι ευχζρεια, και δεν κα χρειαςτεί μια ανεξάρτθτθ κεντρικι τράπεηα, παρά ζνα τεχνικό
ινςτιτοφτο για τθν εφαρμογι του κανόνα.
Θ λφςθ Rogoff ςτθν ανάγκθ για ευελιξία ςτθ νομιςματικι πολιτικι να ανταποκρικεί ςτισ
κρίςεισ, είναι θ εγκατάςταςθ ενόσ ςυντθρθτικοφ κεντρικοφ τραπεηίτθ με τθ διακριτικι ευχζρεια και
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ικανότθτα να μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ κρίςεισ και το ςυντθρθτιςμό για να κρατιςει το μζςο
ποςοςτό του πλθκωριςμοφ ςε χαμθλά επίπεδα. Επειδι ο κεντρικόσ τραπεηίτθσ είναι ςυντθρθτικόσ, θ
ανταπόκριςθ ςτισ κρίςεισ είναι επίςθσ ςυντθρθτικι.
Ο κεντρικόσ τραπεηίτθσ επιλζγεται για τθν μείωςθ του μζςου πλθκωριςμοφ που
εξαςφαλίηεται πρωτίςτωσ με ςυντθρθτιςμό, και κατά λιγότερο από τθ βζλτιςτθ εξιςορρόπθςθ
μεταξφ πλθκωριςμοφ και τθ μεταβλθτότθτα τθσ παραγωγισ που παράγεται από τον ίδιο
ςυντθρθτιςμό. Ωςτόςο, δεν είναι θ βζλτιςτθ λφςθ ςτο μοντζλο Rogoff ο διοριςμόσ κεντρικοφ
τραπεηίτθ του οποίου θ μόνθ ανθςυχία είναι ζνασ χαμθλόσ και ςτακερόσ πλθκωριςμόσ.
Ερμθνεφοντασ από τθν άποψθ περί ανεξαρτθςίασ ςτόχων και μζςων, θ κεντρικι τράπεηα κατά τον
Rogoff μπορεί να κεωρθκεί ότι ζχει τθν ανεξαρτθςία του ςτόχου τθσ - ςτόχοι τθσ είναι εκείνοι του
διοριςκζντοσ κεντρικοφ τραπεηίτθ - και τθν πλιρθ ανεξαρτθςία του εαυτοφ/οργάνου τθσ.
Είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι το μοντζλο Rogoff ςθμαίνει ότι αν οι χϊρεσ ζχουν
κεντρικζσ τράπεηεσ με διαφορετικοφσ βακμοφσ ςυντθρθτιςμοφ, αλλά πλιττονται από παρόμοιεσ
κρίςεισ, τότε κα πρζπει να παρατθρθκεί ζνα trade-off μεταξφ τθσ μεταβλθτότθτασ τθσ παραγωγισ
και του πλθκωριςμοφ, ςε όλεσ τισ χϊρεσ.
Θ προςζγγιςθ Rogoff κατά τουσ Debelle και Fischer είναι θ βάςθ για τον οριςμό τθσ
ανεξαρτθςίασ τθσ κεντρικισ τράπεηασ: όςο πιο μονόπλευρα ο ‘νόμοσ’ ορίηει ότι μια κεντρικι τράπεηα
πρζπει να επιδιϊκει να διατθριςει τθν αξία του νομίςματοσ, τόςο πιο ανεξάρτθτθ λαμβάνεται να
είναι. Αυτόσ είναι ο οριςμόσ που χρθςιμοποιείται ςτθν καταςκευι για τουσ περιςςότερουσ δείκτεσ
ανεξαρτθςίασ των κεντρικϊν τραπεηϊν. Αυτό κάνει ςχεδόν το βαςικό εμπειρικό αποτζλεςμα τθσ
βιβλιογραφίασ για τθν ανεξαρτθςία - θ ανεξαρτθςία των κεντρικϊν τραπεηϊν και απόδοςθ του
77
πλθκωριςμοφ ςχετίηονται αρνθτικά - μια ταυτολογία .
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3.8. Θ επικοινωνία τθσ νομιςματικισ πολιτικισ
Θ αξιόπιςτθ δζςμευςθ ςε ζνα ονομαςτικό ςθμείο (nominal anchor) προωκεί τθν
ςτακερότθτα τιμϊν και προϊόντοσ. Θ αδυναμία τθσ νομιςματικισ πολιτικισ για τθν ενίςχυςθ τθσ
απαςχόλθςθσ ςε μακροπρόκεςμθ βάςθ, θ ςθμαςία των προςδοκιϊν, τα οφζλθ τθσ ςτακερότθτασ
των τιμϊν, και το πρόβλθμα τθσ χρονικισ αςυνζπεια είναι οι λόγοι για τουσ οποίουσ μια αξιόπιςτθ
δζςμευςθ ςε ζνα ονομαςτικό ςθμείο αναφοράσ - δθλαδι, τθ ςτακεροποίθςθ τθσ ονομαςτικισ
μεταβλθτισ όπωσ ο πλθκωριςμόσ, θ προςφορά χριματοσ, ι θ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία - είναι
ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν επιτυχι ζκβαςθ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ.
Μια κεςμικι δζςμευςθ για τθ ςτακερότθτα των τιμϊν μζςω κζςπιςθσ ενόσ ονομαςτικοφ
ςθμείου παρζχει ζνα αντίβαρο ςτο πρόβλθμα τθσ χρονικισ αςυνζπεια, διότι κακιςτά ςαφζσ ότι θ
κεντρικι τράπεηα πρζπει να επικεντρωκεί ςε μακροπρόκεςμα και, ςυνεπϊσ, να αντιςτακεί ςτον
πειραςμό να ακολουκιςει βραχυπρόκεςμα επεκτατικζσ πολιτικζσ που είναι αςυμβίβαςτεσ με τθν
ονομαςτικι «άγκυρα». Θ δζςμευςθ ςε ζνα ονομαςτικό ςθμείο αναφοράσ μπορεί επίςθσ να
ενκαρρφνει τθν κυβζρνθςθ να είναι πιο δθμοςιονομικά υπεφκυνθ, κάτι που επίςθσ λειτουργεί
κετικά ςτθ ςτακερότθτα των τιμϊν. Για παράδειγμα, επίμονεσ δθμοςιονομικζσ ανιςορροπίεσ ζχουν,
εν τθ απουςία μιασ ιςχυρισ ονομαςτικισ μεταβλθτισ-ςθματοδότθ, οδθγιςει οριςμζνεσ κυβερνιςεισ,
ιδιαίτερα ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ οικονομίεσ, να καταφφγουν ςτθν ζκδοςθ / εκτφπωςθ χριματοσ
για να μποροφν να εκτελεςτοφν οι πλθρωμζσ για αγακά και υπθρεςίεσ, κατάςταςθ που οδθγεί ςε
περιςςότερο πλθκωριςμό και ςυνεπϊσ είναι αςυμβίβαςτθ με τθ ςτακερότθτα των τιμϊν.
Θ δζςμευςθ ςε ζνα ονομαςτικό ςθμείο αναφοράσ οδθγεί επίςθσ ςε δράςεισ πολιτικισ που
προωκοφν τθ ςτακερότθτα των τιμϊν, θ οποία βοθκά ςτθν προϊκθςθ τθσ οικονομικισ
αποτελεςματικότθτασ και τθσ ανάπτυξθσ. Μια αξιόπιςτθ δζςμευςθ για τθν ονομαςτικι άγκυρα
βοθκά ςτθ ςτακεροποίθςθ των πλθκωριςτικϊν προςδοκιϊν, οι οποίεσ μειϊνουν τθν πικανότθτα του
«φόβου πλθκωριςμοφ», ςτθν οποία ο αναμενόμενοσ πλθκωριςμόσ και τα επιτόκια εκτινάςςονται
(Goodfriend, 1993). Ο πλθκωριςμόσ προκαλεί τον φόβο ότι
οδθγεί ςε κακά οικονομικά
αποτελζςματα, επειδι θ αφξθςθ των προςδοκιϊν για τον πλθκωριςμό οδθγεί όχι μόνο ςε
υψθλότερο πραγματικό πλθκωριςμό, αλλά και τθ νομιςματικι πολιτικι ςε ςφςφιξθ προκειμζνου να
πάρει τον πλθκωριςμό υπό ζλεγχο, τακτικι που ςυχνά οδθγεί ςε μεγάλθ μείωςθ τθσ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ. Μια αξιόπιςτθ δζςμευςθ ςτθν ονομαςτικι άγκυρα είναι επομζνωσ ζνα κρίςιμο
ςτοιχείο για τθν επιτυχι διαχείριςθ των προςδοκιϊν, και αυτό είναι ζνα βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ
νζασ νεοκλαςικισ ςφνκεςθ (Goodfriend και King, 1997, Clarida, Gali, και Γκζρτλερ, 1999, Woodford,
2003). Μια επιτυχθμζνθ δζςμευςθ ςε ζνα ονομαςτικό ςθμείο ζχει βρεκεί ότι ςυνεπάγεται όχι μόνο
πιο ςτακερό πλθκωριςμό, αλλά χαμθλότερθ μεταβλθτότθτα των διακυμάνςεων τθσ παραγωγισ
(Fatás, Μίχοφ, και Rose, 2007, Mishkin και Schmidt-Hebbel, 2002, 2007).
Θ δζςμευςθ ςε ζνα ονομαςτικό ςθμείο αναφοράσ μπορεί επίςθσ να βοθκιςει ςτθ
ςτακεροποίθςθ τθσ παραγωγισ και τθσ απαςχόλθςθσ. Συγκεκριμζνα, για να αντιμετωπίςουν ζνα
ςυςταλτικό ςοκ τθσ ηιτθςθσ, οι νομιςματικζσ αρχζσ απαντοφν με μείωςθ των βραχυχρόνιων
ονομαςτικϊν επιτοκίων. Ωςτόςο, θ αποτελεςματικότθτα μιασ τζτοιασ πολιτικισ δράςθσ μπορεί να
παρακωλφεται εάν οι μακροχρόνιεσ προςδοκίεσ για τον πλθκωριςμό δεν είναι ςτακεροποιθμζνεσ.
Για παράδειγμα, εάν ο ιδιωτικόσ τομζασ είναι λιγότερο ςίγουροσ για τισ μακροπρόκεςμεσ ςυνκικεσ
του πλθκωριςμοφ, τότε μια αφξθςθ ςτο αςφάλιςτρο κινδφνου κα μποροφςε να αυξιςει τα
μακροπρόκεςμα επιτόκια περιςςότερο από τθν αφξθςθ του αναμενόμενου πλθκωριςμοφ.
Μια δζςμευςθ τθσ κεντρικισ τράπεηασ που εδραιϊνει ςτακερά τισ μακροχρόνιεσ
προςδοκίεσ για τον πλθκωριςμό μπορεί να ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν αποτελεςματικότθτα των
ενεργειϊν τθσ κεντρικισ τράπεηασ με ςτόχο τθν ςτακεροποίθςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ,
78
προσ αντιμετϊπιςθ των αντιςτρόφων ςοκ ηιτθςθσ .
Ρολλζσ κεντρικζσ τράπεηεσ με παρόμοιουσ ςτόχουσ νομιςματικισ πολιτικισ, παρατθρείται
να ακολουκοφν ριηικά διαφορετικζσ πολιτικζσ επικοινωνίασ, οι οποίεσ και αυτζσ οι πολιτικζσ ζχουν
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εξελιχκεί με τθν πάροδο του χρόνου. Αυτό ςθμαίνει ότι το διάνυςμα των ςθμάτων επικοινωνίασ,
λαμβάνει διάφορεσ μορφζσ ςε διαφορετικοφσ χρόνουσ και τόπουσ. Οι κεντρικζσ τράπεηεσ
επικοινωνοφν ςχετικά τουλάχιςτον τζςςερισ διαφορετικζσ πτυχζσ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ:
 τουσ γενικοφσ ςτόχουσ και τθ ςτρατθγικι τουσ,
 τα κίνθτρα πίςω από μια ςυγκεκριμζνθ πολιτικι απόφαςθ,
 τισ οικονομικζσ προοπτικζσ και
 τισ μελλοντικζσ αποφάςεισ νομιςματικισ πολιτικισ.
Οι ςτόχοι και οι ςτρατθγικζσ των κεντρικϊν τραπεηϊν τείνουν να χαρακτθρίηονται από μεγαλφτερθ
ςτακερότθτα, και ζτςι τα αντίςτοιχα ςιματα δείχνουν μικρότερθ μεταβλθτότθτα τθν πάροδο του
χρόνου από ό, τι τα ςιματα για τα άλλα τρία ςτοιχεία.
3.8.1. τόχοι και ςτρατθγικι
Μια ανεξάρτθτθ κεντρικι τράπεηα κα πρζπει να λάβει μια ςαφϊσ κακοριςμζνθ εντολι από
τθσ κυβζρνθςθ. Σε γενικζσ γραμμζσ, αυτό γίνεται με κακαρι διατφπωςθ των ςτόχων τθσ κεντρικισ
τράπεηασ, μερικζσ φορζσ ςε ποςοτικοφσ όρουσ. Οριςμζνεσ κεντρικζσ τράπεηεσ ςτισ οποίεσ δεν
δίνονται ποςοτικοί ςτόχοι από τισ κυβερνιςεισ τουσ ζχουν, ωςτόςο, ζχουν αποφαςίςει να παρζχουν
τουσ δικοφσ τουσ ποςοτικοφσ προςδιοριςμοφσ, για δφο τουλάχιςτον λόγουσ. Καταρχάσ, οι
αρικμθτικοί ςτόχοι διευκολφνουν τθ λογοδοςία, επιτρζποντασ τθν απόδοςθ τθσ κεντρικισ τράπεηασ
να αξιολογθκοφν με βάςθ το επί εντολισ μζτρο τθσ. Δεφτερον, ζνασ ποςοτικόσ ςτόχοσ (ι ςτόχοι)
βοθκά ςτθν εδραίωςθ ςτισ προςδοκίεσ των οικονομικϊν παραγόντων. Κατ’ επζκταςθ, οι προςδοκίεσ
για τον «καλά αγκυροβολθμζνο» πλθκωριςμό ςυμβάλλουν ςτθ ςτακεροποίθςθ του πραγματικοφ
πλθκωριςμοφ αφαιρϊντασ μια ςθμαντικι πθγι ςοκ.
Ωςτόςο, λίγεσ, και εάν υπάρχουν, κεντρικζσ τράπεηεσ επικοινωνοφν πραγματικά ζναν
ακριβι κανόνα πολιτικισ Αντ' αυτοφ, οι ιδιωτικοί φορείσ μακαίνουν για το. «κανόνα» βλζποντασ και
ακοφγοντασ τι κάνει θ κεντρικι τράπεηα. Αυτι θ λογοδοςία και επιχειριματα «αγκφρωςθσ» ζχουν
εξζχουςα κζςθ ςτθ ςυηιτθςθ για ςτόχευςθ του πλθκωριςμοφ (Inflation Targeting), διότι καλφτερθ
και πιο ανοικτι επικοινωνία ςυχνά κεωρείται ότι είναι μια κακοριςτικι αρετι ςτόχευςθσ
πλθκωριςμοφ. Ενϊ θ Τράπεηα τθσ Αγγλίασ, για παράδειγμα, κακορίηει τα επιτόκια ανεξάρτθτα, ο
ςτόχοσ για τον πλθκωριςμό του προζρχεται από τθν καγκελάριο. Στθν ΕΚΤ, ςε αντίκεςθ, δεν δόκθκε
ποςοτικόσ ςτόχοσ από τθ Συνκικθ του Μάαςτριχτ, αλλά όριςε εκείνθ ζναν για τον εαυτό τθσ ωσ ζνα
ςθμαντικό μζροσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ για τθ νομιςματικι πολιτικι. Ωςτόςο, μια τρίτθ προςζγγιςθ
ακολουκείται από τθν Federal Reserve, θ οποία ζχει δφο κεςμοκετθμζνουσ ςτόχουσ, τθν
ςτακερότθτα των τιμϊν και τθν πλιρθ απαςχόλθςθ, κανζνασ από τουσ οποίουσ δεν είναι ποςοτικόσ
ακόμθ. Αυτι θ ποικιλία των πρακτικϊν μεταξφ των κατά τα άλλα παρόμοιων κεντρικϊν τραπεηϊν
είναι εντυπωςιακι, και κα ερευνιςουμε αργότερα το βακμό ςτον οποίο αυτζσ οι διαφορζσ μποροφν
να φζρουν και διαφορζσ επί των οικονομικϊν αποτελεςμάτων.
3.8.2. Αποφάςεισ πολιτικισ
Οι περιςςότερεσ κεντρικζσ τράπεηεσ ενθμερϊνουν το κοινό για τισ αποφάςεισ νομιςματικισ
πολιτικισ τουσ τθν θμζρα που λαμβάνονται. Ωςτόςο, αυτό δεν ιταν πάντα ζτςι. Χαρακτθριςτικά, θ
Ομοςπονδιακι Τράπεηα των ΘΡΑ άρχιςε να ανακοινϊνει αλλαγζσ ςτο ςτόχο των ομοςπονδιακϊν
επιτοκίων κατά τθν θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ FOMC, μόλισ τον Φεβρουάριο του 1994. Ρριν από
αυτό, οι αγορζσ ζπρεπε να αντιλθφκοφν το επιδιωκόμενο ομοςπονδιακό επιτόκιο από το είδοσ και
το μζγεκοσ των πράξεων ανοικτισ αγοράσ - ζωσ ότου θ απόφαςθ να δθμοςιευκεί μετά τθν επόμενθ
ςυνεδρίαςθ τθσ FOMC.
Θ ζγκαιρθ και ςαφισ ανακοίνωςθ των αποφάςεων νομιςματικισ πολιτικισ δθμιουργεί
ςαφϊσ ειδιςεισ, αλλά μειϊνει επίςθσ το κόρυβο εξαλείφοντασ οποιαδιποτε εικαςία εκ μζρουσ του
κοινοφ. Επίςθσ, οδθγεί ςε βελτιϊςεισ ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ νομιςματικισ πολιτικισ. Οι
πρακτικζσ διαφζρουν ςε μεγάλο βακμό ςχετικά με το τι οι κεντρικζσ τράπεηεσ πρζπει ι δεν πρζπει να
πουν ςτθν διλωςθ που ςυνοδεφει τθν απόφαςθ τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι κεντρικζσ τράπεηεσ
προφανϊσ διαφωνοφν για το πόςα κα πρζπει να γνωςτοποιοφνται ςχετικά με τθν ίδια τθ διαδικαςία
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λιψθσ αποφάςεων, π.χ., μζςω τθσ δθμοςιοποίθςθσ των λεπτϊν και των αρχείων τθσ ψθφοφορίασ. Θ
ΕΚΤ δεν δθμοςιεφει τα πρακτικά, και επιμζνει ότι λαμβάνει αποφάςεισ νομιςματικισ πολιτικισ με
ομοφωνία. Θ Fed και θ Τράπεηα τθσ Αγγλίασ (BoE) ανακοινϊνουν τα πρακτικά των λεπτϊν (minutes)
μαηί με τισ καταγραφόμενεσ ψιφουσ, και οι δφο μάλιςτα πρόςφατα επιτάχυναν τθν δθμοςιοποίθςθ.
Θ πλθροφορία αυτι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν BoE, ςτθν οποία τα μζλθ τθσ Επιτροπισ
Νομιςματικισ Ρολιτικισ (MPC) είναι ατομικά υπόλογα, και ωσ εκ τοφτου πρζπει να ζχουν τισ ψιφουσ
τουσ καταγεγραμμζνεσ και ελεγχόμενεσ.
Αντί τθν ανακοίνωςθ των λεπτϊν, οριςμζνεσ κεντρικζσ τράπεηεσ (όπωσ θ ΕΚΤ) περνοφν ςε
ςυνεντεφξεισ τφπου αμζςωσ μετά τθν λιψθ των πολιτικϊν τουσ αποφάςεων. Οι ςυνεντεφξεισ τφπου
μπορεί να παρζχουν λιγότερεσ λεπτομζρειεσ από λεπτά, αλλά είναι πιο ζγκαιρεσ και πιο ευζλικτεσ,
κακϊσ επιτρζπουν ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ να διατυπϊνουν ερωτιςεισ. Κα επιςτρζψουμε ςε
αυτό το κζμα αργότερα.
3.8.3. Οι οικονομικζσ προοπτικζσ
Μια άλλθ ςθμαντικι πτυχι τθσ ςτρατθγικισ επικοινωνίασ τθσ κεντρικισ τράπεηασ είναι θ
ζκταςθ και το περιεχόμενο των πλθροφοριϊν που παρζχουν ςχετικά με πλθροφορίεσ
μακροπρόκεςμεσ, που αφοροφν μελλοντικοφσ χρόνουσ. Αυτό το ςφνολο των πλθροφοριϊν
περιλαμβάνει τθν αξιολόγθςθ τθσ κεντρικισ τράπεηασ (πρόβλεψθ) για τον μελλοντικό πλθκωριςμό
και τθν οικονομικι δραςτθριότθτα, και το δικό τουσ ρυκμό τθσ ςχετικά με τισ μελλοντικζσ αποφάςεισ
νομιςματικισ πολιτικισ. Οι κεντρικζσ τράπεηεσ διαφζρουν αιςκθτά ςτο εάν και πϊσ επικοινωνοφν τισ
εν λόγω πλθροφορίεσ. Οι με ςτόχο – πλθκωριςμό κεντρικζσ τράπεηεσ ςυνικωσ παρζχουν τθν
αξιολόγθςι τουσ για τον αναμενόμενο μελλοντικό πλθκωριςμό ςτισ περιοδικζσ τουσ εκκζςεισ.
Ωςτόςο, οι κεντρικζσ τράπεηεσ που δεν είναι ςτοχοκζτεσ πλθκωριςμοφ επίςθσ ςυχνά
απελευκερϊνουν (οριςμζνεσ πτυχζσ τουσ) προβλζψεων για τον πλθκωριςμό τουσ. Στθν περίπτωςθ
τθσ ΕΚΤ, αυτό γίνεται μζςα από τισ προβολζσ των εμπειρογνωμόνων, που δθμοςιεφονται πλζον
τζςςερισ φορζσ το χρόνο, και οι οποίεσ χρθςιμεφουν ωσ ςυμβολι ςτισ ςυηθτιςεισ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, αλλά δεν χρειάηεται να επικυρωκοφν από αυτό∙ ζνασ πολφ διαφορετικόσ ρόλοσ από τισ
προβλζψεισ πλθκωριςμοφ ςε μια ςτρατθγικι ςτόχου πλθκωριςμοφ. Θ Federal Reserve ςυνεχίηει τισ
προβολζσ των εμπειρογνωμόνων τθσ μυςτικζσ, αλλά δθμοςιεφει τισ προβλζψεισ του FOMC για τον
πλθκωριςμό τζςςερισ φορζσ το χρόνο. Οι αλλαγζσ του Νοεμβρίου 2007 ςτισ πρακτικζσ
ανακοινϊςεων τθσ Fed είχαν ωσ ςυνζπεια τθν διεφρυνςθ τόςο ςτθ ςυχνότθτα όςο και ςτθ διάρκεια
των δθμόςιων προβλζψεϊν τθσ. Αν και αυτζσ οι αλλαγζσ δεν περιλαμβάνουν τθ κζςπιςθ ενόσ ρθτοφ
ςτόχου για τον πλθκωριςμό, θ νζα τριετι πρόβλεψθ αποκαλφπτει ουςιαςτικά το ποςοςτό
πλθκωριςμοφ που οι πολιτικοί πιςτεφουν ότι είναι ςφμφωνο με τθν εντολι τθσ Fed για τθν επίτευξθ
«ςτακερϊν τιμϊν».
Μζχρι πρόςφατα, θ ποικιλομορφία ςε όλεσ τισ κεντρικζσ τράπεηεσ ιταν ακόμθ μεγαλφτερθ,
ςχετικά με τισ προοπτικζσ για τθν οικονομικι δραςτθριότθτα. Ωςτόςο, θ Ομοςπονδιακι Τράπεηα των
ΘΡΑ ςυνεργάηεται πλζον με τθν Τράπεηα τθσ Αγγλίασ και τθν ΕΚΤ για τθν παροχι πιο ςυχνζσ
επίςθμεσ προβλζψεισ των μετριςεων προϊόντοσ. Ζνασ αρικμόσ κεντρικϊν τραπεηϊν ακόμα και
δθμοςιεφει εκτιμιςεισ του παραγωγικοφ κενοφ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δυςκολίεσ ςτθ μζτρθςθ και
τθν πρόβλεψθ του δυνθτικοφ προϊόντοσ, θ τελευταία επιλογι αςκείται από μόνο μερικζσ κεντρικζσ
τράπεηεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων τθσ Νζασ Ηθλανδίασ, τθσ Νορβθγίασ, τθσ Τςεχικισ
79
Δθμοκρατίασ, τθσ Σουθδίασ και τθσ Ουγγαρίασ) .
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3.9. Λειτουργία Δανειςτι Ζςχατθσ Προςφυγισ
Ο καλφτεροσ τρόποσ ϊςτε να μθν μετατραπεί θ κατάρρευςθ ενόσ χρθματοοικονομικοφ
ιδρφματοσ ςε τραπεηικό πανικό είναι να βεβαιωκοφμε ότι τα φερζγγυα ιδρφματα μποροφν να
ανταποκρικοφν ςτισ αναλιψεισ των κατακετϊν τουσ. Το 1873 ο Βρετανόσ οικονομολόγοσ Walter
Bagehot πρότεινε τθν φπαρξθ ανάγκθσ ενόσ δανειςτι εςχάτθσ ανάγκθσ για τθν εκπλιρωςθ αυτισ τθσ
λειτουργίασ. Ζνα τζτοιο ίδρυμα κα μποροφςε να κάνει τα δάνεια να αποτρζψουν τθν αποτυχία
φερζγγυων τραπεηϊν και να παρζχει ρευςτότθτα ςε επαρκείσ ποςότθτεσ ϊςτε να εμποδίςει ι ν
τερματίςει ζναν τραπεηικό πανικό, ςυγκεκριμζνα ο Bagehot πρότεινε τθν Κεντρικι Τράπεηα τθσ
Αγγλίασ να δανείηει ελεφκερα με υψθλι εγγφθςθ ςε υψθλό επιτόκιο. Με τον ελεφκερο δανειςμό
εννοοφςε τθν παροχι ρευςτότθτασ ςε κάκε διαμεςολαβθτι όποτε τθν ηθτοφςε. Θ καλι εγγφθςθ κα
παρείχε διαβεβαίωςθ τθσ φερεγγυότθτασ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, και το υψθλότερο επιτόκιο κα
τιμωροφςε το δανειολιπτθ ςε περίπτωςθ που δεν κατάφερνε να διακζτει αρκετά αποκεματικά ι
εφκολα ρευςτοποιιςιμα περιουςιακά ςτοιχεία ϊςτε να καλφψει τθν εκροι κατακζςεων και κα
προωκοφςε τθν ταχεία αποπλθρωμι όταν οι χρθματοδοτικζσ ςυνκικεσ κα είχαν ομαλοποιθκεί.
Θ φπαρξθ ενόσ δανειςτι εςχάτθσ ανάγκθσ μειϊνει ςθμαντικά αλλά δεν εξαλείφει τον
κίνδυνο μετάδοςθσ. Θ εν λόγω λειτουργία φζρει ζνα χαρακτθριςτικό ελάττωμα. Για τθν ορκι
λειτουργία του ςυςτιματοσ, πρζπει τα ςτελζχθ τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ που εγκρίνουν τισ αιτιςεισ
δανείων να είναι ςε κζςθ να διακρίνουν ζνα άνευ ρευςτότθτασ από ζνα φερζγγυο ίδρυμα. Αλλά
κατά τθ διάρκεια μιασ κρίςθσ, ο υπολογιςμόσ τθσ αξίασ του ενεργθτικοφ μασ τράπεηασ είναι ςχεδόν
αδφνατοσ, επειδι δεν υπάρχουν οι τιμζσ τθσ αγοράσ. Εάν μια τράπεηα ιταν ςε κζςθ να πουλιςει τα
εμπορεφςιμα περιουςιακά τθσ ςτοιχεία ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ δεν κα χρειαηόταν να
ηθτιςει δάνειο από τθν Κεντρικι Τράπεηα. Επειδι θ (εμπορικι) τράπεηα κα απευκυνκεί ςτθν
Κεντρικι Τράπεηα για άμεςο δάνειο μόνο αφοφ ζχει εξαντλιςει τισ δυνατότθτεσ πϊλθςθσ όλων των
περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων και δανειςμοφ από άλλεσ τράπεηεσ χωρίσ εγγφθςθ, θ ζλλειψθ τθσ
ρευςτότθτασ και θ ανάγκθ τθσ να ηθτιςει δάνειο από τθν κυβζρνθςθ, αυξάνει τθν αμφιβολία για τθν
φερεγγυότθτά τθσ. Τα ςτελζχθ, όντασ ανιςυχα για να ςυγκρατιςουν τθν κρίςθ από το ξζςπαςμα,
είναι πικανό να είναι γενναιόδωρα ςτθν αξιολόγθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ τράπεηασ και
να χορθγιςουν δάνειο ακόμα και αν υποπτεφονται ότι θ τράπεηα μπορεί να είναι αφερζγγυα.
Ζχοντασ γνϊςθ αυτοφ, οι διευκυντζσ τθσ τράπεηασ κα τείνουν να αναλάβουν πάρα πολλοφσ
κινδφνουσ.
Θ δυςκολία τθσ κεντρικισ Τράπεηασ να αναγνωρίςει μια αφερζγγυα τράπεηα από μία με
ζλλειψθ ρευςτότθτασ δθμιουργεί θκικό κίνδυνο για τουσ διευκυντζσ τθσ τράπεηασ. Είναι ςθμαντικό
για ζναν δανειςτι εςχάτθσ ανάγκθσ να λειτουργεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ελαχιςτοποιεί τθν τάςθ
80
ανάλθψθσ τόςο μεγάλου κινδφνου από τισ τράπεηεσ .
Στα πρϊιμα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ των τραπεηϊν, μια απλι φιμθ για ζλλειψθ
μετρθτϊν, είναι αρκετι για να οδθγιςει ςε άνευ λόγου υπζρογκεσ αναλιψεισ και χρεοκοπίεσ. Θ
χρεοκοπία μιασ τράπεηασ προκαλεί μεγάλεσ δυςκολίεσ ςτουσ κατακζτεσ, αλλά το ςθμαντικότερο και
πιο δυςάρεςτο είναι το γεγονόσ ότι είναι πικανό να προκαλζςει περιςςότερεσ χρεοκοπίεσ κακϊσ οι
κατακζτεσ ιςχυρϊν τραπεηϊν πανικοβάλλονται.
Για να αντιςτακμιςτεί θ ζλλειψθ ενόσ ζςχατου δανειςτι, ςε περιόδου ι ςυςτιματα που
ζνασ τζτοιοσ δεν προβλζπεται, οι τράπεηεσ πρζπει να διακρατοφν πολφ υψθλά επίπεδα
αποκεματικϊν – δθλαδι μετρθτά και κατακζςεισ των ιδίων των τραπεηϊν ςτθν κεντρικι τράπεηα.
Εφόςον τα αποκεματικά αυτά δίνουν χαμθλό επιτόκιο – χαμθλότερο από αυτό που οι τράπεηεσ κα
κζρδιηαν από άλλα περιουςιακά ςτοιχεία, λειτουργοφν ωσ φόροσ ςτθν τραπεηικι δραςτθριότθτα και
κακιςτοφν τθν τραπεηικι διαμεςολάβθςθ πιο ακριβι και λιγότερο αποτελεςματικι απ’ ότι κα ιταν
υπό άλλεσ ςυνκικεσ.
Σιμερα, το ενδεχόμενο πολλοί κατακζτεσ ταυτόχρονα να φοβοφνται για πικανότθτα
αδυναμίασ ανάλθψθσ των κατακζςεϊν τουσ όποτε το κελιςουν, αμφιςβθτείται. Ραρ’ όλα αυτά,
αφοφ θ υπάρχει θ εγγφθςθ τθσ πλιρουσ μετατροπισ των κατακζςεων ςε ρευςτοποιθμζνο χριμα, θ
80
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φπαρξθ ενόσ δανειςτι εςχάτθσ προςφυγισ κρίνεται απαραίτθτθ. Θ ανάγκθ αυτι υπερτονίηεται ςε
περιπτϊςεισ όπου τα αποκεματικά δεν φζρουν κακόλου τόκουσ, κακϊσ με αυτό τον τρόπο οι
τράπεηεσ ζχουν κίνθτρο ελαχιςτοποίθςθσ τθσ διακράτθςθσ των αποκεματικϊν αυτϊν. Σε οριςμζνα
τραπεηικά ςυςτιματα, οι τράπεηεσ είναι υποχρεωμζνεσ να διακρατοφν ζνα ελάχιςτο υποχρεωτικό
ποςοςτό αποκεματικϊν («δείκτθσ αποκεματικϊν αςφαλείασ»). Στθν περίπτωςθ αυτι επιδιϊκουν να
81
ελαχιςτοποιιςουν τθν διατιρθςθ πρόςκετου (ι «ελεφκερου», ι «πλεονάηοντοσ») αποκεματικοφ .
Θ λειτουργία των τραπεηϊν, ωςτόςο, με ελάχιςτο δυνατό αποκεματικό μπορεί να οδθγιςει ςε
ζλλειψθ αποκεματικοφ για λόγουσ που δεν ςχετίηονται με ςυμπεριφορζσ αποφάςεων ςφνεςθσ ι
απεριςκεψίασ.
Πταν ζνα χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα βρίςκεται δυςμενι κατάςταςθ, μπορεί να δανειςτεί
από τθν διατραπεηικι αγορά. Εάν όμωσ όλο το τραπεηικό ςφςτθμα βρίςκεται ςε κατάςταςθ γενικοφ
ελλείματοσ κεφαλαίων, θ κεντρικι τράπεηα αποκτά το μονοπϊλιο ςτθν παροχι. Σε κάκε τραπεηικό
ςφςτθμα, ο τρόποσ λειτουργίασ των κεντρικϊν τραπεηϊν για τθν άμεςθ κάλυψθ των ελλειμάτων (ι
τθν εκκακάριςθ πλεονάςματοσ) διαφζρει, αποτυπϊνοντασ τισ διάφορεσ κεςμικζσ διευκετιςεισ που
αποτυπϊνονται ςε κακζνα απ’ αυτά. Σε κάκε περίπτωςθ, όποιεσ και αν είναι οι διευκετιςεισ αυτζσ,
οι τρόποι λειτουργίασ των τραπεηϊν εμπίπτουν ςε δυο κατθγορίεσ. Θ κεντρικι τράπεηα, είτε δανείηει
κεφάλαια για λόγουσ αποκεματοποίθςθσ (μζκοδοσ «κυρίδασ προεξόφλθςθσ»), με επιτόκιο που ζχει
προαναγγείλει ςυνικωσ, είτε αγοράηει βραχυπρόκεςμα περιουςιακά ςτοιχεία εκτόσ αποκεματικοφ
από τισ τράπεηεσ (ςε όχι απαραίτθτα προαναγγελμζνεσ τιμζσ).
3.9.1. Ευρωπαίοι Δανειςτζσ Ζςχατθσ Ανάγκθσ
Μζροσ τθσ τζχνθσ τθσ διαχείριςθσ μιασ οικονομικισ κρίςθσ είναι θ διάκριςθ των υπό
πτϊχευςθ ιδρυμάτων από εκείνα που δεν ζχουν ρευςτότθτα. Τα χρζθ των αφερζγγυων ιδρυμάτων
κα πρζπει να αναδιαρκρωκοφν, ενϊ οι οργανιςμοί που δεν διακζτουν ρευςτότθτα κα πρζπει να
χρθματοδοτθκοφν με νζα κεφάλαια. Ππωσ μια χϊρα με δικό τθσ νόμιςμα, θ ευρωηϊνθ χρειάηεται
ζνα δανειςτι ζςχατθσ ανάγκθσ. Το κλειδί, όμωσ, κα είναι να εξαςφαλιςτεί ότι δεν κα γίνει δανειςτισ
πρϊτθ ανάγκθσ, κακϊσ αυτό κα αφαιροφςε κάκε κίνθτρο για τα κράτθ και τισ τράπεηεσ να
διαχειριςτοφν τισ υποκζςεισ τουσ με υπευκυνότθτα.
Ζχοντασ ειςζλκει το 2007ςτθν πιςτωτικι κρίςθ χωρίσ ζνα ςωςτά μελετθμζνο ςχζδιο για το
πϊσ ζνασ δανειςτισ ζςχατθσ ανάγκθσ κα μποροφςε να λειτουργιςει, θ ευρωηϊνθ ζπρεπε να
δθμιουργιςει μια ςχετικι πολιτικι ςτα πεταχτά. Θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα παρείχε ςτισ
τράπεηεσ άφκονθ ρευςτότθτα από τθν αρχι τθσ κρίςθσ, αλλά αυτό πραγματικά κα ζπρεπε να είχε
γίνει μαηί με μια ολοκλθρωμζνθ εποπτεία των τραπεηϊν ςε ολόκλθρθ τθν ευρωηϊνθ. Αντ 'αυτοφ, θ
εποπτεία ιταν κατακερματιςμζνθ και, ςε κάποιο βακμό, εξακολουκεί να είναι. Θ Ευρωπαϊκι
Κεντρικι Τράπεηα ζχει επίςθσ βοθκιςει ςτθ χρθματοδότθςθ κυβερνιςεων που βρίςκονται ςε
πρόβλθμα – πρϊτα τθν Ελλάδα, τθν Λρλανδία και τθν Ρορτογαλία, ςτθ ςυνζχεια τθν Λταλία και τθν
Λςπανία - με τθν εξαγορά των ομολόγων τουσ. Ιλπιηε ότι αυτό κα αφξανε τθν αξία των ομολόγων και
κακιςτοφςε ευκολότερο για τισ κυβερνιςεισ να εκδϊςουν νζεσ. (Δεδομζνου ότι τα ομόλογα ζχουν
αγοραςτεί ςτθν αγορά, αυτό δεν είναι ακριβϊσ το ίδιο με το να δίνεισ ςτισ κυβερνιςεισ μετρθτά.)
Ωςτόςο, θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα ζνιωκε άβολα με αυτό το ρόλο, επειδι δεν
πιςτεφει ότι οι κυβερνιςεισ πρζπει να τυπϊνουν χριμα για να μειϊςουν τα ελλείμματά τουσ. Ζτςι, οι
χϊρεσ τθσ ευρωηϊνθσ αποφάςιςαν ςτθ ςφνοδο κορυφισ του Λουλίου ότι το ζργο αυτό κα πρζπει να
μεταφερκεί ςτο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (EFSF), ζνα νζο «μαφρο»
ταμείο το οποίο ςυςτάκθκε για να βοθκιςει ςτθ διαχείριςθ τθσ κρίςθσ. Ραράλλθλα, ςυμφϊνθςαν να
επεκτείνουν το μζγεκοσ του μθχανιςμοφ, δίνοντάσ του τισ απαραίτθτεσ εξουςίεσ για να παρζχει
χριματα ςε τράπεηεσ με προβλιματα ρευςτότθτασ, όπωσ επίςθσ δίνοντάσ του τθ δυνατότθτα να
παρζχει πιςτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτισ κυβερνιςεισ που δεν βρίςκονται ςε πλιρθ προγράμματα
διάςωςθσ.
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Σε περιπτϊςεισ όπου ο δείκτθσ αποκεματικϊν αςφαλείασ είναι κζμα επιλογισ (προλθπτικόσ δείκτθσ) δεν
υπάρχει διάκριςθ ανάμεςα ςε απαιτοφμενα και πλεονάηοντα αποκεματικά.
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Αλλά αυτό δεν ζχει ζβαλε ζνα τζλοσ ςτθ ςυηιτθςθ για το ποια είναι θ καλφτερθ πολιτικι
αντιμετϊπιςθσ τζτοιων κρίςεων. Ο Willem Buiter, επικεφαλισ οικονομολόγοσ τθσ Citigroup, μεταξφ
άλλων, υποςτιριξε ότι παρά τθν επζκταςθ ςτα 440 διςεκατομμφρια ευρϊ, το EFSF είναι ακόμθ πολφ
μικρό για να χειριςτεί τθν πλιρθ διάςωςθ τθσ Λταλίασ και τθσ Λςπανίασ. Αν και αυτό είναι αλικεια,
ζνασ δανειςτισ ζςχατθσ ανάγκθσ δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται ωσ μόνιμο ςτιριγμα ζτςι κι αλλιϊσ.
Θ Λταλία και θ Λςπανία κα μποροφςαν να λφςουν τα δικά τουσ προβλιματα, αν είχαν τθν πολιτικι
βοφλθςθ να ςφίξουν το ηωνάρι τουσ. Ρλιρεισ διαςϊςεισ κα είναι αναγκαίεσ μόνον εάν αποφφγουν
αυτι τθν ευκφνθ.
Το EFSF κα αντικαταςτακεί ςτα μζςα του 2013 από ζνα νζο Ταμείο διάςωςθσ που
ονομάηεται Ευρωπαϊκόσ Μθχανιςμόσ Στακερότθτασ (European Stability Mechanism, ESM), και κα
είναι ζνασ μόνιμοσ μθχανιςμόσ. Σε ζνα ςθμαντικό κζμα, το ESM κα είναι καλφτερο από το EFSF: κα
κάνει απαραίτθτθ τθν διάκριςθ μεταξφ τθσ αφερζγγυασ και τθσ μθ ζχουςασ ρευςτότθτα κυβζρνθςθσ,
όταν προβαίνει ςε δάνεια. Στθν περίπτωςθ των αφερζγγυων κυβερνιςεων, το χρζοσ που
διακρατείται από πιςτωτζσ του ιδιωτικοφ τομζα κα πρζπει να αναδιαρκρωκεί ϊςτε να καταςτοφν τα
χρζθ των κυβερνιςεων βιϊςιμα. Κρίμα που αυτόσ ο μθχανιςμόσ δεν ζχει ξεκινιςει εδϊ και δφο
82
περίπου χρόνια .
3.9.2. Παροχι ρευςτότθτασ ζκτακτθσ ανάγκθσ (Emergency Liquidity Assistance-ELA)
Μθχανιςμόσ που διακζτουν οι δανειςτζσ ζςχατθσ καταφυγισ (ςυνικωσ κεντρικζσ τράπεηεσ)
για τθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ των τραπεηϊν τουσ. Κατά τθν κρίςθ χρζουσ τθσ Ευρϊπθσ ο όροσ
ταυτίςτθκε με το δανειςμό των ιδιωτικϊν τραπεηϊν που αντιμετϊπιηαν προςωρινό πρόβλθμα
ρευςτότθτασ από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (ΕΚΤ). Θ απόφαςθ για τθ παροχι ρευςτότθτασ
ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε ζνα πιςτωτικό ίδρυμα επαφίεται ςτθν Κεντρικι Τράπεηα του κράτουσ-μζλουσ.
Ρρόκειται, κυρίωσ, για βραχυπρόκεςμο δανειςμό, με επιτόκιο υψθλότερο του επιτοκίου κφριασ
αναχρθματοδότθςθσ τθσ ΕΚΤ και με εγγυιςεισ ακόμα και χρεόγραφα που δεν δζχεται θ ΕΚΤ. Οι όροι
δανειςμοφ δθμοςιοποιοφνται ςε εκελοντικι βάςθ ενϊ οι εκνικζσ Κεντρικζσ Τράπεηεσ είναι ςε
ςυνεννόθςθ με τθν ΕΚΤ ϊςτε οι επιπτϊςεισ ςτθ ςυνολικι ρευςτότθτα να ευκυγραμμίηονται με τθν
83
νομιςματικι πολιτικι που χαράςςει θ δεφτερθ .
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http://foreignaffairs.gr/articles/68496/hugo-dixon/i-ellada-to-eyro-kai-o-tritos-dromos-gia-tineyropi?page=show
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http://crisisobs.gr/m%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7/page/2/?ct=123
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Κεφάλαιο 4ο
θμαντικζσ περιπτϊςεισ
κεντρικϊν τραπεηϊν
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4.1.1. Ιςτορία και Προζλευςθ τθσ ΕΚΣ
Θ ανάγκθ για τθ δθμιουργία μιασ νομιςματικισ ζνωςθσ ςτθν Ευρϊπθ ξεκίνθςε in1952 με τθν
ίδρυςθ τθσ ΕΚΑΧ (Ευρωπαϊκι Κοινότθτα Άνκρακα και Χάλυβα) και το πρϊτο ζξι μζλθ του. Αργότερα,
το 1958, αυτζσ οι ζξι χϊρεσ δθμιοφργθςαν το ΕΚΚ (ευρωπαϊκι οικονομικι ενότθτα) και θ Ευρατόμ
(Ευρωπαϊκι Κοινότθτα Ατομικισ Ενζργειασ). Με τα χρόνια, οι ςχζςεισ μεταξφ των χωρϊν ζγιναν όλο
και ςτενότερεσ και βακφτερεσ που οδιγθςαν ςε ςθμαντικά βιματα για τθ δθμιουργία των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΚ) και, ςτθ ςυνζχεια, με τθν υιοκζτθςθ τθσ Συνκικθσ του Μάαςτριχτ το
1993 ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ), θ οποία είχε ωσ αποτζλεςμα ςτθν ανάπτυξθ μιασ ενιαίασ αγοράσ.

Ζνα από τα πρϊτα και πιο ςθμαντικά ηθτιματα που ζπρεπε να αντιμετωπιςτοφν ιταν ότι
ποια κα πρζπει να είναι θ ιςορροπία μεταξφ τραπεηιτϊν και πολιτικϊν που κα απαιτοφςε το
ςφςτθμα του κοινοφ νομίςματοσ. Ζτςι, ςφμφωνα με τθ Συνκικθ του Μάαςτριχτ ορίηεται ότι
οι τραπεηίτεσ κα είναι εκείνοι που κα διαχειρίηονται τθ νομιςματικι πολιτικι, θ οποία
οδιγθςε ςτθν καταςκευι τθσ ΕΚΤ. Από τθν 1θ Λανουαρίου 1999, θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι
Τράπεηα (ΕΚΤ) ζχει τθν ευκφνθ για τθν άςκθςθ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ ςτθ ηϊνθ του
ευρϊ - θ μεγαλφτερθ οικονομία ςτον κόςμο μετά τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, που εδρεφει ςτθ
Φρανκφοφρτθ. Θ ΕΚΤ λειτουργεί εντόσ του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Κεντρικϊν Τραπεηϊν
(ΕΣΚΤ) ςε όλα τα κράτθ μζλθ, ανεξάρτθτα από το αν είναι μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ ι όχι και
μαηί με τισ εκνικζσ τράπεηεσ εκτελοφν τα κακικοντα που τουσ ζχουν ανατεκεί. Θ Τράπεηα
ζχει κακιερωκεί ωσ ο πυρινασ του Ευρωςυςτιματοσ και του ΕΣΚΤ, και λειτουργεί ςφμφωνα
με το γερμανικό πρότυπο (τθσ Bundesbank), με πρωταρχικό ςτόχο τθ διατιρθςθ τθσ
ςτακερότθτασ των τιμϊν. Επιπλζον θ ΕΚΤ διακζτει νομικι προςωπικότθτα ςφμφωνα με το
δθμόςιο διεκνζσ δίκαιο.
4.1.2. Οργανωτικι Δομι τθσ ΕΚΣ
4.1.2.1. Όργανα λιψθσ αποφάςεων
Το (ΕΣΚΤ) Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Κεντρικϊν Τραπεηϊν διοικείται από τα όργανα λιψθσ
αποφάςεων τθσ (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ, ςφμφωνα με τθ γενικι αρχι του
πρωτοκόλλου για το καταςτατικό του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Κεντρικϊν Τραπεηϊν και τθσ
Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ. Το (ΕΣΚΤ) Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Κεντρικϊν Τραπεηϊν, ςε αντίκεςθ
με τθν (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ και των (ΕκνΚΤ) Εκνικϊν Κεντρικϊν τραπεηϊν, δεν
ζχουν νομικι προςωπικότθτα και, ωσ εκ τοφτου, οφτε τα δικά τουσ διοικθτικά όργανα. Ωσ
αποτζλεςμα, το ΕΣΚΤ και θ ΕΚΤ διζπονται από τα διοικθτικά όργανα τθσ κεντρικισ τράπεηασ, που
είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο, τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι, το Γενικό Συμβοφλιο και το Εποπτικό
Συμβοφλιο. Τα διοικθτικά όργανα κεωροφνται ότι είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που επθρεάηει
τα αποτελζςματα των αποφάςεων τθσ ΕΚΤ.
4.1.2.2. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο είναι το κφριο όργανο λιψθσ αποφάςεων τθσ ΕΚΤ, το οποίο αποτελείται,
από τα ζξι μζλθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, κακϊσ και τουσ διοικθτζσ των εκνικϊν κεντρικϊν
τραπεηϊν των 19 χωρϊν τθσ ευρωηϊνθσ , και ςυνικωσ ςυνεδριάηει δφο φορζσ το μινα ςτισ
εγκαταςτάςεισ τθσ ΕΚΤ ςτθ Φρανκφοφρτθ, Γερμανία.
Οι κφριεσ αρμοδιότθτεσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι:
 να εγκρίνει τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ και να λάβει τισ αναγκαίεσ αποφάςεισ για τθν
εκπλιρωςθ των κακθκόντων που ζχουν ανατεκεί ςτθν ΕΚΤ και το Ευρωςφςτθμα
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Πλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα ςτθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα
προζρχονται από τον επίςθμο ιςτότοπό τθσ: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
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θ χάραξθ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ ςτθ ηϊνθ του ευρϊ. Αυτό περιλαμβάνει
αποφάςεισ που ςχετίηονται με νομιςματικοφσ ςτόχουσ, βαςικά επιτόκια, τθν προςφορά
διακεςίμων ςτο Ευρωςφςτθμα, και τθ κζςπιςθ κατευκυντθρίων γραμμϊν για τθν
εφαρμογι των αποφάςεων αυτϊν.
Εκτόσ από τα κφρια κακικοντα που προτείνονται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΕΚΤ υπάρχουν
κάποιεσ επιπλζον αρμοδιότθτεσ, όπωσ:
 Ζκδοςθ κατευκυντιριων γραμμϊν για τισ λειτουργίεσ των εκνικϊν κεντρικϊν
τραπεηϊν
και των κρατϊν μελϊν και λαμβάνει τα αναγκαία μζτρα για τθ
διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ και οδθγίεσ τθσ ΕΚΤ.
 Υιοκετεί τον εςωτερικό κανονιςμό, ο οποίοσ κακορίηει τθν εςωτερικι οργάνωςθ τθσ
ΕΚΤ και των οργάνων λιψεωσ αποφάςεων.
 Επιτρζπει τθν ζκδοςθ τραπεηογραμματίων ευρϊ και τθν ποςότθτα των εκδιδόμενων
κερμάτων ευρϊ εντόσ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ.
 Ρλθροί το ςυμβουλευτικό ρόλο τθσ ΕΚΤ κ.λπ.
Ππωσ προκφπτει από αυτζσ τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Συνκικθσ και του Καταςτατικοφ που ζχουν
ανατεκεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, ζχει τθν εξουςία να λαμβάνει τισ πιο ςθμαντικζσ και
ςτρατθγικά ςπουδαίεσ αποφάςεισ για το Ευρωςφςτθμα.
Οι αποφάςεισ νομιςματικισ πολιτικισ εξθγοφνται με λεπτομζρεια, ςε ςυνζντευξθ Τφπου
που διεξάγεται κάκε ζξι εβδομάδεσ. Σε περίπτωςθ απουςίασ του προζδρου (πρόεδροσ), ο
αντιπρόεδροσ αναλαμβάνει τα κακικοντα του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και τθσ εκτελεςτικισ
επιτροπισ τθσ ΕΚΤ. Επιπλζον, ο Ρρόεδροσ του Συμβουλίου Ecofin (Οικονομικϊν και Δθμοςιονομικϊν
Υποκζςεων του Συμβουλίου) και ζνα μζλοσ τθσ COM μποροφν να βρίςκονται ςτισ ςυνεδριάςεισ του
διοικθτικοφ Συμβουλίου, αλλά δεν ζχουν δικαίωμα ψιφου.
4.1.2.3. Η Εκτελεςτικι Επιτροπι
Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι αποτελείται από τον Ρρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα τζςςερα
μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου. Τα μζλθ αςκοφν τα κακικοντά τουσ ςε βάςθ πλιρουσ
απαςχόλθςθσ, αλλά κανζνα μζλοσ δεν αςκεί καμία επαγγελματικι δραςτθριότθτα, αμειβόμενθ ι μθ,
εκτόσ εάν δοκεί θ άδεια από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Επιπλζον, όλα τα μζλθ, διορίηονται από το
Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο, το οποίο αποφαςίηει με ειδικι πλειοψθφία. Θ κθτεία είναι (8) οκτϊ χρόνια
και είναι μθ ανανεϊςιμθ και μόνο ζνα κράτοσ-μζλοσ πρόςωπο μπορεί να γίνει μζλοσ τθσ
Εκτελεςτικισ Επιτροπισ. Επιπλζον, ζνα μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ μπορεί να χάςει τθ κζςθ
του, αν δεν πλθροί πλζον τισ προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του ι εάν ζχει
διαπράξει ςοβαρό αδίκθμα.
Οι κφριεσ αρμοδιότθτεσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ είναι οι εξισ:
 θ προετοιμαςία των ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
 θ εφαρμογι τθσ νομιςματικισ πολιτικισ, ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ και τισ
αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, και ςτο πλαίςιο αυτό να
παρζχει τισ απαραίτθτεσ
οδθγίεσ ςτισ εκνικζσ κεντρικζσ τράπεηεσ
 θ εφαρμογι των πλαιςίων πολιτικισ που ζχουν ανατεκεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο
 θ διαχείριςθ των κακθμερινϊν εργαςιϊν τθσ ΕΚΤ
Ραρά το γεγονόσ ότι αυτζσ οι δυνάμεισ φαίνεται να δείχνουν ότι θ Εκτελεςτικι Επιτροπι πζφτει
διοικθτικά ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, θ Εκτελεςτικι Επιτροπι ςυμμετζχει ενεργά ςτθν ανάπτυξθ
πολιτικισ και ςυμβάλει ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ εργαςίασ και ςτθ διαμόρφωςθ των
αποφάςεων του Συμβουλίου.
4.1.2.4.. Σο Γενικό υμβοφλιο
Εκτόσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι, θ ΕΚΤ αποτελείται και
από το Γενικό Συμβοφλιο. Τα μζλθ τθσ είναι ο Ρρόεδροσ, ο Αντιπρόεδροσ και οι διοικθτζσ όλων των
(28) εκνικϊν κεντρικϊν τραπεηϊν (τόςο τα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ, τα οποία είναι 19, και εκείνα
που δεν ςυμμετζχουν ςε αυτιν που είναι 9). Τα τζςςερα μζλθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, ο
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Ρρόεδροσ του Συμβουλίου τθσ ΕΕ και ζνα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, μποροφν να
ςυμμετζχουν ςτισ ςυνεδριάςεισ του Γενικοφ Συμβουλίου χωρίσ δικαίωμα ψιφου.
Το Γενικό Συμβοφλιο μπορεί να κεωρθκεί ωσ μεταβατικό όργανο. Εκτελεί τα κακικοντα που
ανζλαβε από το Ευρωπαϊκό Νομιςματικό Μδρυμα το οποίο απαιτείται θ ΕΚΤ να εκτελζςει κατά το
Τρίτο Στάδιο τθσ Οικονομικισ και Νομιςματικισ Ζνωςθσ, λόγω του γεγονότοσ ότι δεν ζχουν όλα τα
κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ ζχουν υιοκετιςει το ευρϊ ακόμα. Το Γενικό Συμβοφλιο ςυμβάλλει επίςθσ:
 ςτα ςυμβουλευτικά κακικοντα τθσ ΕΚΤ
 ςτθ ςυλλογι ςτατιςτικϊν πλθροφοριϊν
 ςτθν προετοιμαςία τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ τθσ ΕΚΤ
 ςτθ δθμιουργία των απαραίτθτων κανόνων για τθν τυποποίθςθ τθσ λογιςτικισ
παρακολοφκθςθσ και υποβολισ εκκζςεων ςχετικά με τισ πράξεισ των ΕκνΚΤ
 ςτθ λιψθ μζτρων ςχετικά με τθ δθμιουργία τθσ κλείδασ κατανομισ για τθν εγγραφι ςτο
κεφάλαιο τθσ ΕΚΤ, εκτόσ εκείνων που προβλζπονται από τθ ςυνκικθ
 ςτθν εγκακίδρυςθ των όρων απαςχόλθςθσ των μελϊν του προςωπικοφ τθσ ΕΚΤ και
 ςτισ αναγκαίεσ προετοιμαςίεσ για τον αμετάκλθτο κακοριςμό των ςυναλλαγματικϊν
ιςοτιμιϊν των νομιςμάτων των «κράτθ μελϊν τθσ ΕΕ με παρζκκλιςθ" ζναντι του ευρϊ.
Σφμφωνα με το καταςτατικό του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Κεντρικϊν Τραπεηϊν και τθσ Ευρωπαϊκισ
Κεντρικισ Τράπεηασ, το Γενικό Συμβοφλιο κα διαλυκεί όταν όλα τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ ζχουν
υιοκετιςει το ενιαίο νόμιςμα.
4.1.2.5. Σο Εποπτικό υμβοφλιο
Το Εποπτικό Συμβοφλιο ςυνεδριάηει δφο φορζσ το μινα για να ςυηθτιςουν, για το
ςχεδιαςμό και τθν εκτζλεςθ των εποπτικϊν κακθκόντων τθσ ΕΚΤ και προτείνει ςχζδια αποφάςεων
προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία μθ ζνςταςθσ. Αποτελείται από
τον Ρρόεδρο (διορίηεται για μθ ανανεϊςιμθ κθτεία πζντε ετϊν), τον Αντιπρόεδρο (επιλζγονται
μεταξφ των μελϊν τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ ΕΚΤ), τουσ τζςςερισ εκπροςϊπουσ τθσ ΕΚΤ, κακϊσ
και τουσ εκπροςϊπουσ των εκνικϊν εποπτικϊν αρχϊν.
4.1.2.6. O Πρόεδροσ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο
Σφμφωνα με το άρκρο 284 παράγραφοσ 3 τθσ ΣΛΕΕ και το άρκρο 15 παράγραφοσ 3 του
καταςτατικοφ του ΕΣΚΤ, ο πρόεδροσ τθσ ΕΚΤ οφείλει να υποβάλλει ετιςια ζκκεςθ ςτο Κοινοβοφλιο.
Στο ψιφιςμά του, τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 2016, ςχετικά με τθν ετιςια ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ
Κεντρικισ Τράπεηασ για το 2014, το Κοινοβοφλιο υπογράμμιςε τθν ανάγκθ βελτίωςθσ των
οικονομικϊν ςυνκθκϊν, τόςο για τισ δθμόςιεσ όςο και για τισ ιδιωτικζσ επενδφςεισ, επιςιμανε τουσ
οικονομικοφσ κινδφνουσ που προκφπτουν από τα παρατεταμζνα χαμθλά επιτόκια ςε οριςμζνα κράτθ
μζλθ και τα υψθλά και αποκλίνοντα επίπεδα δθμόςιου και ιδιωτικοφ χρζουσ, εξζφραςε τθν
ικανοποίθςι του για τθν απόφαςθ τθσ ΕΚΤ να δθμοςιεφει τα πρακτικά των ςυνεδριάςεϊν τθσ, και
τόνιςε τθν ανάγκθ να εξαςφαλιςτεί δθμοκρατικι λογοδοςία όςον αφορά τισ νζεσ αρμοδιότθτεσ που
ανατίκενται ςτθν ΕΚΤ ςε ςχζςθ με εποπτικά κακικοντα. Ο πρόεδροσ τθσ ΕΚΤ, κατά πάγια πρακτικι,
παρουςιάηεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Οικονομικισ και Νομιςματικισ Ρολιτικισ του Κοινοβουλίου
(ECON) τζςςερισ φορζσ ετθςίωσ, για να εξθγιςει τισ αποφάςεισ πολιτικισ τθσ ΕΚΤ και να απαντιςει
ςε ερωτιςεισ των μελϊν τθσ επιτροπισ (νομιςματικόσ διάλογοσ). Οι ςυνεδριάςεισ είναι ανοικτζσ ςτο
ευρφ κοινό και τα πρακτικά δθμοςιεφονται ςτουσ ιςτότοπουσ του Κοινοβουλίου και τθσ ΕΚΤ.
4.1.3..Δικαιϊματα ψιφου
4.1.3.1. Διοικθτικό υμβοφλιο
Ειδικότερα, κατά τθ λιψθ αποφάςεων νομιςματικισ πολιτικισ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο
αποφαςίηει κατά κανόνα με απλι πλειοψθφία των ψιφων των μελϊν που είναι παρόντα. Κάκε
μζλοσ ζχει μία ψιφο και κα ψθφίςουν με τθν αρχι «ζνα άτομο, μία ψιφοσ», θ οποία αντανακλά ςτο
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κακεςτϊσ του ςυνόλου των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ςυμπεριλαμβανομζνων των
διοικθτϊν των εκνικϊν κεντρικϊν τραπεηϊν του Ευρωςυςτιματοσ, που διορίηονται προςωποπαγϊσ
και όχι ωσ εκπρόςωποι των κρατϊν μελϊν τουσ. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, ο Ρρόεδροσ ζχει τθν
αποφαςιςτικι ψιφο.
4.1.3.2. Εκτελεςτικι επιτροπι
Θ εκτελεςτικι επιτροπι ενεργεί κανονικά με απλι πλειοψθφία των ψιφων των μελϊν που
είναι παρόντα. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, υπεριςχυεί θ ψιφοσ του Ρροζδρου. Για να προχωριςει θ
Εκτελεςτικι Επιτροπι ςε ψθφοφορία πρζπει να υπάρχει απαρτία των δφο τρίτων των μελϊν του.
Πταν δεν υπάρχει απαρτία, ο πρόεδροσ ζχει το δικαίωμα να ςυγκαλζςει ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ ςτθν
οποία οι αποφάςεισ λαμβάνονται χωρίσ απαρτία των 2/3 τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ.
4.1.4. τόχοι τθσ ΕΚΣ
Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Κεντρικϊν Τραπεηϊν είναι θ διατιρθςθ
τθσ ςτακερότθτασ των τιμϊν. Εκτόσ από τθ ςτακερότθτα των τιμϊν, θ ΕΚΤ ζχει κάποια περιςςότερα
γκολ, όπωσ θ διαφφλαξθ τθσ αξίασ του ευρϊ, διατθρϊντασ χαμθλά κετικοφσ ρυκμοφσ πλθκωριςμοφ
κοντά ςτο 2%, ςτθρίηοντασ τισ γενικζσ οικονομικζσ πολιτικζσ των κρατϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και
τθ διαςφάλιςθ τθσ οικονομίασ τθσ ανοιχτισ αγοράσ.
Υπό τθν επιφφλαξθ του ςτόχου τθσ ςτακερότθτασ των τιμϊν, το ΕΣΚΤ ςτθρίηει τισ γενικζσ
οικονομικζσ πολιτικζσ ςτθν Ζνωςθ, προκειμζνου να ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ Ζνωςθσ.
Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει πολλαπλοφσ ςτόχουσ (άρκρο 3 τθσ Συνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ), θ
οποία περιλαμβάνει τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ Ευρϊπθσ με γνϊμονα τθν ιςόρροπθ οικονομικι
ανάπτυξθ και τθ ςτακερότθτα των τιμϊν, και μια άκρωσ ανταγωνιςτικι κοινωνικι οικονομία τθσ
αγοράσ, με ςτόχο τθν πλιρθ απαςχόλθςθ και τθν κοινωνικι πρόοδο. Ραρατθροφμε ότι υπάρχει μια
ςαφισ ιεράρχθςθ των ςτόχων για τισ προκζςεισ τθσ ΕΚΤ με τθν πρωταρχικι ςθμαςία για τθ
ςτακερότθτα των τιμϊν. Κατά ςυνζπεια, θ ςτακερότθτα των τιμϊν δεν είναι μόνο ο πρωταρχικόσ
ςτόχοσ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ τθσ ΕΚΤ, αλλά και ζνασ ςτόχοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτο
ςφνολό τθσ.
4.1.4.1. Σα οφζλθ τθσ ςτακερότθτασ των τιμϊν:






Θ ςτακερότθτα των τιμϊν διευκολφνει τουσ ανκρϊπουσ να αναγνωρίηουν άμεςα τισ
αλλαγζσ που πραγματοποιοφνται ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ, γεγονόσ που οδθγεί ςε
καλφτερθ οικονομικι εικόνα τθσ αγοράσ για τισ καλφτερεσ αποφάςεισ ςχετικά με τθν
κατανάλωςθ και τισ επενδφςεισ.
Επίςθσ, όταν οι τιμζσ παραμζνουν ςτακερζσ, μειϊνει το αςφάλιςτρο κινδφνου
πλθκωριςμοφ
Επιπλζον, θ ςτακερότθτα των τιμϊν μειϊνει τισ πικανότθτεσ να μεταβλθκοφν οι πόροι από
παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν αντιμετϊπιςθ του πλθκωριςμοφ.
Και, τζλοσ, θ ςτακερότθτα των τιμϊν αποτρζπει τθν άνιςθ κατανομι του πλοφτου και του
ειςοδιματοσ, θ οποία ςυνικωσ ςυμβαίνει όταν υπάρχει πλθκωριςμόσ ι αποπλθκωριςμόσ
όπου οι τιμζσ αλλάηουν απρόβλεπτα.
4.1.5. Λειτουργία και Κακικοντα τθσ ΕΚΣ

Θ Συνκικθ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ αναφζρεται γενικά ςτο ΕΣΚΤ και όχι με
το Ευρωςφςτθμα, δεδομζνου ότι καταρτίςτθκε με τθν παραδοχι ότι όλα τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ κα
υιοκετιςουν τελικά το ευρϊ. Το Ευρωςφςτθμα αποτελείται από τθν ΕΚΤ και τισ εκνικζσ κεντρικζσ
τράπεηεσ (ΕκνΚΤ) των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ των οποίων το νόμιςμα είναι το ευρϊ, εκτιμϊντασ ότι το
ΕΣΚΤ αποτελείται από τθν ΕΚΤ και τισ ΕκνΚΤ όλων των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ (άρκρο 282 (1) τθσ
Συνκικθσ). Πςο υπάρχουν κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ των οποίων το νόμιςμα δεν είναι το ευρϊ, κα είναι
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απαραίτθτο να γίνει διάκριςθ μεταξφ του Ευρωςυςτιματοσ και του ΕΣΚΤ. Σφμφωνα με το άρκρο 127
(2) τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τα βαςικά κακικοντα που πρζπει να
διενεργοφνται μζςω του Ευρωςυςτιματοσ είναι:
 ο κακοριςμόσ και θ εφαρμογι τθσ νομιςματικισ πολιτικισ ςτθ ηϊνθ του ευρϊ
 θ διενζργεια πράξεων ςυναλλάγματοσ
 θ κατοχι και διαχείριςθ των επίςθμων ςυναλλαγματικϊν διακεςίμων των χωρϊν τθσ ηϊνθσ
του ευρϊ (διαχείριςθ χαρτοφυλακίου)
 θ προϊκθςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων πλθρωμϊν.
Επιπλζον, θ ΕΚΤ είναι υπεφκυνθ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα που αφοροφν τθν προλθπτικι
εποπτεία των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων που είναι εγκατεςτθμζνα ςτα ςυμμετζχοντα κράτθ μζλθ.
Ρραγματοποιεί τα κακικοντα αυτά εντόσ ενόσ Ενιαίου Εποπτικοφ Μθχανιςμοφ που αποτελείται από
τθν ΕΚΤ και τισ εκνικζσ αρμόδιεσ αρχζσ.
4.1.5.1. Περαιτζρω κακικοντα τθσ ΕΚΣ







Τραπεηογραμμάτια: Θ ΕΚΤ ζχει το αποκλειςτικό δικαίωμα να επιτρζπει τθν ζκδοςθ
τραπεηογραμματίων εντόσ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ.
Στατιςτικζσ: Σε ςυνεργαςία με τισ ΕκνΚΤ, θ ΕΚΤ ςυλλζγει ςτατιςτικά ςτοιχεία που είναι
αναγκαία για τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων του ΕΣΚΤ, είτε από τισ εκνικζσ αρχζσ είτε
απευκείασ από οικονομικοφσ παράγοντεσ.
Χρθματοοικονομικι ςτακερότθτα και εποπτεία: το Ευρωςφςτθμα ςυμβάλλει ςτθν ομαλι
άςκθςθ των πολιτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ όςον αφορά τθν προλθπτικι εποπτεία των
πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και τθ ςτακερότθτα του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ.
Διεκνι και Ευρωπαϊκι ςυνεργαςία: θ ΕΚΤ διατθρεί ςχζςεισ ςυνεργαςίασ με αντίςτοιχα
όργανα, οργανιςμοφσ και φορείσ, τόςο εντόσ τθσ ΕΕ όςο και ςε παγκόςμιο επίπεδο, ςε
ςχζςθ με τα κακικοντα που ζχουν ανατεκεί ςτο Ευρωςφςτθμα.
4.1.5.2. ΕΚΣ και ΕκνΚΣ




μποροφν να ανοίγουν λογαριαςμοφσ υπζρ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, δθμόςιων οργανιςμϊν
και άλλων φορζων τθσ αγοράσ.
να λειτουργοφν ςτθν οικονομικι κ.λπ.
4.1.6.Νομιςματικι πολιτικι

Ο τρόποσ με τον οποίο θ νομιςματικι πολιτικι αςκεί επιρροι ςτθν οικονομία μπορεί να
εξθγθκεί ωσ εξισ. Ππωσ είπαμε και πριν, θ κεντρικι τράπεηα είναι ο μοναδικόσ εκδότθσ των
τραπεηογραμματίων και μοναδικόσ πάροχοσ των αποκεματικϊν των τραπεηϊν, είναι ο
μονοπωλιακόσ προμθκευτισ τθσ νομιςματικισ βάςθσ. Βάςει αυτοφ του μονοπωλίου, θ κεντρικι
τράπεηα είναι ςε κζςθ να επθρεάηει τισ ςυνκικεσ τθσ χρθματαγοράσ και να κατευκφνει τα
βραχυπρόκεςμα επιτόκια, προκειμζνου να επιτφχει τον ςτόχο τθσ, δθλαδι τθ ςτακερότθτα των
τιμϊν.
Ζτςι, βραχυπρόκεςμα, μια μεταβολι των επιτοκίων τθσ αγοράσ χριματοσ που προκαλείται από
τθν κεντρικι τράπεηα κζτει ςε κίνθςθ μια ςειρά μθχανιςμϊν και δράςεων από τουσ οικονομικοφσ
παράγοντεσ, επθρεάηοντασ τελικά τθν εξζλιξθ των οικονομικϊν μεταβλθτϊν, όπωσ τθν παραγωγι ι
τισ τιμζσ. Αυτι θ διαδικαςία - επίςθσ γνωςτι και ωσ μθχανιςμόσ μετάδοςθσ τθσ νομιςματικισ
πολιτικισ - είναι περίπλοκθ και, ενϊ οι γενικζσ λειτουργίεσ τθσ είναι κατανοθτά, δεν υπάρχει καμία
μοναδικι και αδιαμφιςβιτθτθ άποψθ όλων των πτυχϊν που εμπλζκονται.
Ωςτόςο, είναι μια ευρζωσ αποδεκτι πρόταςθ του οικονομικοφ επαγγζλματοσ, ότι,
μακροπρόκεςμα, αφοφ όλεσ οι προςαρμογζσ ςτθν οικονομία ζχουν λάβει τζλοσ, μια μεταβολι ςτθν
ποςότθτα του χριματοσ ςτθν οικονομία (αν όλοι οι άλλοι παράγοντεσ παραμζνουν ςτακεροί) κα
αντανακλάται ςε μια μεταβολι του γενικοφ επιπζδου των τιμϊν και δεν κα προκαλζςει μόνιμεσ
αλλαγζσ ςτισ πραγματικζσ μεταβλθτζσ, όπωσ το πραγματικό προϊόν ι θ ανεργία.
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Μια αλλαγι ςτθν ποςότθτα του χριματοσ ςε κυκλοφορία αποτελεί τελικά μια αλλαγι ςτθ
λογιςτικι μονάδα (και ςυνεπϊσ του γενικοφ επιπζδου των τιμϊν), θ οποία αφινει όλεσ τισ άλλεσ
μεταβλθτζσ αμετάβλθτθ, με τον ίδιο τρόπο όπωσ και θ αλλαγι του προτφπου μονάδασ που
χρθςιμοποιείται για τθ μζτρθςθ τθσ απόςταςθσ (π.χ. εναλλαγι από χιλιόμετρα ςε μίλια) δεν
μεταβάλλει τθν πραγματικι απόςταςθ ανάμεςα ςε δφο κζςεισ.
Σε μακροπρόκεςμθ βάςθ, θ κεντρικι τράπεηα δεν μπορεί να επθρεάςει τθν οικονομικι
ανάπτυξθ με τθν αλλαγι τθσ προςφοράσ χριματοσ. Σχετικό με αυτό είναι ο ιςχυριςμόσ ότι ο
πλθκωριςμόσ είναι ςε τελικι ανάλυςθ νομιςματικό φαινόμενο. Ρράγματι, οι παρατεταμζνεσ
περίοδοι υψθλοφ πλθκωριςμοφ ςυνδζονται κατά κανόνα με υψθλι νομιςματικι επζκταςθ. Ενϊ
άλλοι παράγοντεσ (όπωσ οι διακυμάνςεισ τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ, οι τεχνολογικζσ μεταβολζσ ι οι
διαταραχζσ των τιμϊν των βαςικϊν εμπορευμάτων) μποροφν να επθρεάςουν τθν εξζλιξθ των τιμϊν
ςε πιο βραχυπρόκεςμουσ ορίηοντεσ. Αλλά με τθν πάροδο του χρόνου οι επιδράςεισ τουσ μποροφν να
αντιςτακμιςτοφν με κάποιο βακμό προςαρμογισ τθσ ποςότθτασ χριματοσ.
Με αυτι τθν ζννοια, οι πιο μακροπρόκεςμεσ τάςεισ των τιμϊν ι του πλθκωριςμοφ μποροφν να
ελεγχκοφν από τισ κεντρικζσ τράπεηεσ. Θ ςτενι ςφνδεςθ μεταξφ τθσ αφξθςθσ τθσ ποςότθτασ
χριματοσ και του πλθκωριςμοφ ςτθν οικονομία και τθν μακροπρόκεςμθ ουδετερότθτα τθσ
νομιςματικισ πολιτικισ ζχουν επιβεβαιωκεί από ζναν πολφ μεγάλο αρικμό οικονομικϊν μελετϊν,
που καλφπτουν διάφορεσ περιόδουσ και χϊρεσ. Ταυτόχρονα, τόςο θ κεωρθτικι και θ εμπειρικι
ζρευνα ζχει επιβεβαιϊςει ότι το κόςτοσ του πλθκωριςμοφ (και αποπλθκωριςμοφ) είναι ςθμαντικζσ
και είναι ςιμερα ευρζωσ αποδεκτό ότι θ ςτακερότθτα των τιμϊν ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ
οικονομικισ ευθμερίασ και ςτο αναπτυξιακό δυναμικό τθσ οικονομίασ.
Το Ευρωςφςτθμα ζχει ςτθ διάκεςι του μια ςειρά μζςω τθσ νομιςματικισ πολιτικισ ςτον
επθρεαςμό των βραχυπρόκεςμων επιτοκίων. Ριο ςυγκεκριμζνα, τισ πράξεισ ανοικτισ αγοράσ, τισ
πάγιεσ διευκολφνςεισ και το ςφςτθμα υποχρεωτικϊν ελάχιςτων αποκεματικϊν.

4.1.7. Οι κατευκυντιριεσ αρχζσ τθσ δράςθσ τθσ ΕΚΣ
4.1.7.1. Η ανεξαρτθςία τθσ ΕΚΣ
Θ κεμελιϊδθσ αρχι τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ ΕΚΤ ορίηεται με το άρκρο 130 ΣΛΕΕ ςφμφωνα με το
οποίο οφτε θ ΕΚΤ οφτε οι εκνικζσ κεντρικζσ τράπεηεσ (ΕκνΚΤ), οφτε κανζνα μζλοσ από τα όργανα
λιψθσ αποφάςεων, ζχουν τθ δυνατότθτα να ηθτοφν ι να δζχονται οδθγίεσ από κεςμικά όργανα ι
οργανιςμοφσ τθσ ΕΕ, από οποιαδιποτε κυβζρνθςθ κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ ι από οποιονδιποτε άλλο
οργανιςμό. Τα κεςμικά όργανα τθσ ΕΕ, τα όργανα και οι κυβερνιςεισ των κρατϊν μελϊν πρζπει να
τθροφν τθν αρχι αυτι και να μθν επιδιϊκουν να επθρεάηουν τα μζλθ των οργάνων λιψθσ
αποφάςεων τθσ ΕΚΤ (άρκρο 130 τθσ Συνκικθσ). Οι χρθματοδοτικζσ ρυκμίςεισ τθσ ΕΚΤ διατθροφνται
χωριςτά από εκείνα τθσ ΕΕ και θ ΕΚΤ ζχει δικό τθσ προχπολογιςμό.
Το κεφάλαιό τθσ είναι εγγεγραμζνο και καταβεβλθμζνο από τθ ηϊνθ του ευρϊ ςτο ΕκνΚΤ. Το
Ευρωςφςτθμα απαγορεφεται να χορθγεί δάνεια ςε φορείσ τθσ ΕΕ ι εκνικοφσ φορείσ του δθμόςιου
τομζα και αυτό είναι το πϊσ προςτατεφει από κάκε επιρροι που αςκείται από τισ δθμόςιεσ αρχζσ.
Το Ευρωςφςτθμα είναι λειτουργικά ανεξάρτθτο. Θ ΕΚΤ ζχει ςτθ διάκεςι τθσ όλα τα μζςα και τισ
αρμοδιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν άςκθςθ αποτελεςματικισ νομιςματικισ πολιτικισ και είναι
εξουςιοδοτθμζνθ να αποφαςίηει αυτόνομα πϊσ και πότε να τα χρθςιμοποιοφν, επιπλζον, θ ΕΚΤ ζχει
το δικαίωμα να εκδίδει δεςμευτικοφσ κανονιςμοφσ ςτο βακμό που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ από
τα κακικοντα του ΕΣΚΤ και ςε οριςμζνεσ άλλεσ περιπτϊςεισ, όπωσ ορίηεται ςε ςυγκεκριμζνεσ
πράξεισ του Συμβουλίου τθσ ΕΕ.
Θ ανεξαρτθςία τθσ ΕΚΤ διαφυλάςςεται επίςθσ μζςω των απαγορεφςεων που ορίηονται ςτο
άρκρο 123 ΣΛΕΕ, οι οποίεσ ιςχφουν εξίςου και για τισ εκνικζσ κεντρικζσ τράπεηεσ: απαγορεφονται οι
υπεραναλιψεισ ι οποιουδιποτε άλλου είδουσ πιςτωτικζσ διευκολφνςεισ προσ κεςμικά όργανα ι
οργανιςμοφσ τθσ ΕΕ, κεντρικζσ κυβερνιςεισ, περιφερειακζσ, τοπικζσ ι άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ, άλλουσ
οργανιςμοφσ δθμοςίου δικαίου ι δθμόςιεσ επιχειριςεισ των κρατϊν μελϊν. Θ ανεξαρτθςία τθσ ΕΚΤ
ζχει ωσ άξονα τθν ελεφκερθ επιλογι των μζςων άςκθςθσ νομιςματικισ πολιτικισ. Θ Συνκικθ
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προβλζπει τθ χριςθ παραδοςιακϊν μζςων (άρκρα 18 και 19 του καταςτατικοφ) και επιτρζπει ςτο
διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ ΕΚΤ να αποφαςίηει ςχετικά με τθ χριςθ άλλων μεκόδων (άρκρο 20 του
καταςτατικοφ).
4.1.7.2. Οι αρχζσ τθσ λογοδοςίασ και τθσ διαφάνειασ τθσ ΕΚΣ
Διαφάνεια ςθμαίνει ότι θ κεντρικι τράπεηα παρζχει ςτο ευρφ κοινό και ςτισ αγορζσ με όλεσ τισ
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτρατθγικι, τισ εκτιμιςεισ και τισ αποφάςεισ πολιτικισ, κακϊσ
και τισ διαδικαςίεσ τθσ ςε μια ανοικτι, με ςαφι και ζγκαιρο τρόπο. Σιμερα, οι περιςςότερεσ
κεντρικζσ τράπεηεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ΕΚΤ, κεωροφν τθ διαφάνεια ωσ ηωτικι ςθμαςία. Αυτό
ιςχφει ιδιαίτερα για το πλαίςιο τθσ νομιςματικισ πολιτικισ.
Θ ΕΚΤ δίνει μεγάλθ προτεραιότθτα ςτθν αποτελεςματικι επικοινωνία με το κοινό. Θ διαφάνεια
βοθκά το κοινό να κατανοιςει τθ νομιςματικι πολιτικι τθσ ΕΚΤ. Θ καλφτερθ κατανόθςθ, κάνει τθν
πολιτικι πιο αξιόπιςτθ και αποτελεςματικι. Διαφάνεια ςθμαίνει ότι θ ΕΚΤ εξθγεί πϊσ ερμθνεφει τθν
εντολι τθσ και ότι είναι επικείμενθ ςχετικά με τουσ ςτόχουσ τθσ πολιτικισ τθσ.
Αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία αυτϊν των ηθτθμάτων, θ Συνκικθ επιβάλλει αυςτθρζσ υποχρεϊςεισ
υποβολισ εκκζςεων ςχετικά με το Ευρωςφςτθμα. Θ ΕΚΤ δθμοςιεφει ενοποιθμζνθ εβδομαδιαία
λογιςτικι κατάςταςθ του Ευρωςυςτιματοσ και πρζπει να ςυντάςςει και να δθμοςιεφει εκκζςεισ για
τισ δραςτθριότθτεσ του ΕΣΚΤ τουλάχιςτον κάκε τρίμθνο. Ρρζπει να απευκφνει ετιςια ζκκεςθ για τισ
δραςτθριότθτεσ του ΕΣΚΤ και για τθ νομιςματικι πολιτικι του προθγοφμενου και του τρζχοντοσ
ζτουσ ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το Συμβοφλιο τθσ ΕΕ, τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Ευρωπαϊκό
Συμβοφλιο. Θ λογοδοςία εκ τοφτου, είναι ζνα ςθμαντικό αντιςτάκμιςμα τθσ ανεξαρτθςίασ των
κεντρικϊν τραπεηϊν.
Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ αξιοπιςτία τθσ ΕΚΤ, θ Συνκικθ (άρκρο 284 ΣΛΕΕ) και το
καταςτατικό (άρκρο 15) προβλζπουν υποχρζωςθ υποβολισ εκκζςεων. Θ ΕΚΤ ςυντάςςει και
δθμοςιεφει εκκζςεισ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ του ΕΣΚΤ τουλάχιςτον κάκε τρίμθνο. Κάκε
εβδομάδα δθμοςιεφεται ενοποιθμζνθ λογιςτικι κατάςταςθ του ΕΣΚΤ. Από τθν αρχι, το μθνιαίο
δελτίο τθσ ΕΚΤ παρζχει διεξοδικι ανάλυςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ και των προοπτικϊν για τθν
εξζλιξθ των τιμϊν. Το μθνιαίο δελτίο αντικαταςτάκθκε τον Λανουάριο του 2015 από ζνα νζο
οικονομικό δελτίο, το οποίο κα δθμοςιεφεται δφο εβδομάδεσ μετά από κάκε ςυνεδρίαςθ
νομιςματικισ πολιτικισ, δεδομζνου ότι, από τον Λανουάριο του 2015, οι ςυνεδριάςεισ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου για κζματα νομιςματικισ πολιτικισ πραγματοποιοφνται πλζον κάκε ζξι
εβδομάδεσ. Στισ 19 Φεβρουαρίου 2015, θ ΕΚΤ δθμοςίευςε για πρϊτθ φορά απολογιςμό
ςυνεδρίαςθσ νομιςματικισ πολιτικισ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και, με τον τρόπο αυτό,
ευκυγραμμίςτθκε με τθν επικοινωνιακι πολιτικι άλλων κορυφαίων κεντρικϊν τραπεηϊν. Θ ΕΚΤ
υποβάλλει ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ετιςια ζκκεςθ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ του ΕΣΚΤ και
τθ νομιςματικι πολιτικι του προθγοφμενου και του τρζχοντοσ ζτουσ. Θ ΕΚΤ λογοδοτεί ςτο
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, και τα μζλθ τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ τθσ ΕΚΤ παρουςιάηονται ανά τακτά
διαςτιματα ενϊπιον του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου.
4.1.7.3. Κανόνεσ ψθφοφορίασ ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ ΕΚΣ
Μζχρι πρότινοσ, ςτισ ψθφοφορίεσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου εφαρμοηόταν θ αρχι τθσ
μίασ ψιφου ανά μζλοσ. Οι ςυνκικεσ τθσ ΕΕ προζβλεπαν τθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ εκ
περιτροπισ άςκθςθσ δικαιϊματοσ ψιφου ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ ΕΚΤ, όταν ςτθ ηϊνθ του
ευρϊ κα ςυμμετείχαν πλζον πάνω από 18 χϊρεσ, κάτι που ςυνζβθ τθν 1θ Λανουαρίου 2015, όταν θ
Λικουανία προςχϊρθςε ςτθ ηϊνθ του ευρϊ. Θ εκ περιτροπισ άςκθςθ του δικαιϊματοσ ψιφου
αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ λιψθσ αποφάςεων τθσ ΕΚΤ
ακόμθ και με αυξθμζνο αρικμό ςυμμετεχόντων. Οι διοικθτζσ από τθν πρϊτθ ζωσ τθν πζμπτθ χϊρα
τθσ ηϊνθσ του ευρϊ, ςφμφωνα με το μζγεκοσ των οικονομιϊν τουσ και των χρθματοπιςτωτικϊν
τομζων τουσ, μοιράηονται τζςςερα δικαιϊματα ψιφου (επί του παρόντοσ, οι χϊρεσ αυτζσ είναι θ
Γερμανία, θ Γαλλία, θ Λταλία και οι Κάτω Χϊρεσ). Πλοι οι υπόλοιποι (επί του παρόντοσ 14)
μοιράηονται 11 δικαιϊματα ψιφου. Οι διοικθτζσ αςκοφν εκ περιτροπισ τα δικαιϊματα αυτά, με
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βάςθ ζνα ςφςτθμα μθνιαίασ εναλλαγισ. Τα μζλθ τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ τθσ ΕΚΤ ζχουν μόνιμα
δικαιϊματα ψιφου.
4.1.8. Εφαρμογι τθσ νομιςματικισ πολιτικισ: μζςα και διαδικαςίεσ
Με τον κακοριςμό επιτοκίων βάςει των οποίων οι εμπορικζσ τράπεηεσ μποροφν να
λαμβάνουν χρθματικά ποςά από τθν κεντρικι τράπεηα, θ νομιςματικι πολιτικι τθσ ΕΚΤ επθρεάηει με
ζμμεςο τρόπο τα επιτόκια ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ, και ειδικότερα τα
επιτόκια των δανείων που χορθγοφν οι εμπορικζσ τράπεηεσ και των αποταμιευτικϊν κατακζςεων.
Για τθν εφαρμογι τθσ νομιςματικισ τθσ πολιτικισ, θ ΕΚΤ χρθςιμοποιεί διάφορα μζςα.
4.1.8.1. Πράξεισ ανοικτισ αγοράσ
Οι πράξεισ ανοικτισ αγοράσ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτον επθρεαςμό των
επιτοκίων και τθσ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά και ςθματοδοτοφν τθν πορεία τθσ νομιςματικισ
πολιτικισ. Οι τακτικζσ πράξεισ ανοικτισ αγοράσ του Ευρωςυςτιματοσ ςυνίςτανται ςε πράξεισ μίασ
εβδομάδασ για τθν παροχι ρευςτότθτασ ςε ευρϊ (πράξεισ κφριασ αναχρθματοδότθςθσ (ΡΚΑ)) και ςε
πράξεισ τριϊν μθνϊν για τθν παροχι ρευςτότθτασ ςε ευρϊ (πράξεισ πιο μακροπρόκεςμθσ
αναχρθματοδότθςθσ (ΡΡΜΑ)). Οι ΡΚΑ χρθςιμεφουν για τον επθρεαςμό των βραχυπρόκεςμων
επιτοκίων, τθ διαχείριςθ των ςυνκθκϊν ρευςτότθτασ και τθν παροχι ενδείξεων ςχετικά με τθ
νομιςματικι πολιτικι ςτθ ηϊνθ του ευρϊ, ενϊ με τισ ΡΡΜΑ παρζχεται πρόςκετθ, πιο
μακροπρόκεςμθ αναχρθματοδότθςθ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα.
Άλλεσ, λιγότερο τακτικζσ, πράξεισ ανοικτισ αγοράσ είναι οι πράξεισ εξομάλυνςθσ των
βραχυχρόνιων διακυμάνςεων τθσ ρευςτότθτασ και οι διαρκρωτικζσ πράξεισ. Οι πρϊτεσ αποςκοποφν
ςτθν αντιμετϊπιςθ αιφνίδιων διακυμάνςεων τθσ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά, ιδίωσ με ςκοπό τθν
εξομάλυνςθ των επιπτϊςεων ςτα επιτόκια, ενϊ οι δεφτερεσ ζχουν κυρίωσ ωσ ςτόχο τθν προςαρμογι
τθσ διαρκρωτικισ κζςθσ του Ευρωςυςτιματοσ ζναντι του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα ςε μόνιμθ
βάςθ.
4.1.8.2. Πάγιεσ διευκολφνςεισ
Οι πάγιεσ διευκολφνςεισ παρζχουν ι απορροφοφν ρευςτότθτα με διάρκεια μίασ θμζρασ, και
ο δείκτθσ EONIA (μζςοσ δείκτθσ των επιτοκίων του ευρϊ για τοποκετιςεισ μίασ θμζρασ) μετρά το
πραγματικό επιτόκιο που επικρατεί ςτθ διατραπεηικι αγορά του ευρϊ για τοποκετιςεισ διάρκειασ
μίασ θμζρασ. Το Ευρωςφςτθμα παρζχει ςτα πιςτωτικά ιδρφματα δφο πάγιεσ διευκολφνςεισ: τθ
διευκόλυνςθ οριακισ χρθματοδότθςθσ, για τθν εξαςφάλιςθ ρευςτότθτασ με διάρκεια μίασ θμζρασ
από τθν κεντρικι τράπεηα, με τθν προςκόμιςθ επαρκϊν επιλζξιμων ςτοιχείων ενεργθτικοφ, και τθ
διευκόλυνςθ αποδοχισ κατακζςεων, για τθν πραγματοποίθςθ κατακζςεων μίασ θμζρασ ςτθν
κεντρικι τράπεηα.
4.1.8.3. Σιρθςθ ελάχιςτου ορίου αποκεματικϊν
Σφμφωνα με το άρκρο 19 παράγραφοσ 1 του καταςτατικοφ τθσ, θ ΕΚΤ μπορεί να απαιτεί
από τα πιςτωτικά ιδρφματα που είναι εγκατεςτθμζνα ςε κράτθ μζλθ να διατθροφν ελάχιςτα
αποκεματικά ςε λογαριαςμοφσ τουσ ςτθν ΕΚΤ και ςτισ εκνικζσ κεντρικζσ τράπεηεσ. Στόχοσ των
ελάχιςτων αποκεματικϊν είναι θ ςτακεροποίθςθ των βραχυπρόκεςμων επιτοκίων ςτθν αγορά και θ
δθμιουργία (ι θ διεφρυνςθ) διαρκρωτικοφ ελλείμματοσ ρευςτότθτασ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα ζναντι
του Ευρωςυςτιματοσ, ϊςτε να διευκολφνεται ο ζλεγχοσ των επιτοκίων τθσ χρθματαγοράσ μζςω
τακτικϊν ςυναλλαγϊν για τθν παροχι ρευςτότθτασ. Οι μζκοδοι υπολογιςμοφ και ο προςδιοριςμόσ
του απαιτοφμενου ποςοφ ορίηονται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο.
4.1.8.4. Μθ ςυμβατικά μζτρα νομιςματικισ πολιτικισ και απάντθςθ ςτθν κρίςθ από το 2007:
παροχι ενδείξεων ςχετικά με τθ μελλοντικι κατεφκυνςθ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ και
προγράμματα αγοράσ περιουςιακϊν ςτοιχείων
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Από τον Λοφλιο του 2013, θ ΕΚΤ παρζχει ενδείξεισ ςχετικά με τθ μελλοντικι κατεφκυνςθ τθσ
πολιτικισ επιτοκίων. Θ παροχι ενδείξεων ςχετικά με τθ μελλοντικι κατεφκυνςθ τθσ πολιτικισ
επιτοκίων αποτζλεςε ςθμαντικι αλλαγι ςτθ ςτρατθγικι επικοινωνίασ τθσ ΕΚΤ, κακότι πλζον
παρζχεται ενθμζρωςθ όχι μόνο ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί το διοικθτικό
ςυμβοφλιο τθσ ΕΚΤ τισ υφιςτάμενεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ και τουσ κινδφνουσ για τθ ςτακερότθτα
των τιμϊν ςε μεςοπρόκεςμο ορίηοντα, αλλά και ςχετικά με τισ ςυνζπειεσ που ζχει θ αξιολόγθςθ
αυτι ςτον μελλοντικό προςανατολιςμό τθσ νομιςματικισ πολιτικισ.
Επιπλζον, από το 2009 ζχουν εφαρμοςτεί διάφορα προγράμματα αγοράσ περιουςιακϊν
ςτοιχείων με ςτόχο τθ διατιρθςθ τθσ ανάπτυξθσ ςε ολόκλθρθ τθ ηϊνθ του ευρϊ και ςε ςυμφωνία με
τον ςτόχο για επίτευξθ ποςοςτοφ πλθκωριςμοφ κάτω αλλά πλθςίον του 2% μεςοπρόκεςμα. Το 2009
και το 2011, θ ΕΚΤ ξεκίνθςε δφο προγράμματα αγοράσ καλυμμζνων ομολόγων (το CBPP και το
CBPP2). Από τισ 10 Μαΐου 2010 ζωσ τον Φεβρουάριο του 2012, θ ΕΚΤ πραγματοποίθςε παρεμβάςεισ
ςτισ αγορζσ χρζουσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ για τισ αγορζσ τίτλων (SMP). Τον Αφγουςτο του
2012, θ ΕΚΤ ανακοίνωςε τθ δυνατότθτα διεξαγωγισ οριςτικϊν ςυναλλαγϊν ανοικτισ αγοράσ (OMT)
ςε δευτερογενείσ αγορζσ κρατικϊν ομολόγων, με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ κατάλλθλθσ μετάδοςθσ
τθσ νομιςματικισ πολιτικισ και τθ διατιρθςθ του ενιαίου χαρακτιρα τθσ νομιςματικισ πολιτικισ.
Τον Λοφνιο του 2014, ανακοίνωςε ςειρά ςτοχευμζνων πράξεων πιο μακροπρόκεςμθσ
αναχρθματοδότθςθσ (ΣΡΡΜΑ), με ςτόχο τθ βελτίωςθ του τραπεηικοφ δανειςμοφ προσ τον μθ
χρθματοπιςτωτικό ιδιωτικό τομζα τθσ ηϊνθσ του ευρϊ, με εξαίρεςθ τα δάνεια προσ τα νοικοκυριά
για αγορά κατοικίασ, για διάςτθμα δφο ετϊν. Τον Σεπτζμβριο του 2014, θ ΕΚΤ ανακοίνωςε δφο νζα
προγράμματα αγοράσ, το πρόγραμμα αγοράσ τίτλων καλυπτόμενων από περιουςιακά ςτοιχεία
(ABSPP) και το τρίτο πρόγραμμα αγοράσ καλυμμζνων ομολόγων (CBPP3), με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ
μετάδοςθσ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ, τθ ςτιριξθ τθσ παροχισ πιςτϊςεων ςτθν οικονομία τθσ
ηϊνθσ του ευρϊ και, ωσ εκ τοφτου, τθν περαιτζρω χαλάρωςθ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ. Στισ 9
Μαρτίου 2015, θ ΕΚΤ ξεκίνθςε να αγοράηει, ςτθ δευτερογενι αγορά, ομόλογα που ζχουν εκδοκεί
από κεντρικζσ κυβερνιςεισ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ και οριςμζνουσ φορείσ και διεκνείσ ι υπερεκνικοφσ
οργανιςμοφσ που βρίςκονται ςτθ ηϊνθ του ευρϊ, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ αγοράσ ςτοιχείων
του ενεργθτικοφ του δθμόςιου τομζα (PSPP). Συνολικά, το ABSPP, το CBPP3 και το PSPP αποτελοφν
το διευρυμζνο πρόγραμμα αγοράσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ (EAPP), του οποίου οι μθνιαίεσ αγορζσ
ανζρχονται ςε 60 διςεκατομμφρια ευρϊ.
Στισ 10 Μαρτίου 2016, θ ΕΚΤ αποφάςιςε να διευρφνει τισ υφιςτάμενεσ μθνιαίεσ αγορζσ
ςτοιχείων ενεργθτικοφ ςε 80 διςεκατομμφρια ευρϊ, να αυξιςει από 33% ςε 50% τα όρια εκδότθ και
ζκδοςθσ για τισ αγορζσ κινθτϊν αξιϊν, να ςυμπεριλάβει ομόλογα επενδυτικισ βακμίδασ (investment
grade) εκφραςμζνα ςε ευρϊ τα οποία ζχουν εκδοκεί από μθ τραπεηικζσ εταιρείεσ που είναι
εγκατεςτθμζνεσ ςτθ ηϊνθ του ευρϊ ςτον κατάλογο των αποδεκτϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, και να
κζςει ςε εφαρμογι, από τον Λοφνιο του 2016, μια νζα δζςμθ ΣΡΡΜΑ, διάρκειασ 4 ετϊν θ κακεμία. Οι
νζεσ αυτζσ πράξεισ ζχουν ωσ ςτόχο να ενιςχφςουν τθ διευκολυντικι κατεφκυνςθ τθσ νομιςματικισ
πολιτικισ τθσ ΕΚΤ και τθ μετάδοςθ τθσ εν λόγω πολιτικισ, παρζχοντασ περαιτζρω κίνθτρα για
χοριγθςθ τραπεηικϊν δανείων. Οι αγορζσ αυτζσ κα πραγματοποιοφνται μζχρι θ ΕΚΤ να εντοπίςει μια
ςτακερι προςαρμογι ςτθν πορεία του πλθκωριςμοφ θ οποία να ςυνάδει με τον ςτόχο τθσ για
επίτευξθ ποςοςτοφ πλθκωριςμοφ κάτω αλλά πλθςίον του 2% μεςοπρόκεςμα.
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4.2. Ομοςπονδιακό Αποκεματικό φςτθμα - Federal Reserve System
85
Ομοςπονδιακι Σράπεηα, Θ Κεντρικι Σράπεηα Σων Θνωμζνων Πολιτείων
Στισ 23 Δεκεμβρίου 1913 θ Ομοςπονδιακι Τράπεηα των ΘΡΑ, θ οποία λειτουργεί ωσ
κεντρικι τράπεηα τθσ χϊρασ, δθμιουργικθκε από μια πράξθ του Κογκρζςου, όταν ο Ρρόεδροσ
Woodrow Wilson υπζγραψε τθν Ομοςπονδιακι Αποκεματικι Ρράξθ ςε νόμο. Το ςφςτθμα
αποτελείται από μια κεντρικι, ανεξάρτθτθ κυβερνθτικι υπθρεςία - το Διοικθτικό Συμβοφλιο - ςτθν
Ουάςινγκτον, και ςε 12 περιφερειακζσ Ομοςπονδιακζσ Αποκεματικζσ Τράπεηεσ, που βρίςκονται ςε
μεγάλεσ πόλεισ ςε όλεσ τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ: Βοςτϊνθ, Νζα Υόρκθ, Φιλαδζλφεια, Κλιβελαντ,
ίτςμοντ, Ατλάντα, Σικάγο, Σαιντ Λοφισ, Μινεάπολισ, Κάνςασ, Ντάλασ, Σαν Φρανςίςκο
4.2.1. Οι δϊδεκα Ομοςπονδιακζσ Περιφζρειεσ & Σο Διοικθτικό υμβοφλιο
Σιμερα, θ Ομοςπονδιακι Τράπεηα χαράςςει τθ νομιςματικι πολιτικι τθσ χϊρασ, εποπτεφει
και ρυκμίηει τα τραπεηικά ιδρφματα, διατθρεί τθ ςτακερότθτα του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ,
και παρζχει χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ ςε αποκεματικοφσ οργανιςμοφσ, ςτθ κυβζρνθςθ των ΘΡΑ
και ςε ξζνα επίςθμα ιδρυμάτα.
Διοικθτικό Συμβοφλιο
Το Συμβοφλιο των Διοικθτϊν, που βρίςκεται ςτθν Ουάςινγκτον, προβλζπει τθν θγεςία για το
Σφςτθμα. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, επίςθσ γνωςτό και ωσ Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ομοςπονδιακισ
Τράπεηασ, είναι θ εκνικι ςυνιςτϊςα του Ομοςπονδιακοφ Αποκεματικοφ Συςτιματοσ. Το διοικθτικό
ςυμβοφλιο αποτελείται από επτά κυβερνιτεσ, που διορίηονται από τον Ρρόεδρο και εγκίνονται από
τθ Γερουςία. Οι κυβερνιτεσ εξυπθρετοφν κλιμακωτοφσ όρουσ 14 ετϊν, για να διαςφαλίςουν τθ
ςτακερότθτα και τθ ςυνζχεια δια τθ πάροδο του χρόνου. Ο πρόεδροσ και ο αντιπρόεδροσ διορίηονται
για τετραετι κθτεία και μπορεί να ανανεωκεί με περιοριςτικοφσ όρουσ.
Μεταξφ των αρμοδιοτιτων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι να κακοδθγιςει τθ δράςθ τθσ
νομιςματικισ πολιτικισ, να αναλφςει τισ εγχϊριεσ και διεκνείσ οικονομικζσ και χρθματοπιςτωτικζσ
ςυνκικεσ, και να οδθγιςει επιτροπζσ που μελετοφν τα τρζχοντα ηθτιματα, όπωσ θ τραπεηικι
νομοκεςία των καταναλωτϊν και το θλεκτρονικό εμπόριο. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο αςκεί επίςθσ
ευρφ εποπτικό ζλεγχο ςτον κλάδο των χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν, διαχειρίηεται οριςμζνεσ
ρυκμίςεισ για τθν προςταςία των καταναλωτϊν και επιβλζπει το ςφςτθμα πλθρωμϊν τθσ χϊρασ. Το
Διοικθτικό Συμβοφλιο επιβλζπει τισ δραςτθριότθτεσ των Αποκεματικϊν Τραπεηϊν, για τθν ζγκριςθ
των διοριςμϊν των προζδρων τουσ και οριςμζνων μελϊν των διοικθτικϊν ςυμβουλίων τουσ. Το
Διοικθτικό Συμβοφλιο κακορίηει τισ απαιτιςεισ για τα αποκεματικά ιδρφματα και εγκρίνει τισ
αλλαγζσ ςτα ποςοςτά ζκπτωςθσ που προτείνονται από τισ Αποκεματικζσ Τράπεηεσ.
Θ πιο ςθμαντικι ευκφνθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι να ςυμμετζχει ςτθν
Ομοςπονδιακι Επιτροπι Ανοικτισ Αγοράσ (FOMC), τθν ομάδα που παίρνει τισ ςθμαντικζσ
αποφάςεισ που επθρεάηουν το κόςτοσ και τθ διακεςιμότθτα του χριματοσ και των πιςτϊςεων ςτθν
οικονομία: οι επτά κυβερνιτεσ αποτελοφν τθν πλειοψθφία τθσ FOMC με τισ άλλεσ πζντε ψιφουσ
που προζρχονται από τουσ προζδρουσ των Αποκεματικϊν Τραπεηϊν. Δεφτερον, το Διοικθτικό
Συμβοφλιο κζτει υποχρζωςθ τιρθςθσ ελάχιςτων αποκεματικϊν και μοιράηεται τθν ευκφνθ με τουσ
αποκεματικϊν των τραπεηϊν για τθν πολιτικι προεξοφλθτικό επιτόκιο. Αυτζσ οι δφο λειτουργίεσ ςυν
τισ πράξεισ ανοικτισ αγοράσ αποτελοφν τα εργαλεία τθσ νομιςματικισ πολιτικισ τθσ Ομοσ`
πονδιακισ Τράπεηασ των ΘΡΑ.
Εκτόσ από τισ ευκφνεσ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ, θ Ομοςπονδιακι Τράπεηα των ΘΡΑ ζχει
ρυκμιςτικζσ και εποπτικζσ ευκφνεσ των τραπεηϊν που είναι μζλθ του ςυςτιματοσ, τραπεηικζσ
εταιρείεσ ςυμμετοχϊν, διεκνείσ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, τον νόμο Edge και
εταιρείεσ ςυμφωνίασ, ξζνεσ δραςτθριότθτεσ των τραπεηϊν-μελϊν, και δραςτθριότθτεσ των ΘΡΑ ςε
ξζνεσ τράπεηεσ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ορίηει επίςθσ απαιτιςεισ περικωρίου, που περιορίηουν τθ
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Πλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν Fed ςτθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα προζρχονται από τον επίςθμο
ιςτότοπό τθσ: https://www.federalreserve.gov/
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χριςθ τθσ πίςτωςθσ για τθν αγορά ι τθν άςκθςθ τίτλου. Επιπλζον, το Διοικθτικό Συμβοφλιο
διαδραματίηει καίριο ρόλο ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ και τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ
των τεράςτιων ςφςτθμα πλθρωμϊν τθσ χϊρασ (π.χ. Fedwire και Σφςτθμα Ρλθρωμισ Ρολιτικι
ίςκου).???
Ζνασ άλλοσ τομζασ ευκφνθσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι θ ανάπτυξθ και θ διαχείριςθ των
κανονιςμϊν που υλοποιοφν ςθμαντικοφσ ομοςπονδιακοφσ νόμουσ που διζπουν τθν καταναλωτικι
πίςτθ, όπωσ τθν Αλικεια ςτο Νόμο Δανειςμοφ, το Νόμο Ρίςτωςθσ Μςθσ Ευκαιρίασ, θ αποκάλυψθ
Ρράξθ Στεγαςτικό και θ αλικεια ςτο νόμο Ταμιευτιριο.
Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου καλοφνται να κατακζςουν ενϊπιον του Κογκρζςου,
και διατθροφν τακτικι επαφι κακϊσ και με άλλουσ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ. Ο πρόεδροσ
αναφζρει δφο φορζσ το χρόνο ςτο Κογκρζςο ςχετικά με τουσ ςτόχουσ τθσ ομοςπονδιακισ
νομιςματικισ πολιτικισ, μαρτυρεί ςε πολλά άλλα κζματα, και ςυνεδριάηει ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα με τον Γενικό Γραμματζα του Υπουργείου Οικονομικϊν (Υπουργό Οικονομικϊν).
4.2.1.1. Λειτουργίεσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο χρθματοδοτεί τισ δραςτθριότθτζσ τθσ από τθν αξιολόγθςθ των
Ομοςπονδιακϊν Τραπεηϊν και όχι μζςω των πιςτϊςεων του Κογκρζςου. Οι χρθματοοικονομικοί
λογαριαςμοί του ελζγχονται ετθςίωσ από ορκωτοφσ ελεγκτζσ, και οι λογαριαςμοί αυτοί υπόκεινται
επίςθσ ςε ζλεγχο από το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ. Τα επτά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
διορίηονται από τον Ρρόεδρο και επιβεβαιϊνονται από τθ Γερουςία για να εξυπθρετιςει τουσ όρουσ
14ετοφσ κθτείασ. Τα μζλθ μποροφν να υπθρετιςουν μόνο μία πλιρθ κθτεία, αλλά ζνα μζλοσ που
ζχει διοριςτεί για να ολοκλθρϊςει μία ανεκπλιρωτθ κθτεία μπορεί να ανανεωκεί για μία πλιρθ
κθτεία. Ο Ρρόεδροσ ορίηει, και επιβεβαιϊνει θ Γερουςία, δφο μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου να
διοριςτοφν ωσ Ρρόεδροσ και Αντιπρόεδροσ, για μια τετραετι κθτεία.
Σχετικά με τθν Αντιπροςωπεία του Δ.Σ., μόνο ζνα μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μπορεί
να επιλεγεί από οποιαδιποτε από τισ δϊδεκα Ομοςπονδιακζσ Επαρχίεσ. Κατά τθν πρόςλθψθ, ο
Ρρόεδροσ κατευκφνεται από το νόμο να επιλζξει μια "δίκαιθ εκπροςϊπθςθ των οικονομικϊν,
γεωργικϊν, βιομθχανικϊν και εμπορικϊν ςυμφερόντων και των γεωγραφικϊν διαιρζςεων τθσ
χϊρασ." Αυτζσ οι πτυχζσ τθσ επιλογισ ςκοπό να εξαςφαλιςτεί θ εκπροςϊπθςθ των περιφερειακϊν
ςυμφερόντων και των ςυμφερόντων των διαφόρων τομζων του δθμοςίου.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυνεδριάηει ςυνικωσ αρκετζσ φορζσ τθν εβδομάδα. Οι
ςυναντιςεισ διεξάγονται ςφμφωνα με τθν κυβζρνθςθ ςτο νόμο Sunshine, και πολλζσ ςυναντιςεισ
είναι ανοιχτζσ για το κοινό. Εάν το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει ςυγκαλζςει για να εξετάςουν
εμπιςτευτικά οικονομικά ςτοιχεία, οι ςυνεδρίεσ κλειςτζσ για το κοινό.
4.2.1.2. Επαφζσ μζςω τθσ Κυβζρνθςθσ
Κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυνικωσ
ςυνεδριάηουν με υπαλλιλουσ άλλων κυβερνθτικϊν υπθρεςιϊν, με εκπροςϊπουσ ομάδων του
τραπεηικοφ κλάδου, με υπαλλιλουσ κεντρικϊν τραπεηϊν των άλλων χωρϊν, με μζλθ του Κογκρζςου
και ακαδθμαϊκοφσ. Για παράδειγμα, ςυναντϊνται ςυχνά με επιςιμουσ του Δθμςίου Ταμείου και με
το Συμβοφλιο Οικονομικϊν Εμπειρογνωμόνων για να βοθκιςουν ςτθν αξιολόγθςθ του οικονομικοφ
κλίματοσ και να ςυηθτιςουν τουσ ςτόχουσ για τθν οικονομία τθσ χϊρασ. Οι Κυβερνιτεσ ςυηθτοφν
επίςθσ για το διεκνζσ νομιςματικό ςφςτθμα με κεντρικοφσ τραπεηίτεσ των άλλων χωρϊν που
βρίςκονται ςε ςτενι επαφι με τουσ επικεφαλισ των οργανιςμϊν των ΘΡΑ που κάνουν ξζνα δάνεια
και διεξάγουν ξζνεσ χρθματοπιςτωτικζσ ςυναλλαγζσ.
4.2.2.

Ομοςπονδιακζσ Αποκεματικζσ Σράπεηεσ

Ζνα δίκτυο από τισ 12 Ομοςπονδιακζσ Αποκεματικζσ Τράπεηεσ και από τουσ 25 κλάδουσ
ςυνκζτουν τθν Ομοςπονδιακι Τράπεηα των ΘΡΑ υπό τθ γενικι εποπτεία του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου.
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Οι Αποκεματικζσ τράπεηεσ είναι τα λειτουργικά όπλα τθσ κεντρικισ τράπεηασ.
Κάκε μία από τισ 12 Αποκεματικζσ Τράπεηεσ εξυπθρετεί τθν περιοχι τθσ χϊρασ, και όλεσ εκτόσ από
μία ζχουν άλλα γραφεία ςτισ επαρχίεσ τουσ για να βοθκιςουν τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε
αποταμιευτικοφσ οργανιςμοφσ και ςτο κοινό. Οι τράπεηεσ ονομάηονται από τισ κζςεισ των εδρϊν
τουσ: Βοςτϊνθ, Νζα Υόρκθ, Φιλαδζλφεια, Κλιβελαντ, ίτςμοντ, Ατλάντα, Σικάγο, Σαιντ Λοφισ,
Μινεάπολισ, Κάνςασ, Ντάλασ και το Σαν Φρανςίςκο.
Οι Αποκεματικζσ Τράπεηεσ εξυπθρετοφν τισ τράπεηεσ, το Υπουργείο Οικονομικϊν των ΘΡΑ,
και, ζμμεςα, το κοινό. (Μια Αποκεματικι Τράπεηα καλείται ςυχνά "τράπεηα του τραπεηίτθ," μια
αποκικευςθ νόμιςμα και νόμιςμα, και οι ζλεγχοι τθσ μεταποίθςθσ και των θλεκτρονικϊν
πλθρωμϊν.) Οι Αποκεματικζσ Τράπεηεσ εποπτεφουν επίςθσ τισ εμπορικζσ τράπεηεσ ςτισ περιοχζσ
τουσ. Ππωσ θ κεντρικι τράπεηα για τθν αμερικανικι κυβζρνθςθ, ζτςι και οι ςυμβαλόμενεσ
αποκεματικζσ τράπεηεσ χειρίηονται πλθρωμζσ του Υπουργείου Οικονομικϊν, πουλάνε τίτλουσ του
δθμοςίου και βοθκοφν με τθ διαχείριςθ των χρθμάτων και των επενδυτικϊν δραςτθριοτιτων του
Υπουργείου Οικονομικϊν. Οι Αποκεματικζσ Τράπεηεσ διεξάγουν ζρευνεσ ςχετικά με τα
περιφερειακά, εκνικά και διεκνι οικονομικά κζματα. Θ ζρευνα διαδραματίηει κρίςιμο ρόλο ςτθν
επίτευξθ γενικϊν οικονομικϊν προοπτικϊν ςτθν εκνικι αρζνα πολιτικϊν και ςτθρίηει τουσ
προζδρουσ τθσ Αποκεματικισ Τράπεηασ που όλοι παρακολουκοφν τισ ςυνεδριάςεισ τθσ
Ομοςπονδιακισ Επιτροπισ Ανοικτισ Αγοράσ (FOMC).
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ κάκε Αποκεματικισ Τράπεηασ επιβλζπει τθ διαχείριςθ και τισ
δραςτθριότθτεσ τθσ περιφερειακισ τράπεηασ. Αντανακλϊντασ τα ποικίλα ςυμφζροντα τθσ κάκε
περιφζρειασ, οι διευκυντζσ ςυνειςφζρουν τοπικι επιχειρθματικι εμπειρία, ςυμμετοχι ςτθ
κοινότθτα και θγεςία. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο προςδίδει μια προοπτικι του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν
Κεντρικι Τράπεηα. Κάκε διοικθτικό ςυμβοφλιο διορίηει τον πρόεδρο και τον πρϊτο αντιπρόεδρο τθσ
αποκεματικισ τράπεηασ, υποβάλλεται ςτθν ζγκριςθ του Συμβουλίου των Διοικθτϊν.
Πλεσ οι τράπεηεσ που είναι μζλθ διακζτουν απόκεμα ςτισ αποκεματικζσ τράπεηεσ και
λαμβάνουν μερίςματα. Σε αντίκεςθ με τουσ μετόχουσ ςε μια δθμόςια εταιρεία, οι τράπεηεσ δεν
μποροφν να πουλιςουν ι να ανταλλάξουν τα αποκζματά τουσ. Οι αποκεματικζσ τράπεηεσ
αλλθλεπιδροφν άμεςα με τισ τράπεηεσ ςτισ περιφζρειζσ τουσ μζςω εξετάςεων και των
χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν και κα φζρει ςθμαντικζσ τοπικζσ προοπτικζσ που βοθκοφν το
ςφνολο τθσ Ομοςπονδιακισ Τράπεηασ των ΘΡΑ να κάνει τθ δουλειά του πιο αποτελεςματικά.
4.2.2.1. Οι Πρόεδροι των Αποκεματικϊν Σραπεηϊν
Ο ομοςπονδιακόσ νόμοσ προβλζπει ότι ο πρόεδροσ μιασ αποκεματικισ τράπεηασ είναι ο
διευκφνων ςφμβουλοσ τθσ τράπεηασ, που διορίηεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, με
τθν ζγκριςθ του Συμβουλίου των Διοικθτϊν του Ομοςπονδιακοφ Αποκεματικοφ Συςτιματοσ, για
πενταετι κθτεία.
Οι όροι όλων των προζδρων των δϊδεκα Ρεριφερειακϊν Τράπεηεσ τρζχουν ταυτόχρονα,
λιγωντασ τθν τελευταία θμζρα του Φεβρουαρίου που αρικμεί ςε 6 και 1 (για παράδειγμα, το 2001,
το 2006 και το 2011). Ο διοριςμόσ του προζδρου, ο οποίοσ αναλαμβάνει κακικοντα μετά ζνασ όροσ
που ζχει αρχίςει τελειϊνει με τθν ολοκλιρωςθ του εν λόγω όρου. Ζνασ πρόεδροσ μιασ Αποκεματικι
Τράπεηα μπορεί να ανανεωκεί αφοφ εξζτιςε μια πλιρθ κθτεία ι ελλιπι όρο.
Reserve Bank πρόεδροι υπόκεινται ςε υποχρεωτικι ςυνταξιοδότθςθ κατά γίνει 65 ετϊν.
Ωςτόςο, οι πρόεδροι αρχικά διορίςτθκε μετά τθν θλικία των 55 μποροφν, κατ 'επιλογι του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου, επιτρζπεται να εξυπθρετιςει μζχρι τθν επίτευξθ δζκα χρόνια υπθρεςίασ
ςτο γραφείο ι τθν θλικία 75, όποιο από τα δφο ςυμβεί πρϊτο.
4.2.3. Διοικθτικά υμβοφλια
Δεδομζνου ότι θ κεντρικι τράπεηα των ΘΡΑ, το Ομοςπονδιακό Αποκεματικό Σφςτθμα των
ΘΡΑ αςκεί τθ νομιςματικι πολιτικι τθσ χϊρασ και βοθκά ςτθ διατιρθςθ ενόσ ςτακεροφ
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ. Τρία βαςικά ςτοιχεία τθσ Ομοςπονδιακισ Τράπεηασ των ΘΡΑ - το
Ομοςπονδιακό Συμβοφλιο των Διοικθτϊν (Διοικθτικό Συμβοφλιο), οι Ομοςπονδιακζσ Αποκεματικζσ

90

Μαρία Σουτουδάκθ

Νομιςματικι Πολιτικι, Κεντρικζσ Σράπεηεσ &
Χρθματοοικονομικζσ Κρίςεισ

Τράπεηεσ (Αποκεματικζσ Τράπρεηεσ), και θ Ομοςπονδιακι Επιτροπι Ανοικτισ Αγοράσ (FOMC) αλλθλεπιδροφν για τθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν.
Κάκε μία από τισ 12 αποκεματικζσ τράπεηεσ είναι υπό τθν εποπτεία του εννιαμελζσ
διοικθτικοφ ςυμβουλίου. Ζξι από τουσ διευκυντζσ εκλζγονται από τισ τράπεηεσ-μζλθ τθσ αντίςτοιχθσ
Ομοςπονδιακισ Αποκεματικισ Ρεριφζρειασ, και τρεισ από τουσ διευκυντζσ διορίηονται από το
Συμβοφλιο των Διοικθτϊν. Οι περιςςότερεσ αποκεματικζσ τράπεηεσ ζχουν τουλάχιςτον ζνα
υποκατάςτθμα, και κάκε υποκατάςτθμα ζχει το δικό του διοικθτικό ςυμβοφλιο. Θ πλειοψθφία των
διευκυντϊν ςε ζνα ςυμβοφλιο του υποκαταςτιματοσ διορίηονται από τθν Κεντρικι Τράπεηα, και οι
υπόλοιποι διευκυντζσ των υποκαταςτθμάτων διορίηονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο.
Οι διευκυντζσ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ
αποκεματικισ τράπεηασ, ςυμβουλεφοντασ τουσ προζδρουσ των αποκεματικϊν τραπεηϊν ςχετικά με
τισ ςυςτάςεισ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ και το προεξοφλθτικό επιτόκιο, παρζχοντασ οικονομικζσ
πλθροφορίεσ για να βοθκιςουν να ενθμερωκεί το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτθν Ουάςιγκτον, και
ενεργεί ωσ ςφνδεςμοσ μεταξφ τθσ Ομοςπονδιακισ Τράπεηασ και του ιδιωτικοφ τομζα. Πλοι οι
διευκυντζσ αναμζνεται να ςυμμετάςχουν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ και να
ενεργοφν ωσ ςφνδεςμοσ μεταξφ του ςυςτιματοσ και του κοινοφ. Επιπλζον, οι διευκυντζσ τθσ ζδρασ
είναι υπεφκυνοι για τθν εποπτεία τθσ διαχείριςθσ των δραςτθριοτιτων των αποκεματικϊν τραπεηϊν
τουσ, τθν εποπτεία τθσ λειτουργίασ τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ των αποκεματικϊν τραπεηϊν τουσ,
κακϊσ και τθ διατιρθςθ ενόσ αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ εςωτερικϊν ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν και
ελζγχων. ΟΛ διευκυντζσ δεν εμπζκονται, ωςτόςο, για όλα τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν
εποπτεία των τραπεηϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των ειδικϊν εποπτικϊν αποφάςεων.
Ο ομοςπονδιακόσ αποκεματικόσ νόμοσ του 1913 περιλαμβάνει αρκετζσ διατάξεισ που
ςχετίηονται με τθ δομι και τθ ςφνκεςθ τθσ ζδρασ και τα ςυμβοφλια των υποκαταςτθμάτων, κακϊσ
και τθν εκλογι ι το διοριςμό και τθν εξυπθρζτθςθ των διευκυντϊν. Εκτόσ από τισ νομοκετικζσ
απαιτιςεισ, όλοι οι διευκυντζσ υπόκεινται ςτουσ κανόνεσ επιλεξιμότθτασ και ςυμπεριφοράσ
κακοριηόμενοι από το Συμβοφλιο των Διοικθτϊν. Οι νομοκετικζσ και πολιτικζσ διατάξεισ
εξυπθρετοφν ςθμαντικοφσ ςκοποφσ, όπωσ τθν ενκάρρυνςθ τθσ ποικιλομορφίασ τθσ προοπτικισ. Θ
εκπροςϊπθςθ από ζνα ευρφ φάςμα επαγγελματικϊν κλάδων, δθμογραφικϊν ομάδων και
γεωγραφικϊν περιοχϊν ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ μιασ υγιοφσ νομιςματικισ πολιτικισ. Οι
διατάξεισ βοθκοφν επίςθσ ςτθ προςταςία από πραγματικι και αντιλθπτι ςφγκρουςθ ςυμφερόντων,
θ οποία είναι κρίςιμθ για τθ διατιρθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ του κοινοφ ςτθν ακεραιότθτα τθσ
Ομοςπονδιακισ Αποκεματικισ Τράπεηασ.
4.2.4. Ομοςπονδιακι Επιτροπι Ανοικτισ Αγοράσ (Federal Open market Committee)
Θ Ομοςπονδιακι Επιτροπι Ανοικτισ Αγοράσ, ι FOMC, είναι το νομιςματικό ςϊμα χάραξθσ
πολιτικισ τθσ Ομοςπονδιακισ Τράπεηασ. Είναι υπεφκυνθ για τθ διαμόρφωςθ μιασ πολιτικισ που
αποςκοπεί ςτθν προϊκθςθ τθσ ςτακερότθτασ των τιμϊν και τθν οικονομικι ανάπτυξθ. Με απλά
λόγια, θ FOMC διαχειρίηεται τθν προςφορά χριματοσ του ζκνουσ.
Τα μζλθ με δικαίωμα ψιφου τθσ FOMC είναι το Συμβοφλιο των Διοικθτϊν, ο πρόεδροσ τθσ
Ομοςπονδιακισ Αποκεματικισ Τράπεηασ τθσ Νζασ Υόρκθσ και οι πρόεδροι των τεςςάρων άλλων
αποκεματικϊν τραπεηϊν, που υπθρετοφν εκ περιτροπισ. Πλοι οι πρόεδροι των αποκεματικϊν
τραπεηϊν ςυμμετζχουν ςτισ ςυηθτιςεισ πολιτικισ FOMC. Ο πρόεδροσ του Συμβουλίου των Διοικθτϊν
προεδρεφει τθσ FOMC. Θ FOMC ςυνεδριάηει ςυνικωσ οκτϊ φορζσ το χρόνο ςτθν Ουάςινγκτον. Σε
κάκε ςυνεδρίαςθ, θ επιτροπι ςυηθτά τισ προοπτικζσ για τθν οικονομία των ΘΡΑ και τισ επιλογζσ τθσ
νομιςματικισ πολιτικισ.
Θ FOMC είναι ζνα παράδειγμα τθσ αλλθλεξάρτθςθσ ενςωματωμζνθ ςτθ δομι τθσ
αποκεματικισ τράπεηασ. Συνδυάηει τθν τεχνογνωςία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου των Διοικθτϊν και
των 12 αποκεματικϊν τραπεηϊν. Οι τοπικζσ προςκικεσ από τουσ διευκυντζσ των αποκεματικϊν
τραπεηϊν και οι ςυμβουλευτικζσ ομάδεσ φζρνουν τθν προοπτικι του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν FOMC
και παρζχει βάςεισ ειςόδου για τθ λιψθ αποφάςεων τθσ νομιςματικισ πολιτικισ.
4.2.5. Οι τράπεηεσ των πολιτειϊν
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Ρερίπου το 38 %των 8.039 εμπορικϊν τραπεηϊν ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ είναι μζλθ τθσ
Ομοςπονδιακισ Τράπεηασ των ΘΡΑ. Οι εκνικζσ τράπεηεσ πρζπει να είναι μζλθ: οι τράπεηεσ οριςμζνεσ
από τθν πολιτεία μποροφν να ενταχκοφν, εφόςον πλθροφν οριςμζνεσ προχποκζςεισ. Οι τράπεηεσμζλθ είναι μζτοχοι τθσ αποκεματικισ τράπεηασ ςτθ περιφζρειά τουσ και ωσ εκ τοφτου, υποχρεοφνται
να κατζχουν το 3 τοισ εκατό του κεφαλαίου τουσ, ωσ απόκεμα για τθν αποκεματικι τράπεηά τουσ.

4.2.6.

Άλλοι Οργανιςμοί Κατάκεςθσ

Εκτόσ από τισ περίπου 3.000 τράπεηεσ-μζλθ, περίπου 17.000 άλλοι οργανιςμοί κατάκεςθσ
παρζχουν ςτον αμερικανικό λαό ελεγχόμενεσ κατακζςεισ και άλλεσ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ. Αυτοί οι
οργανιςμοί κατάκεςθσ περιλαμβάνουν εμπορικζσ τράπεηεσ που δεν είναι μζλθ, ταμιευτιρια,
ςυνετεριςμοφσ αποταμιεφςεων και δανείων, και χρθματοοικονομικοφσ ςυνεταιριςμοφσ. Αν και δεν
είναι επίςθμα μζροσ τθσ Ομοςπονδιακισ Τράπεηασ των ΘΡΑ, τα ιδρφματα αυτά υπόκεινται ςε
κανονιςμοφσ του ςυςτιματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υποχρεωτικϊν ελάχιςτων αποκεματικϊν,
κακϊσ και να ζχουν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ πλθρωμϊν του ςυςτιματοσ.
4.2.7.

Γνωμοδοτικά υμβοφλια

Τρία νομοκετικά γνωμοδοτικά ςυμβοφλια - θ Ομοςπονδιακι Συμβουλευτικι Επιτροπι, θ
Συμβουλευτικι Επιτροπι Καταναλωτϊν και το Γνωμοδοτικό Συμβοφλιο Αποταμιευτικοφ Λδρφματοσ ςυμβουλεφουν το διοικθτικό ςυμβοφλιο για κζματα τρζχοντοσ ενδιαφζροντοσ. Τα ςυμβοφλια αυτά
όπου τα μζλθ του προζρχονται από κάκε ζνα από τισ 12 Ομοςπονδιακζσ Επαρχίεσ, ςυνεδριάηουν δφο
ζωσ τζςςερισ φορζσ το χρόνο. Οι επιμζρουσ αποκεματικζσ τράπεηεσ ζχουν ςυμβουλευτικζσ
επιτροπζσ, κακϊσ και, ςυμπεριλαμβανομζνεσ και τισ επιτροπζσ αποταμιευτικοφ ιδρφματοσ, μικρζσ
επιχειριςεισ και γεωργικζσ ςυμβουλευτικζσ επιτροπζσ. Επιπλζον, επίςθμοι από όλεσ τισ
Αποκεματικζσ Τράπεηεσ ςυναντοφνται περιοδικά ςε διάφορεσ επιτροπζσ.

4.2.8.

Εργαςίεσ και Λειτουργίεσ τθσ Fed

Θ Ομοςπονδιακι Τράπεηα των ΘΡΑ εκτελεί πζντε γενικζσ λειτουργίεσ:
 τθν άςκθςθ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ τθσ χϊρασ επθρεάηοντασ τισ ςυνκικεσ χριματοσ και
των πιςτϊςεων ςτθν οικονομία με ςτόχο τθν μζγιςτθ απαςχόλθςθ, ςτακερζσ τιμζσ, και
μζτρια μακροπρόκεςμα επιτόκια

βοθκά τθ διατιρθςθ τθσ ςτακερότθτασ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ και περιζχει
τουσ ςυςτθμικοφσ κινδφνουσ που μπορεί να προκφψουν ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ
 τθν εποπτεία και τθ ρφκμιςθ ποικίλων χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων και δραςτθριοτιτων
για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ αρτιότθτασ των τραπεηικϊν και
χρθματοπιςτωτικϊν ςυςτθμάτων του ζκνουσ και για τθν προςταςία οριςμζνων
δικαιωμάτων των καταναλωτϊν
 τθν παροχι οριςμζνων χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν ςε οργανιςμοφσ κατάκεςθσ, τθν
κυβζρνθςθ των ΘΡΑ και ξζνων επίςθμων ιδρυμάτων
 τθν προϊκθςθ τθσ προςταςίασ των καταναλωτϊν, δίκαιo δανειςμό, και τθν ανάπτυξθ τθσ
κοινότθτασ
4.2.9.

Νομιςματικι πολιτικι

Ο όροσ "νομιςματικι πολιτικι" αναφζρεται ςε ό,τι μπορεί θ Ομοςπονδιακι Αποκεματικι, θ
κεντρικι τράπεηα τθσ χϊρασ, να επθρεάςει τθν ποςότθτα του χριματοσ και των πιςτϊςεων ςτθν
οικονομία των ΘΡΑ. Το τι ςυμβαίνει με τα χριματα και τισ πιςτϊςεισ επθρεάηει τα επιτόκια (το
κόςτοσ τθσ πίςτωςθσ) και τθν απόδοςθ τθσ οικονομίασ των ΘΡΑ. Κατά τθν άςκθςθ τθσ νομιςματικισ
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πολιτικισ, θ Ομοςπονδιακι Τράπεηα κακοδθγείται από τρεισ υποχρεωτικοφσ ςτόχουσ πολιτικισ: τθν
μζγιςτθ απαςχόλθςθ, τθ ςτακερότθτα των τιμϊν, και τα μζτρια μακροπρόκεςμα επιτόκια. Θ
Ομοςπονδιακι Αποκεματικι ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ αυτϊν των εκνικϊν οικονομικϊν ςτόχων,
κυρίωσ χάρθ ςτθν ικανότθτά του να επθρεάηει τθ διακεςιμότθτα και το κόςτοσ του χριματοσ και των
πιςτϊςεων ςτθν οικονομία και ςτισ ςυνολικζσ οικονομικζσ ςυνκικεσ. Τα τρία κυριότερα μζςα τθσ
νομιςματικισ πολιτικισ είναι τα εξισ:
Οι πράξεισ ανοικτισ αγοράσ: οι προςωρινζσ ι οριςτικζσ αγορζσ ι πωλιςεισ τθσ κυβζρνθςθσ
των Θ.Ρ.Α. και του αρμόδιου φορζα εποπτείασ ςτθν ανοικτι αγορά. Κάκε αγορά ι πϊλθςθ των
φορζων εποπτείασ επθρεάηουν άμεςα τον όγκο των αποκεμάτων ςτο τραπεηικό ςφςτθμα και ζτςι το
επίπεδο του ομοςπονδιακοφ επιτοκίου - το επιτόκιο με το οποίο οι οργανιςμοί κατάκεςθσ
δανείηονται ο ζνασ από τον άλλο, ςυνικωσ με διάρκεια μιασ θμζρασ. Οι πράξεισ ανοικτισ αγοράσ
κατευκφνονται από τθν FOMC και πραγματοποιοφνται από τθν Ομοςπονδιακι Αποκεματικι Τράπεηα
τθσ Νζασ Υόρκθσ ςε ανταγωνιςτικζσ επιχειριςεισ με βαςικοφσ διαπραγματευτζσ.
Το προεξοφλθτικό επιτόκιο: το επιτόκιο που οι εμπορικζσ τράπεηεσ και άλλοι οργανιςμοί
κατάκεςθσ πλθρϊνουν όταν δανείηονται από μια Κεντρικι Τράπεηα. Το προεξοφλθτικό επιτόκιο
κακορίηεται από κάκε Τράπεηα, υπό τον ζλεγχο και τθν απόφαςθ του Συμβουλίου των Διοικθτϊν. Οι
χορθγιςεισ με ζκπτωςθ μπορεί να ςυμβάλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ των πιζςεων ςτθν αγορά
ομοςπονδιακϊν κεφαλαίων και μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για τθν κάλυψθ άλλων
βραχυπρόκεςμων αναγκϊν χρθματοδότθςθσ των επιμζρουσ κατακετικϊν οργανιςμϊν.
Ελάχιςτα αποκεματικά: το ποςοςτό των κατακζςεων που οι εμπορικζσ τράπεηεσ και άλλοι
οργανιςμοί κατάκεςθσ που πρζπει να διακζτουν ωσ αποκζματα αντί για τθν χριςθ κεφαλαίων για
δάνεια ι επενδφςεισ. Οι απαιτιςεισ αυτζσ κακορίηονται από το Συμβοφλιο των Διοικθτϊν εντόσ του
εφρουσ που κακορίηεται από τον ομοςπονδιακό νόμο. Για πολλά χρόνια, τα ελάχιςτα αποκεματικά
ζχουν χρθςιμοποιθκεί κατά κφριο λόγο για τθ δθμιουργία μιασ ςτακερισ ηιτθςθσ για τα αποκζματα:
θ Ομοςπονδιακι Τράπεηα των ΘΡΑ τότε ρυκμίηει τθν παροχι των αποκεματικϊν μζςω πράξεων
ανοικτισ αγοράσ για να κρατιςει το επίπεδο των ομοςπονδιακϊν κεφαλαίων κοντά ςτο ςτοχευμζνο
ποςοςτό που κακορίηεται από τθν FOMC.
Θ Ομοςπονδιακι Τράπεηα χρθςιμοποιεί τισ πράξεισ ανοικτισ αγοράσ ωσ κφριο εργαλείο τθσ
για να επθρεάςει τθν προςφορά των αποκεματικϊν των τραπεηϊν. Το εργαλείο αυτό αποτελείται
από αγορζσ και οι πωλιςεισ των χρθματοοικονομικϊν μζςων τθσ ομοςπονδιακισ αποκεματικισ,
ςυνικωσ για χρεωςτικοφσ τίτλουσ που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικϊν των ΘΡΑ,
ομοςπονδιακζσ υπθρεςίεσ και επιχειριςεισ επιχορθγοφμενεσ από τθν κυβζρνθςθ. Οι πράξεισ
ανοικτισ αγοράσ εκτελοφνται από τα γραφεία ςυναλλαγϊν τθσ ομοςπονδιακισ αποκεματικισ
τράπεηασ τθσ Νζασ Υόρκθσ υπό τθ διεφκυνςθ τθσ FOMC. Οι ςυναλλαγζσ πραγματοποιοφνται με
βαςικοφσ διαπραγματευτζσ.
Πταν θ Fed κζλει να αυξιςει τα αποκεματικά, αγοράηει τίτλουσ και πλθρϊνει γι 'αυτά
κάνοντασ μια κατάκεςθ ςτον λογαριαςμό που διατθρείται ςτθ Fed από τθν τράπεηα του
πρωτογενοφσ ντίλερ. Πταν θ Fed κζλει να μειϊςει τα αποκζματα, πωλεί τίτλουσ και ςυλλζγει από
αυτοφσ τουσ λογαριαςμοφσ. Τισ περιςςότερεσ θμζρεσ, θ Fed δεν κζλει να αυξιςει ι να μειϊςει τα
αποκζματα ςε μόνιμθ βάςθ, ζτςι ϊςτε να εμπλζκεται ςυνικωσ ςτισ ςυναλλαγζσ αναςτραφεί μζςα
ςε μερικζσ θμζρεσ. Με διαπραγμάτευςθ κινθτϊν αξιϊν, θ Fed επθρεάηει το φψοσ των αποκεματικϊν
των τραπεηϊν, θ οποία επθρεάηει το επιτόκιο των ομοςπονδιακϊν κεφαλαίων, ι το επιτόκιο μίασ
θμζρασ δανειςμοφ ςτο οποίο οι τράπεηεσ δανείηονται τα αποκεματικά από τθν άλλθ.
4.2.10. τακερότθτα του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ
Θ προϊκθςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ ζχει προςδιοριςτεί από καιρό ωσ ζνασ
από τουσ ςτόχουσ των κεντρικϊν τραπεηϊν. Θ Ομοςπονδιακι Τράπεηα αποκαταςτάκθκε, εν μζρει,
ωσ αντίδραςθ ςε μια ςειρά τραπεηικϊν πανικϊν ςτα τζλθ του 19ου και ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, θ
οποία κορυφϊκθκε ςτον πανικό του 1907.
Κακϊσ τα Θ.Ρ.Α. και τα παγκόςμια χρθματοπιςτωτικά ςυςτιματα ζχουν εξελιχκεί, ο ρόλοσ
τθσ Ομοςπονδιακισ Τράπεηασ ςτθ διατιρθςθ τθσ ςτακερότθτασ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ
εξελίχκθκε επίςθσ. Ο νόμοσ Dodd-Frank Wall Street για τθ μεταρρφκμιςθ και τθν προςταςία των
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καταναλωτϊν του 2010 (νόμοσ Dodd-Frank) ζδωςε ρθτϊσ ςτθν Federal Reserve νζεσ εξουςίεσ και
ευκφνεσ για τθ χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα.
Ρολλζσ από αυτζσ τισ νζεσ εξουςίεσ και ευκφνεσ αφοροφν το Συμβοφλιο Εποπτείασ
Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (FSOC), το οποίο δθμιουργικθκε με τον Νόμο Dodd-Frank και
είναι επιφορτιςμζνο με τον εντοπιςμό των κινδφνων για τθ χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα, τθν
προϊκθςθ τθσ πεικαρχίασ τθσ αγοράσ και τθν αντιμετϊπιςθ των αναδυόμενων απειλϊν. Το FSOC
αποτελείται από 10 μζλθ με δικαίωμα ψιφου και πζντε μζλθ χωρίσ δικαίωμα ψιφου και
προεδρεφεται από τον Γραμματζα του Υπουργείου Οικονομικϊν. Ο πρόεδροσ του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου είναι μζλοσ με δικαίωμα ψιφου ςτο FSOC.
Το ςφνολο εργαλείων τθσ Ομοςπονδιακισ Τράπεηασ για τθν προϊκθςθ τθσ
χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ εξελίςςεται. Ωςτόςο, μποροφν ςε γενικζσ γραμμζσ να χωριςτοφν
ςε τρεισ κατθγορίεσ:
• Ραροχι ρευςτότθτασ: ενόψει χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ, θ Ομοςπονδιακι Τράπεηα των
ΘΡΑ μπορεί να μετριάςει τον αντίκτυπο ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ και ςυνεπϊσ τισ επιπτϊςεισ
ςτθν πραγματικι οικονομία, παρζχοντασ ρευςτότθτα μζςω πράξεων ανοικτισ αγοράσ ι δανειςμοφ
παρακφρων ζκπτωςθσ.
• Ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ των βαςικϊν χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων: για τθν
αποφυγι χρθματοπιςτωτικϊν κρίςεων, θ Ομοςπονδιακι Τράπεηα των ΘΡΑ μπορεί να προωκιςει
τθν ανκεκτικότθτα μεγάλων τραπεηϊν, βαςικϊν μθ τραπεηικϊν χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων και
εταιρειϊν χρθματαγοράσ με πρόγραμμα μακροπρολθπτικισ εποπτείασ και ρφκμιςθσ.
• Αντιμετϊπιςθ των διαρκρωτικϊν τρωτϊν ςθμείων: τμιματα του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ ενδζχεται να είναι ευάλωτα ςε ςοβαρζσ διαταραχζσ λόγω των εγγενϊν χαρακτθριςτικϊν
τουσ, όπωσ το λεγόμενο ςφςτθμα "ςκιϊδουσ τραπεηικισ".
Σε ςυνεργαςία με άλλα μζλθ του FSOC, θ Federal Reserve μπορεί να μειϊςει τθν απειλι που
κζτουν αυτά τα τρωτά ςθμεία.
Τον Νοζμβριο του 2010, το Ανϊτατο Συμβοφλιο ίδρυςε μια εςωτερικι οργάνωςθ
προςωπικοφ, θ Υπθρεςία Φορολογικισ Στακερότθτασ και Ζρευνασ (OFS), θ οποία είναι υπεφκυνθ για
τον εντοπιςμό και τθν ανάλυςθ αναδυόμενων και διαρκρωτικϊν κινδφνων για τθ χρθματοπιςτωτικι
ςτακερότθτα και για τθν ανάπτυξθ και αξιολόγθςθ μακροπρολθπτικϊν πολιτικϊν απαντιςεων
Κινδφνουσ. Για να εκπλθρϊςει αυτι τθν ευκφνθ, ο OFS παρακολουκεί τα χρθματοπιςτωτικά
ιδρφματα, τισ αγορζσ και τισ υποδομζσ για να αξιολογιςει τουσ πικανοφσ κινδφνουσ και τισ
διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ. Και θ OFS υλοποιεί ευρεία και μακροπρόκεςμθ ζρευνα ςτον τραπεηικό,
χρθματοοικονομικό και μακροοικονομικό τομζα με ςτόχο τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ
χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ και τθσ βζλτιςτθσ μακροπρολθπτικισ πολιτικισ. Συντονίηει και
ςυνεργάηεται με τα άλλα τμιματα του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και τισ τράπεηεσ αποκεματικϊν για
να ανταποκρικεί ςτισ ευκφνεσ τθσ.
Το Ομοςπονδιακό Αποκεματικό ζχει εδϊ και πολφ καιρό εξουςιοδοτθκεί να παραχωρεί
πίςτωςθ ςε ιδρφματα αποκετθρίων τόςο ςε τακτικι όςο και ςε επείγουςα βάςθ. Οι αποφάςεισ
αυτζσ λαμβάνονται από τθν Τράπεηα Reserves κατόπιν διαβουλεφςεων με το Διοικθτικό Συμβοφλιο
και με τθ ςυγκατάκεςι του. Οι διευκυντζσ τθσ Τράπεηασ Αποκεμάτων δεν ςυμμετζχουν ςτισ
αποφάςεισ δανειςμοφ.
4.2.11. Εποπτεία και ρφκμιςθ
Το Ομοςπονδιακό Αποκεματικό ζχει επίςθσ ςθμαντικζσ εποπτικζσ και κανονιςτικζσ ευκφνεσ.
Το Federal Reserve System εποπτεφει και ρυκμίηει ζνα ευρφ φάςμα χρθματοπιςτωτικϊν
ιδρυμάτων και δραςτθριοτιτων. Θ Federal Reserve ςυνεργάηεται με άλλεσ ομοςπονδιακζσ και
κρατικζσ αρχζσ για να εξαςφαλίςει ότι τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα διαχειρίηονται με αςφάλεια
τισ δραςτθριότθτζσ τουσ και παρζχουν δίκαιεσ και δίκαιεσ υπθρεςίεσ ςτουσ καταναλωτζσ. Οι
εξεταςτζσ τθσ τράπεηασ ςυγκεντρϊνουν επίςθσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τάςεισ ςτον
χρθματοπιςτωτικό κλάδο, οι οποίεσ βοθκοφν το Federal Reserve System να ανταποκρικεί ςτισ
υπόλοιπεσ ευκφνεσ του, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κακοριςμοφ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ.
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4.2.11.1. Εποπτεία
Το Ομοςπονδιακό Αποκεματικό επιφορτίηεται με τθν παρακολοφκθςθ, τον ζλεγχο και τθν
εξζταςθ οριςμζνων χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων για να εκτιμιςουν τθ ςυνολικι τουσ κατάςταςθ,
να τουσ βοθκιςουν να παραμείνουν αςφαλείσ και υγιείσ και να διαςφαλίςουν τθ ςυμμόρφωςθ με
τουσ ςχετικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. Θ Ομοςπονδιακι Τράπεηα των ΘΡΑ ζχει τθν ευκφνθ για τθν
εποπτεία και τθ ρφκμιςθ των ακόλουκων τμθμάτων του χρθματοπιςτωτικοφ κλάδου για τθν
εξαςφάλιςθ αςφαλϊν πρακτικϊν και ςυμμόρφωςθσ με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και κανονιςμοφσ:
• οι κρατικζσ ναυλωμζνεσ τράπεηεσ που ζχουν επιλζξει να γίνουν μζλθ του Ομοςπονδιακοφ
Συςτιματοσ Κεντρικϊν Τραπεηϊν (ι κρατικϊν τραπεηϊν-μελϊν)
• εταιρίεσ χαρτοφυλακίου τραπεηϊν -ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των διαφοροποιθμζνων
εταιρειϊν χρθματοπιςτωτικϊν ςυμμετοχϊν που ζχουν ςυςτακεί βάςει του νόμου Gramm-LeachBliley του 1999 - και κάκε μθ κυγατρικι εταιρία τζτοιων εταιρειϊν που δεν ρυκμίηεται λειτουργικά
από άλλθ ομοςπονδιακι ι κρατικι ρυκμιςτικι αρχι
• εταιρείεσ αποταμίευςθσ και δανειςμοφ (επίςθσ γνωςτζσ ωσ εταιρείεσ χαρτοφυλακίου
αποταμιεφςεων)
• ξζνα υποκαταςτιματα τραπεηϊν κρατϊν μελϊν
• Νόμοσ Edge και εταιρικζσ ςυμφωνίεσ, οι οποίεσ αποτελοφν οντότθτεσ μζςω των οποίων οι
τραπεηικοί οργανιςμοί των ΘΡΑ διεξάγουν διεκνείσ τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ
• Δραςτθριότθτεσ των ξζνων τραπεηικϊν οργανιςμϊν ςτισ Θ.Ρ.Α.
• διάφορεσ λειτουργίεσ άλλων ξζνων τραπεηικϊν οργανιςμϊν
Επιπλζον, θ Federal Reserve εποπτεφει και ρυκμίηει.
• ςυςτθμικϊσ ςθμαντικοφσ χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ - οποιαδιποτε μθ τραπεηικι
χρθματοοικονομικι εταιρεία για τθν οποία το FSOC ζχει διαπιςτϊςει ότι θ υλικι οικονομικι
δυςπραγία ςτθν εταιρεία ι θ φφςθ, το εφροσ, το μζγεκοσ, θ κλίμακα, θ ςυγκζντρωςθ, θ διαςφνδεςθ
ι ο ςυνδυαςμόσ των δραςτθριοτιτων τθσ εταιρείασ Απειλι για τθ χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα
των Θνωμζνων Ρολιτειϊν ∙ και
• κακοριςμζνεσ επιχειριςεισ χρθματαγοράσ - κάκε χρθςιμότθτα χρθματαγοράσ που
χαρακτθρίηεται ωσ "ςυςτθμικά ςθμαντικό" από το FSOC, το οποίο δεν εποπτεφεται από τθν Επιτροπι
Κεφαλαιαγοράσ ι από τθν Επιτροπι Εμπορευμάτων Futures Commodity.
Θ ευκφνθ για τθν εξζταςθ των ιδρυμάτων για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι και για τθ
ςυμμόρφωςθ με το νόμο ςε ομοςπονδιακό επίπεδο μοιράηεται με το Γραφείο του Επιταχυντι του
Νόμου, το οποίο εποπτεφει τισ εκνικζσ τράπεηεσ και τισ ομοςπονδιακζσ οργανϊςεισ αποταμιεφςεων
Ομοςπονδιακι Αςφαλιςτικι Εταιρεία Κατακζςεων Κατακζςεων, θ οποία εποπτεφει τισ κρατικζσ
ναυλωμζνεσ τράπεηεσ που δεν είναι μζλθ τθσ Ομοςπονδιακισ Τράπεηασ των ΘΡΑ και κρατικϊν
οργανιςμϊν εξοικονόμθςθσ. Το Federal Reserve μοιράηεται επίςθσ εποπτικζσ και ρυκμιςτικζσ
αρμοδιότθτεσ με τα τραπεηικά τμιματα των διαφόρων κρατϊν. Επιπλζον, το Γραφείο Ρροςταςίασ
Χρθματοοικονομικϊν Καταναλωτϊν (CFPB), το οποίο δθμιουργικθκε από τον Νόμο Dodd-Frank, ζχει
τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ οριςμζνων πτυχϊν των μεγάλων χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων (10
διςεκατομμφρια δολάρια ι περιςςότερα ςε περιουςιακά ςτοιχεία).
Το Ανϊτατο Συμβοφλιο ανακζτει οριςμζνα κακικοντα κακθμερινισ εξζταςθσ ςτο
προςωπικό τθσ Τράπεηασ Reserve. Θ εξζταςθ των κρατικϊν τραπεηϊν είναι ςυντονιςμζνθ με τισ
εποπτικζσ αρχζσ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ. Τα ιδρφματα εξετάηονται ι ελζγχονται τακτικά και θ
κατάςταςι τουσ παρακολουκείται μζςω ανάλυςθσ τακτικϊν οικονομικϊν εκκζςεων.
Ο ρόλοσ τθσ Ομοςπονδιακισ Τράπεηασ ωσ επιβλζπων μιασ εταιρείασ χαρτοφυλακίου,
εταιρείασ χαρτοφυλακίου αποταμιεφςεων και δανείων ι των ςυνδυαςμζνων δραςτθριοτιτων των
ΘΡΑ ςε μια ξζνθ τραπεηικι οργάνωςθ περιλαμβάνει αναςκόπθςθ και αξιολόγθςθ των πράξεων του
ενοποιθμζνου οργανιςμοφ, των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ κινδφνων και τθσ επάρκειασ κεφαλαίων, Θ
εταιρεία χαρτοφυλακίου και οι μθ τραπεηικζσ κυγατρικζσ τθσ δεν απειλοφν τθ βιωςιμότθτα των
αςφαλιςμζνων αςφαλιςτικϊν ιδρυμάτων τθσ εταιρείασ και επίςθσ διαςφαλίηουν ότι θ εταιρεία
χαρτοφυλακίου λειτουργεί ωσ «πθγι δφναμθσ» ςτα εν λόγω ιδρφματα. Στον ρόλο αυτό, θ
Ομοςπονδιακι Τράπεηα λειτουργεί ωσ «ενοποιθμζνοσ επόπτθσ» ολόκλθρου του οργανιςμοφ. Για τθν
εκπλιρωςθ αυτοφ του ρόλου, θ Federal Reserve ςτθρίηεται ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό ςτισ
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πλθροφορίεσ και τθν ανάλυςθ που παρζχει θ αρμόδια εποπτικι αρχι των κυγατρικϊν τράπεηασ,
αςφαλιςτικϊν ι κυγατρικϊν εταιρειϊν τθσ εταιρείασ.
Οι διευκυντζσ των τραπεηϊν Reserve δεν ζχουν καμία ςυμμετοχι ςε κζματα που
ςχετίηονται με τθν τραπεηικι εποπτεία, ςυμπεριλαμβανομζνων ειδικϊν εποπτικϊν αποφάςεων.

4.2.11.2. Κανονιςμόσ λειτουργίασ
Το Συμβοφλιο των Διοικθτϊν ζχει τθν εξουςία να κακορίηει τουσ κανόνεσ εντόσ των οποίων
πρζπει να λειτουργοφν οι εταιρείεσ χαρτοφυλακίου τραπεηϊν, οι κρατικζσ τράπεηεσ και οι εταιρείεσ
χαρτοφυλακίου αποταμιεφςεων και δανείων (δθλ. Να εκδίδουν ειδικοφσ κανονιςμοφσ και
κατευκυντιριεσ γραμμζσ που διζπουν τισ πράξεισ, τισ δραςτθριότθτεσ και τισ εξαγορζσ
χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων).
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει εξουςία επίςθσ να αποφαίνεται επί των αιτιςεων που
υποβάλλονται από κρατικζσ τράπεηεσ, εταιρείεσ χαρτοφυλακίου τραπεηϊν και εταιρείεσ
χαρτοφυλακίου αποταμιεφςεων και δανείων για ςκοποφσ όπωσ οι προτεινόμενεσ ςυγχωνεφςεισ,
υποκαταςτιματα, εξαγορζσ και μθ τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ. Το Ανϊτατο Συμβοφλιο ανζκεςε ςτισ
Τράπεηεσ Reserves μεγάλθ εξουςία για τθν ζγκριςθ των αιτιςεων και τθν επιβολι των κανονιςμϊν.
Οι Διευκυντζσ των Τραπεηϊν Αποκεμάτων δεν ζχουν καμία ςυμμετοχι ςε κζματα κανονιςμϊν,
εφαρμογϊν ι επιβολισ.
4.2.11.3. Άλλεσ ρυκμιςτικζσ αρχζσ των τραπεηϊν
Αρκετζσ ομοςπονδιακζσ και κρατικζσ αρχζσ ρυκμίηουν τισ τράπεηεσ μαηί με τθν Federal
Reserve. Το Γραφείο του Επιταχυντι του Νόμου (OCC), θ Ομοςπονδιακι Εταιρεία Αςφάλιςθσ
Κατακζςεων (FDIC), το Γραφείο Επιτιρθςθσ Αςφαλίςεων (OTS) και τα τραπεηικά τμιματα διαφόρων
κρατϊν ρυκμίηουν επίςθσ τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. Οι χάρτεσ OCC, ρυκμίηουν και
εποπτεφουν τισ ναυλωμζνεσ τράπεηεσ ςε εκνικό επίπεδο. Οι FDIC, θ Federal Reserve και οι κρατικζσ
τραπεηικζσ αρχζσ ρυκμίηουν κρατικζσ ναυλωμζνεσ τράπεηεσ. Οι εταιρείεσ χαρτοφυλακίου τραπεηϊν
και οι εταιρείεσ χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν που κατζχουν ι ελζγχουν ςυμφζροντα ςε μία ι
περιςςότερεσ τράπεηεσ, ρυκμίηονται επίςθσ από τθν Federal Reserve. Το OTS εξετάηει
ομοςπονδιακοφσ και πολλοφσ κρατικοφσ ναυλωμζνουσ οργανιςμοφσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
ταμιευτθρίων και των ενϊςεων αποταμιεφςεων και δανείων.
4.2.12. Χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ
Οι Τράπεηεσ Αποκεμάτων διατθροφν λογαριαςμοφσ και παρζχουν μια ςειρά υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν και διακανονιςμοφ ςτον τραπεηικό κλάδο και ςτθν ομοςπονδιακι κυβζρνθςθ.
Οι τράπεηεσ αποκεματικϊν παρζχουν υπθρεςίεσ εκκακάριςθσ επιταγϊν, αυτοματοποιθμζνθ
υπθρεςία ςυμψθφιςμοφ, κεφάλαια Fedwire, τίτλουσ Fedwire και εκνικζσ υπθρεςίεσ διακανονιςμοφ
ςε ιδρφματα αποκετθρίων. Αυτζσ οι υπθρεςίεσ προςφζρονται με τζλθ που προορίηονται να
καλφψουν το πλιρεσ κόςτοσ τουσ, όπωσ απαιτείται από τον Νόμο περί Νομιςματικοφ Ελζγχου. Οι
τράπεηεσ αποκεματικϊν εξαςφαλίηουν επίςθσ ότι κυκλοφοροφν αρκετά μετρθτά (νόμιςμα και
κζρμα) για να καλφψουν τθ ηιτθςθ του κοινοφ.
Οι τράπεηεσ Reserve παρζχουν μια ςειρά υπθρεςιϊν προσ τθν ομοςπονδιακι κυβζρνθςθ,
ενεργϊντασ ωσ τράπεηα τθσ κυβζρνθςθσ και φορολογικόσ πράκτορασ. Αυτζσ οι υπθρεςίεσ
περιλαμβάνουν υπθρεςίεσ χρθματοοικονομικισ διαχείριςθσ, διαχείριςθσ λογαριαςμϊν και
χρεογράφων, κακϊσ και υποςτιριξθ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν και τεχνολογικισ υποδομισ. Θ Federal
Reserve Bank τθσ Νζασ Υόρκθσ παρζχει επίςθσ υπθρεςίεσ ανταποκριτικισ τραπεηικισ ςε ξζνεσ
κεντρικζσ τράπεηεσ και νομιςματικζσ αρχζσ.
Το Ομοςπονδιακό Αποκεματικό λειτουργεί ωσ φορολογικόσ πράκτορασ ι τράπεηα ςτθν
ομοςπονδιακι κυβζρνθςθ παρζχοντασ χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν

96

Μαρία Σουτουδάκθ

Νομιςματικι Πολιτικι, Κεντρικζσ Σράπεηεσ &
Χρθματοοικονομικζσ Κρίςεισ

των Θνωμζνων Ρολιτειϊν και πωλϊντασ και εξαγοράηοντασ κρατικά χρεόγραφα όπωσ τα ομόλογα
Ταμιευτθρίου και τα Γραφεία Δθμοςίου.
Μια από τισ βαςικζσ ευκφνεσ των Ομοςπονδιακϊν Τραπεηϊν είναι να λειτουργιςει ωσ
δθμοςιονομικόσ πράκτορασ και κεματοφφλακασ τθσ κυβζρνθςθσ των Θνωμζνων Ρολιτειϊν. Σε αυτό
το ρόλο, οι τράπεηεσ αποκεματικϊν ενεργοφν ωσ τράπεηεσ τθσ ομοςπονδιακισ κυβζρνθςθσ και
εκτελοφν διάφορεσ υπθρεςίεσ για το δθμόςιο ταμείο. Αυτζσ οι υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν:
• Διατιρθςθ λογαριαςμϊν για το Υπουργείο Οικονομικϊν των Θ.Ρ.Α.
• Επεξεργαςία κρατικϊν επιταγϊν, ταχυδρομικϊν χρθματικϊν παραγγελιϊν και ομόλογων
αποταμιεφςεων των ΘΡΑ
• Συλλογι ομοςπονδιακϊν φορολογικϊν κατακζςεων
Ομολογίεσ αποταμίευςθσ
Οι τράπεηεσ των Federal Reserve εκδίδουν, εξυπθρετοφν και εξαργυρϊνουν δεκάδεσ
εκατομμφρια ομόλογα αποταμίευςθσ των ΘΡΑ κάκε χρόνο για λογαριαςμό του Υπουργείου
Οικονομικϊν. Τα ομόλογα αποταμίευςθσ είναι ςφμβαςθ που αποδεικνφει δάνειο προσ τισ Θνωμζνεσ
Ρολιτείεσ.
4.2.13. Καταναλωτικζσ υποκζςεισ
Θ Ομοςπονδιακι Τράπεηα των ΘΡΑ δεςμεφεται για τθν οικονομικι προςταςία των
καταναλωτϊν και τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ κοινότθτασ. Για να διαςφαλιςτεί ότι εκπροςωποφνται
οι φωνζσ και οι ανθςυχίεσ των καταναλωτϊν και των κοινοτιτων, θ Federal Reserve αςκεί εποπτεία,
ζρευνα και ανάλυςθ πολιτικισ με επίκεντρο τον καταναλωτι, κακϊσ και εφαρμόηει νομοκετικζσ
απαιτιςεισ και διευκολφνει τθν ανάπτυξθ τθσ κοινότθτασ. Αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ προωκοφν μια
δίκαιθ και διαφανι αγορά χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ καταναλωτζσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των παραδοςιακά υποδεικνυόμενων νοικοκυριϊν και γειτονιϊν.
Θ Διεφκυνςθ καταναλωτικϊν και κοινοτικϊν υποκζςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
διευκφνει ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ και πολιτικζσ που ςχετίηονται με τουσ καταναλωτζσ και τθν
κοινότθτα, οι οποίεσ περιλαμβάνουν τα εξισ:
• Εποπτεία και εξετάςεισ επικεντρωμζνεσ ςτον καταναλωτι - παρζχει θγετικό ρόλο ςτα
προγράμματα εποπτείασ και εξζταςθσ ςυμμόρφωςθσ των καταναλωτϊν από τισ τράπεηεσ Reserve
ςτισ κρατικζσ τράπεηεσ και ςτισ εταιρείεσ χαρτοφυλακίου τραπεηϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
ανάπτυξθσ πολιτικισ, τθσ κατάρτιςθσ εξεταςτϊν, τθσ δίκαιθσ επιβολισ δανείων και των αναλφςεων
εφαρμογϊν τραπεηϊν και τραπεηικϊν εταιρειϊν Ρροςταςία των καταναλωτϊν.
• Θ ανάλυςθ τθσ πολιτικισ, τθσ ζρευνασ και των αναδυόμενων ηθτθμάτων αναλφει τα
αναδυόμενα ηθτιματα ςτισ πολιτικζσ και τισ πρακτικζσ των χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν των
καταναλωτϊν και τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτθν οικονομικι και εποπτικι πολιτικι που είναι βαςικά για
τισ λειτουργίεσ τθσ κεντρικισ τράπεηασ.
• Νομοκεςίεσ και κανονιςμοί για τουσ καταναλωτζσ - διαχειρίηεται τισ ρυκμιςτικζσ
αρμοδιότθτεσ του Συμβουλίου όςον αφορά οριςμζνεσ οντότθτεσ βάςει ειδικϊν νομοκετικϊν
διατάξεων τθσ νομοκεςίασ για τισ χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ των καταναλωτϊν και των νόμων
περί δίκαιου δανειςμοφ. Καταρτίηει κανονιςμοφσ και επίςθμεσ ερμθνείεσ ∙ Και εκδίδει κανονιςτικζσ
ερμθνείεσ και κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ςυμμόρφωςθσ για τθ βιομθχανία, τισ τράπεηεσ αποκεμάτων,
άλλεσ ομοςπονδιακζσ υπθρεςίεσ και το προςωπικό του Κογκρζςου.
• Κοινοτικζσ αναπτυξιακζσ δραςτθριότθτεσ - προωκεί τθ δίκαιθ και ενθμερωμζνθ πρόςβαςθ
ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ για όλουσ τουσ καταναλωτζσ, αναγνωρίηοντασ τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ
των πλθκυςμϊν που δεν καλφπτονται, ςυμμετζχοντασ ςε δανειςτζσ, κυβερνθτικοφσ αξιωματοφχουσ
και θγζτεσ τθσ κοινότθτασ και ςυγκαλεί προγράμματα ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και ζρευνασ ςχετικά
με αποτελεςματικζσ πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ τθσ κοινότθτασ .
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4.3. Κεντρικι Σράπεηα τθσ Αγγλίασ - Bank Of England (BoΕ)

86

Θ Τράπεηα τθσ Αγγλίασ, ιδρφκθκε το 1694 και αποτελεί τθν Κεντρικι Τράπεηα του Θνωμζνου
Βαςιλείου. Θ ςυχνά αποκαλοφμενθ «Γθραιά Κυρία» (‘Old Lady’ of Threadneedle Street), ζχει ωσ
αποςτολι τθν προϊκθςθ του καλοφ και του οφζλουσ των πολιτϊν του Θνωμζνου Βαςιλείου,
διατθρϊντασ τθν οικονομικι και νομιςματικι ςτακερότθτα.
Θ Τράπεηα τθσ Αγγλίασ, με το ρόλο τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ χϊρασ, τελεί υπό τθν
ιδιοκτθςία του κράτουσ, αλλά αςκεί τθν νομιςματικι πολιτικι μόνθ τθσ και ανεξάρτθτθ. Οι κφριεσ
ευκφνεσ τθσ είναι θ ζκδοςθ τραπεηογραμματίων και θ διαχείριςθ του νομίςματοσ του Θνωμζνου
Βαςιλείου. Μόνο θ Τράπεηα τθσ Αγγλίασ δφναται να εκδίδει τραπεηογραμμάτια ςτθν Αγγλία και τθν
Ουαλία. Αρκετζσ τράπεηεσ ςτθ Σκωτία και τθ Βόρεια Λρλανδία μποροφν επίςθσ να εκδίδουν
χαρτονομίςματα, πάντα υπό τθν επιτιρθςθ και τον ζλεγχο τθσ ΤτΑ.
Ο ςτόχοσ τθσ ΤΤΑ ςχετικά με τθν νομιςματικι ςτακερότθτα είναι να προςφζρει και να
εξαςφαλίηει ςτακερότθτα των τιμϊν και εμπιςτοςφνθ ςτο νόμιςμα του Θνωμζνου Βαςιλείου. Θ
Επιτροπι Νομιςματικισ Ρολιτικισ (Monetary Policy Committee - MPC) ςτοχεφει ςτθν επίτευξθ αυτϊν
των ςτόχων με τον κακοριςμό των επιτοκίων, με ςτόχο τθν επίτευξθ του ςτόχου του πλθκωριςμοφ
τθσ κυβζρνθςθσ ςτο 2%.
Θ Τράπεηα τθσ Αγγλίασ ζχει επίςθσ τθν ευκφνθ για τθ χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα του
Θνωμζνου Βαςιλείου - με άλλα λόγια, οφείλει να διαςφαλίηει ότι το ςφςτθμα λειτουργεί ομαλά και
ότι οι άνκρωποι μποροφν να εμπιςτεφονται τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα.
Θ Επιτροπι Ρολιτικισ Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ ( Financial Policy Committee FPC) εξετάηει και εργάηεται για τθν εξάλειψθ ι τθ μείωςθ των κινδφνων και αδυναμιϊν του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ του Θνωμζνου Βαςιλείου. υκμιςτικισ Αρχισ Prudential τθσ
Τράπεηασ (Prudential Regulation Authority - PRA), ρυκμίηει και εποπτεφει περίπου 1.700 τράπεηεσ,
οικοδομικζσ εταιρείεσ, πιςτωτικζσ ενϊςεισ, αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ και επιχειριςεισ επενδφςεων για
να εξαςφαλίςει ότι λειτουργοφν με αςφάλεια.
Σχετικά με τθν χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα, θ ΤτΑ αναγνωρίηει ςτουσ ςτόχουσ τθσ και τουσ
εξισ:
 υκμίηει και εποπτεφει βαςικά ςυςτιματα πλθρωμϊν, όπωσ CHAPS και Bacs, τα οποία
εκτελοφν μεταφορζσ χρθμάτων μεταξφ των τραπεηϊν.
87
 Ενεργεί ωσ δανειςτισ ζςχατθσ ανάγκθσ , πράγμα που ςθμαίνει ότι μπορεί να προςφζρει
δάνεια προσ τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα που βρίςκονται ςε ςοβαρι δυςχζρεια ι κοντά
ςε κατάρρευςθ.
88
 Ενεργεί ωσ ειδικόσ διαπραγματευτισ τθσ ζςχατθσ ανάγκθσ ςε περιόδουσ οικονομικισ
πίεςθσ, δθλαδι μπορεί να αγοράηει και να πουλάει περιουςιακά ςτοιχεία για να παρζχει
ρευςτότθτα ςτισ αγορζσ.
 Ζχει τθν δυνατότθτα να παρζμβει ςτθ διαχείριςθ χρθματοπιςτωτικϊν επιχειριςεων που
οδεφουν ςτθν αποτυχία, ϊςτε να βεβαιωκεί ότι θ επίδραςθ ςτθν οικονομία
ελαχιςτοποιείται.
4.3.1.

τρατθγικό ςχζδιο

Τον Μάρτιο του 2014 θ ΤτΑ ζνα ξεκίνθςε τριετζσ ςτρατθγικό ςχζδιο για να μεταμορφϊςει τον
τρόπο που εκτελοφνται οι εργαςίεσ τθσ. Το ςχζδιο ζχει ςκοπό να δθμιουργιςει μια ανανεωμζνθ
αποςτολι για τθν Τράπεηα: «τθν προϊκθςθ του καλοφ του λαοφ του Θνωμζνου Βαςιλείου με τθ
διατιρθςθ τθσ νομιςματικισ και χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ».
Στθν καρδιά του Στρατθγικοφ Σχεδίου βρίςκεται θ δζςμευςθ για το χτίςιμο «Μίασ Τράπεηασ»
(One Bank), θ οποία αναγνωρίηει τθ ςθμαςία του να ζχει τθν ευκφνθ για τθν μικροπολθπτικι
86

Πλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν Κεντρικι Τράπεηα τθσ Αγγλίασ ςτθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα
προζρχονται από τον επίςθμο ιςτότοπό τθσ: http://www.bankofengland.co.uk/Pages/home.aspx
87
lender of last resort
88
market maker of last resort
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εποπτεία, τθν μακροπρολθπτικι πολιτικι και τθ νομιςματικι πολιτικι εντόσ του ίδιου οργανιςμοφ.
Αυτό ςθμαίνει ότι θ Τράπεηα είναι ςε καλφτερθ κζςθ για να εξαςφαλίςει για το κοινό τθσ οικονομικά
οφζλθ-κλειδιά: ςτακερό πλθκωριςμό, οικονομικι ανάπτυξθ, και ςυνεχισ παροχι
χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν. Το όραμα τθσ «Μίασ Τράπεηα» ςθμαίνει μια ιςχυρι κοινι
κουλτοφρα, που χτίςτθκε από τα ανϊτερα και ικανότερα ςτελζχθ όλων των τμθμάτων τθσ Τράπεηασ,
θ οποία ςυγκεντρϊνει το ςφνολο τθσ οργάνωςθσ για τθν καλφτερθ υποςτιριξθ κάκε προςϊπου
υπεφκυνου για τθν χάραξθσ πολιτικισ και για κάκε πολιτικι απόφαςθ.
4.3.2.

Πϊσ θ διοικείται Σράπεηα τθσ Αγγλίασ

Θ Τράπεηα τθσ Αγγλίασ ανικει ςτθν κυβζρνθςθ του Θνωμζνου Βαςιλείου. Το Κοινοβοφλιο τθσ
ζδωςε δυνάμεισ μζςω τθσ νομοκεςίασ, το οποίο ςθμαίνει ότι θ ΤτΑ είναι υπόλογθ τόςο ςτο
Κοινοβοφλιο όςο και ςτο κοινό.
Θ Τράπεηα εποπτεφεται από ζνα διοικθτικό ςυμβοφλιο, που είναι γνωςτό ωσ «Ελεγκτικό
Συμβοφλιο», τα μζλθ του οποίου διορίηονται από τθ Βαςίλιςςα κατόπιν ειςθγιςεωσ του
Ρρωκυπουργοφ και τθσ Καγκελαρίου. Το δικαςτιριο είναι αρμόδιο για τον κακοριςμό και τθν
παρακολοφκθςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Τράπεηασ και τθ λιψθ ςθμαντικϊν αποφάςεων ςχετικά με τισ
δαπάνεσ και τουσ διοριςμοφσ. Θ κυβζρνθςθ επιλζγει ζνα από τα μθ εκτελεςτικά, είτε από τα
εξωτερικά μζλθ για να κατζχει κζςθ ςτο δικαςτιριο.
Θ υπευκυνότθτα τθσ ΤτΑ απζναντι ςτο Κοινοβοφλιο αποδεικνφεται μζςω τθσ Βουλισ τθσ
Επιτροπισ του Υπουργείου Οικονομικϊν (House of Commons Treasury Committee). Οι Διοικθτζσ τθσ
ΤτΑ, οι Εκτελεςτικοί Διοικθτικοί Σφμβουλοι και τα μζλθ των εξωτερικϊν επιτροπϊν τθσ Νομιςματικισ
Ρολιτικισ και τθσ Επιτροπισ Οικονομικισ Ρολιτικισ εμφανίηονται τακτικά ενϊπιον τθσ επιτροπισ
μετά από τθν δθμοςίευςθ τθσ Ζκκεςθσ Ρλθκωριςμοφ, τθσ Ζκκεςθσ για τθ Χρθματοπιςτωτικι
Στακερότθτα και τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ τθσ Ρρολθπτικισ υκμιςτικισ Αρχισ (Prudential Regulation
Authority). Τα νζα μζλθ τθσ Επιτροπισ Νομιςματικισ Ρολιτικισ και τθσ Επιτροπισ Οικονομικισ
Ρολιτικισ ζχουν επίςθσ ακροάςεισ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Υπουργείου Οικονομικϊν πριν από
τον διοριςμό τουσ.
Θ Ρρολθπτικι υκμιςτικι Αρχι (PRA) διακζτει Διοικθτικό Συμβοφλιο που είναι υπεφκυνο για τθ
λιψθ των πιο ςθμαντικϊν αποφάςεων ςχετικά με τουσ κανόνεσ που ιςχφουν για τισ επιχειριςεισ και
τθν εποπτεία των μεμονωμζνων επιχειριςεων. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ετοιμάηει μια ςτρατθγικι
κάκε χρόνο, ςε ςυνεννόθςθ με το Δικαςτιριο (Court) του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ.
Αυτό κακορίηει το πϊσ θ Αρχι (PRA) κα επιτφχει τουσ ςτόχουσ του, οι οποίεσ κακορίηονται από το
Κοινοβοφλιο89.
4.3.3.

Νομοκεςία τθσ Σράπεηασ τθσ Αγγλίασ

Θ Τράπεηα ιδρφκθκε αρχικά με βαςιλικό διάταγμα ςφμφωνα με τθν Ρράξθ για τθν Τράπεηα τθσ
Αγγλίασ (Bank of England Act) 1694. Aπό τότε μια ςειρά νόμων ζχουν κεςπιςτεί που επθρεάηουν τθν
Τράπεηα:
 Charter of the Bank of England, 1694
 Bank Charter Act, 1844
 Bank of England Act, 1946
 Charter of the Bank of England, 1998
 Bank of England Act, 1998
 Banking Act, 2009
 Financial Services Act, 2012
89

Θ ΡΑ διακζτει ςυμβοφλιο το οποίο είναι υπεφκυνο για τθ λιψθ των πιο ςθμαντικϊν αποφάςεων ςχετικά με
τουσ κανόνεσ που ιςχφουν για τισ επιχειριςεισ και τθν εποπτεία μεμονωμζνων επιχειριςεων. Το Διοικθτικό
Συμβοφλιο προετοιμάηει μια ςτρατθγικι κάκε χρόνο, ςε ςυνεννόθςθ με το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ.
Αυτό κακορίηει τον τρόπο με τον οποίο θ ΡΑ κα ςυγχρονίςει τουσ ςτόχουσ τθσ, οι οποίοι κακορίηονται από το
Κοινοβοφλιο
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Bank of England and Financial Services Act, 2016
Το μνθμόνιο κατανόθςθσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ χρθματοοικονομικϊν κρίςεων
μεταξφ του Υπουργείου Οικονομικϊν και τθσ Τράπεηασ είναι επίςθσ ςθμαντικό.

4.3.4.

Νομιςματικι πολιτικι

Νομιςματικι ςτακερότθτα ςθμαίνει ςτακερότθτα των τιμϊν και τθν εμπιςτοςφνθ ςτο
νόμιςμα. Οι ςτακερζσ τιμζσ κακορίηονται από τον ςτόχο τθσ κυβζρνθςθσ για τον πλθκωριςμό, ςτον
οποίο επιδιϊκει να ανταποκρικεί μζςα από τισ αποφάςεισ που ζλαβε θ Επιτροπι Νομιςματικισ
Ρολιτικισ (Monetary Policy Committee - MPC) τθσ Τράπεηασ.
Θ νομιςματικι πολιτικι ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο ςυνικωσ λειτουργεί μζςα από τθν τιμι ςτθν
οποία ζγινε ο δανειςμόσ χρθμάτων - το επιτόκιο. Τον Μάρτιο του 2009, θ ΕΝΡ ανακοίνωςε ότι εκτόσ
από τον κακοριςμό του τραπεηικοφ επιτοκίου, κα αρχίςει να διαχζει άμεςα χριμα ςτθν οικονομία με
τθν αγορά χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων - ςυχνά γνωςτι ωσ ποςοτικι χαλάρωςθ
(quantitative easing).
4.3.5.

Επιτροπι Νομιςματικισ Πολιτικισ

Τα επιτόκια κακορίηονται από τθν Επιτροπι Νομιςματικισ Ρολιτικισ τθσ Κεντρικισ
90
Τράπεηασ. Θ Επιτροπι Νομιςματικισ Ρολιτικισ (MPC ) κακορίηει το επιτόκιο αυτό που κρίνει το
κατάλλθλο για να επιτευχκεί ο ςτόχοσ για τον πλθκωριςμό που ζχει τεκεί. Θ Επιτροπι Νομιςματικισ
Ρολιτικισ τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ αποτελείται από εννζα μζλθ: τον Διοικθτι, τρεισ Υποδιοικθτζσ για τθ Νομιςματικι Ρολιτικι, τθ Χρθματοοικονομικι Στακερότθτα και για Χρθματοοικονομικά
&Αγορζσ, τον Επικεφαλι Οικονομολόγο (Chief Economist) τθσ Τράπεηασ και τζςςερα εξωτερικά μζλθ
τα οποία διορίηονται απευκείασ από τον καγκελάριο. Ο διοριςμόσ των ανεξάρτθτων μελϊν ζχει
ςχεδιαςτεί για να εξαςφαλίςει ότι θ Επιτροπι ωφελείται από εξωτερικι ςκζψθ και εμπειρία, πζρα
από αυτζσ που αποκτά και αναπτφςςει εντόσ τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ Αγγλίασ, δίνοντασ
ςφαιρικότθτα ςτον τρόπο λειτουργίασ και λιψθσ αποφάςεων τθν Επιτροπισ.
Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Νομιςματικισ Ρολιτικισ υπθρετοφν κακοριςμζνα διαςτιματα
(τζρμινα) κθτείασ μετά τα οποία μποροφν να αντικαταςτακοφν ι να ανανεϊςουν τθν κζςθ τουσ ςτθν
Επιτροπι. Κάκε μζλοσ τθσ ΕΝΡ ζχει ςθμαντικι εμπειρία ςτον τομζα των οικονομικϊν και τθσ
νομιςματικισ πολιτικισ. Τα μζλθ δεν αντιπροςωπεφουν μεμονωμζνεσ ομάδεσ ι περιοχζσ. Είναι
ανεξάρτθτα. Κάκε μζλοσ τθσ επιτροπισ ζχει μία ψιφο για να μπορεί να επζμβει ςτθν διαδικαςία
ρφκμιςθσ των επιτοκίων ςτο επίπεδο που εκφράηει ςυμφωνία με τον ςτόχο για τον πλθκωριςμό. Οι
αποφάςεισ τθσ ΕΝΡ είναι δομθμζνεσ να λαμβάνονται ςε ατομικι βάςθ, με μοναδιαία ψιφο (μία
ψιφοσ ανά άτομο). Οι αποφάςεισ δεν βαςίηονται ςε μια ςυναίνεςθ απόψεων. Αντανακλοφν τθν
ψιφο του κάκε μζλουσ τθσ επιτροπισ.
Ζνασ εκπρόςωποσ από το Υπουργείο Οικονομικϊν παρίςταται ςτθν Επιτροπι κατά τισ
ςυνεδριάςεισ τθσ. Ο εκπρόςωποσ του Υπουργείου Οικονομικϊν μπορεί να ςυηθτιςει κζματα
πολιτικισ, αλλά δεν επιτρζπεται να ςυμμετάςχει ςτθν ψθφοφορία. Ο ςκοπόσ είναι να εξαςφαλιςτεί,
αφενόσ, ότι θ ΕΝΡ είναι πλιρωσ ενθμερωμζνθ ςχετικά με τισ εξελίξεισ τθσ δθμοςιονομικισ πολιτικισ
και των άλλων λοιπϊν πτυχϊν τθσ οικονομικισ πολιτικισ τθσ κυβζρνθςθσ, και αφετζρου, ότι ο
καγκελάριοσ λαμβάνει με ςυνζπεια και ςυνζχεια πλιρθ ενθμζρωςθ ςχετικά με τθ νομιςματικι
πολιτικι.
4.3.5.1. υνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Νομιςματικισ Πολιτικισ
Θ Επιτροπι Νομιςματικισ Ρολιτικισ ςυνεδριάηει κάκε μινα με βαςικό ςκοπό τθν ρφκμιςθ
του επιτοκίου. Από τισ 15 Σεπτεμβρίου 2016, ςφμφωνα με τθν Ρράξθ για τθν Τράπεηα τθσ Αγγλίασ και
τισ Οικονομικζ Λειτουργίεσ (2016), οι ςυναντιςεισ τθσ ΕΝΡ είναι πλζον ζωσ οκτϊ φορζσ το χρόνο.

90

Monetary Policy Committee

100

Μαρία Σουτουδάκθ

Νομιςματικι Πολιτικι, Κεντρικζσ Σράπεηεσ &
Χρθματοοικονομικζσ Κρίςεισ

Ρριν από κάκε ςυνεδρίαςθ, θ ΕΝΡ λαμβάνει εκτενι ενθμζρωςθ για τθν κατάςταςθ τθσ οικονομίασ
από το προςωπικό τθσ Τράπεηασ τθσ Αγγλίασ. Αυτι θ διαδικαςία περιλαμβάνει μια ςυνεδρίαςθ
μιςισ θμζρασ - γνωςτι ωσ προ-ΕΝΡ ςυνάντθςθ – θ οποία προγραμματίηεται ςυνικωσ τθν εβδομάδα
πριν από τθ ςυνάντθςθ τθσ ΕΝΡ για τθν ρφκμιςθ των. Τα εννζα μζλθ τθσ επιτροπισ ενθμερϊνονται
για όλα τα τελευταία ςτοιχεία ςχετικά με τθν οικονομία και λαμβάνουν ενθμζρωςθ για τισ εξθγιςεισ
και τισ αναλφςεισ των πρόςφατων τάςεων και των ςχετικϊν κεμάτων. Θ Επιτροπι ζχει, επίςθσ,
ενθμερωκεί για τισ επιχειρθματικζσ ςυνκικεσ που αφοροφν ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, από τουσ
αντιπροςϊπουσ τθσ Τράπεηασ. Ο ρόλοσ των αντιπροςϊπων είναι να επικοινωνοφν άμεςα με τισ
επιχειριςεισ και να αποκτοφν πλθροφόρθςθ για τισ τρζχουςεσ και τισ μελλοντικζσ οικονομικζσ
εξελίξεισ και προοπτικζσ.
Θ εκάςτοτε ςυνάντθςθ τθσ ΕΝΡ διαρκεί πάνω από τρεισ θμζρεσ. Κατά τθν πρϊτθ
ςυνεδρίαςθ, που πραγματοποιικθκε κανονικά τθν Ρζμπτθ πριν από τθν απόφαςθ τθσ ΕΝΡ, τα μζλθ
καλοφνται να ςυηθτιςουν τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με το πϊσ πρζπει να ερμθνευτοφν και να
προςεγγιςκοφν τα πιο πρόςφατα οικονομικά δεδομζνα. Κατά τθ δεφτερθ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ
Νομιςματικισ Ρολιτικισ - τθν πρϊτθ από τισ δφο ςυνεδριάςεισ πολιτικισ, που πραγματοποιείται
κανονικά τθν επόμενθ Δευτζρα – τα μζλθ ςυηθτοφν ποια κα πρζπει να είναι θ κατάλλθλθ ςτάςθ και
ςυμπεριφορά πολιτικισ.
Θ τελικι ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Νομιςματικισ Ρολιτικισ – που είναι και θ δεφτερθ ςυνάντθςθ
τθσ ΕΝΡ - ςυνικωσ πραγματοποιείται τθν ακόλουκθ Τετάρτθ. Μετά από περαιτζρω ςυηιτθςθ για τθν
ενδεδειγμζνθ κατεφκυνςθ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ, ο Διοικθτισ κζτει ςτο πλαίςιο τθσ
ςυνάντθςθσ τθν πολιτικι τακτικι που ο ίδιοσ πιςτεφει ότι κα κερδίςει τθν πλειοψθφία και τα μζλθ
τθσ ψθφοφορίασ τθ ΕΝΡ. Οποιοδιποτε μζλοσ ςε μια μειοψθφία καλείται να ανακοινϊςει ποιο είναι
το επίπεδο των επιτοκίων, το οποίο αυτόσ ι αυτι κα προτιμοφςε. Θ απόφαςθ του επιτοκίου
δθμοςιεφεται μαηί με τα πρακτικά των ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ Νομιςματικισ Ρολιτικισ, ςτισ 12
το μεςθμζρι τθσ Ρζμπτθσ.
4.3.5.2. Δθμόςια λογοδοςία: εξιγθςθ απόψεων και τισ αποφάςεων
Θ ΕΝΡ ζχει δεςμευτεί για τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ διαφάνεια γφρω από τθ λιψθ
αποφάςεων. Τα πρακτικά των ςυνεδριάςεων τθσ δθμοςιεφονται ταυτόχρονα με τθν απόφαςθ για τα
επιτόκια. Μποροφν επίςθσ τα πρακτικά να καταγράφουν τισ ψιφουσ των μεμονωμζνων μελϊν τθσ
επιτροπισ. Τα πρακτικά δίνουν μια πλιρθ και διαυγι εικόνα για τθν εκάςτοτε ςυηιτθςθ πολιτικισ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των διαφορετικϊν απόψεων. Ππωσ ςυνιςτάται Από τον Μάρτιο του 2015 τα
αντίγραφα των ςυναντιςεων τθσ Επιτροπισ Νομιςματικισ Ρολιτικισ δθμοςιεφονται με μια
υςτζρθςθ οκτϊ ετϊν.
Εκτόσ από τισ πρακτικά τθσ ΕΝΡ, θ ΤτΑ δθμοςιεφει τθν Ζκκεςθ Ρλθκωριςμοφ κάκε τρίμθνο.
Θ παροφςα ζκκεςθ δίνει μια ανάλυςθ τθσ οικονομίασ του Θνωμζνου Βαςιλείου και των παραγόντων
που επθρεάηουν τισ αποφάςεισ πολιτικισ. Θ ζκκεςθ περιλαμβάνει επίςθσ τελευταίεσ προβλζψεισ τθσ
ΕΝΡ για τον πλθκωριςμό και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ. Επειδι θ νομιςματικι πολιτικι λειτουργεί
με χρονικι υςτζρθςθ περίπου δφο χρόνια, είναι απαραίτθτο για τθν ΕΝΡ να λάβει αποφάςεισ
ςχετικά με τισ προοπτικζσ για τθν παραγωγι και τον πλθκωριςμό. Ζτςι θ Επιτροπι χρθςιμοποιεί ζνα
μοντζλο τθσ οικονομίασ για να βοθκθκεί ςτθν παραγωγι προβλζψεϊν τθσ. Το μοντζλο αυτό παρζχει
ζνα πλαίςιο για να οργανωκεί θ ςκζψθ για το πϊσ λειτουργεί θ οικονομία και το πϊσ διαφορετικζσ
οικονομικζσ εξελίξεισ κα μποροφςαν να επθρεάςουν το μελλοντικό πλθκωριςμό. Αλλά αυτό δεν
είναι μια μθχανικι άςκθςθ. Λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ αβεβαιότθτεσ για το μζλλον, οι
προβλζψεισ τθσ Επιτροπισ Νομιςματικισ Ρολιτικισ πρζπει να περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο για μια
μεγάλθ κρίςθ για τθν οικονομία.
Ρζρα από τισ εκδόςεισ, τα μζλθ τθσ ΕΝΡ εμφανίηονται τακτικά ενϊπιον του Κοινοβουλίου ςυνικωσ ςτθν εξεταςτικι επιτροπι του Υπουργείου Οικονομικϊν (House of Commons Treasury
Select Committee) - να εξθγιςει τισ ενζργειζσ τθσ. Τα μζλθ τθσ ΕΝΡ δίνουν επίςθσ τακτικζσ ομιλίεσ
και ςυνεντεφξεισ ςτα ΜΜΕ για να εξθγιςουν τισ αποφάςεισ πολιτικισ και τον τρόπο ςκζψθσ τθσ
Επιτροπισ ςτο ευρφτερο δυνατό κοινό.
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Πλα τα μζλθ διεξάγουν μια ςειρά περιφερειακϊν επιςκζψεων ςε όλθ τθ Βρετανία για να
ςυμμετάςχουν ςε ςυηιτθςθ με ιδιϊτεσ, πολίτεσ και επιχειριςεισ για κζματα που επθρεάηουν τθν
οικονομικι τουσ ηωι. Ρρόκειται για ζνα αμφίδρομο διάλογο, που δίνει ςτα μζλθ πρωτογενι
πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν οικονομικι κατάςταςθ τθν οποία βιϊνουν οι πολίτεσ ςε όλο το μικοσ
και πλάτοσ τθσ χϊρασ.

4.3.5.3. Επιτροπι Νομιςματικισ Πολιτικισ: Αποφάςεισ, Πρακτικά και Προβλζψεισ
Οι αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Νομιςματικισ Ρολιτικισ για τα επιτόκια ανακοινϊνονται τθν
Ρζμπτθ ςτισ 12 το μεςθμζρι. Τα πρακτικά των ςυνεδριάςεων τθσ ΕΝΡ δθμοςιεφονται ταυτόχρονα με
τθν απόφαςθ. Οι προβλζψεισ τθσ ΕΝΡ για τθν ανάπτυξθ και τον πλθκωριςμό δθμοςιεφονται ςτθν
ζκκεςθ για τον πλθκωριςμό κατά τουσ μινεσ Φεβρουάριο, Μάιο, Αφγουςτο και Νοζμβριο. Σε αυτοφσ
τουσ μινεσ, θ ζκκεςθ πλθκωριςμοφ δθμοςιεφεται ταυτόχρονα με τθν απόφαςθ και τα πρακτικά τθσ
Επιτροπισ Νομιςματικισ Ρολιτικισ.
Κάκε χρόνο, ο υπουργόσ Οικονομικϊν ςυντάςςει μια επιςτολι προσ το Διοικθτι τθσ
Τράπεηασ επιβεβαιϊνοντασ το ςτόχο για τον πλθκωριςμό και τθν αποςτολι τθσ Τράπεηασ για τθ
νομιςματικι πολιτικι. Εάν ο πλθκωριςμόσ κινείται μακριά από το ςτόχο κατά περιςςότερο από 1
ποςοςτιαία μονάδα ςε οποιαδιποτε κατεφκυνςθ, ο Διοικθτισ οφείλει να αποςτείλει ανοικτι
επιςτολι προσ τον/τθν Καγκελάριο εξθγϊντασ γιατί ο πλθκωριςμόσ ζχει απομακρυνκεί από το ςτόχο
και με ποια μζτρα θ Τράπεηα αναλαμβάνει να επαναφζρει πίςω τον πλθκωριςμό ςτον ςτόχο. Ο
καγκελάριοσ ςυνικωσ απαντά ςτο Διοικθτι με δικι του ανοιχτι επιςτολι.
Στισ 7 Αυγοφςτου 2013, θ ΕΝΡ ανιγγειλε τθν ακόλουκθ διλωςθ – οδθγία:
“Θ Επιτροπι ςτοχεφει ςε ζνα ελάχιςτο για να διατθριςει τθ ςθμερινι, εξαιρετικά ανοδικι
κατεφκυνςθ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ, μζχρι το ςθμείο που θ οικονομικι χαλαρότθτα κα ζχει
μειωκεί ςθμαντικά, εφόςον αυτό δεν ςυνεπάγεται ςθμαντικοφσ κινδφνουσ είτε για τθ ςτακερότθτα
των τιμϊν ι για τθ χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα”.
Συγκεκριμζνα, θ ΕΝΡ δεν προτίκεται να αυξιςει τραπεηικό επιτόκιο από το ςθμερινό
επίπεδο του 0,5%, τουλάχιςτον ζωσ ότου θ Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ να επιβεβαιϊςει ότι το
ποςοςτό ανεργίασ ζχει πζςει ςτο κατϊτατο όριο του 7%, ςφμφωνα με τουσ παρακάτω όρουσ.
Θ ΕΝΡ είναι ζτοιμθ να προβεί ςε περαιτζρω αγορζσ περιουςιακϊν ςτοιχείων, ενϊ το
ποςοςτό ανεργίασ παραμζνει πάνω από το 7%, εφόςον κρίνει ότι θ πρόςκετθ νομιςματικι τόνωςθ
είναι δικαιολογθμζνθ. Αλλά μζχρι να επιτευχκεί το όριο τθσ ανεργίασ, και με τθν επιφφλαξθ των
παρακάτω όρων, θ ΕΝΡ δεν προτίκεται να μειϊςει το απόκεμα των αγορϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων
που χρθματοδοτοφνται από τθν ζκδοςθ διακεςίμων τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ και, ςφμφωνα με αυτό,
προτίκεται να επανεπενδφςει τισ ταμειακζσ ροζσ που ςυνδζονται με όλεσ τισ ϊριμεσ κατακζςεισ ςε
χρυςό, που πραγματοποιικθκαν για ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ διευκόλυνςθσ αγοράσ
περιουςιακϊν ςτοιχείων (Asset Purchase Facility).
Θ κακοδιγθςθ που ςυνδζει τραπεηικό επιτόκιο και πωλιςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτο
κατϊφλι τθσ ανεργίασ κα παφςει να ιςχφει, εάν οποιοδιποτε από τα ακόλουκα τρία «ςθμεία»
παραβιαςτοφν:
 κατά τθν άποψθ τθσ ΕΝΡ, είναι πολφ πικανό ο πλθκωριςμόσ βάςει του ΔΤΚ, ςτουσ
ερχόμενουσ 18 ζωσ 24 μινεσ να είναι 0,5 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ι περιςςότερο
πάνω από το ςτόχο του 2%.
 μεςοπρόκεςμεσ προςδοκίεσ για τον πλθκωριςμό δεν παραμζνουν πλζον επαρκϊσ
ςτακερζσ και βάςιμεσ.
 θ Επιτροπι Οικονομικισ Ρολιτικισ (FPC) κρίνει ότι θ κατεφκυνςθ τθσ νομιςματικισ
πολιτικισ αποτελεί μια ςθμαντικι απειλι για τθ χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα,
που δεν μπορεί να αντιμετωπιςτεί με μια ςειρά ςθμαντικϊν ελαφρυντικϊν
δράςεων πολιτικισ που βρίςκονται ςτθν δικαιοδοςία και ςτθ διάκεςθ τθσ ΕΝΡ, τθσ
Αρχισ Χρθματοοικονομικϊν Υπθρεςιϊν και τθσ Ρρολθπτικισ υκμιςτικισ Αρχισ,
κατά τρόπο ςυνεπι με τουσ ςτόχουσ τουσ.
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Θ Επιτροπι κα ςυνεχίςει να ρυκμίηει το επίπεδο τθσ Τράπεηασ Ροςοςτό και το μζγεκοσ του
προγράμματοσ αγοράσ περιουςιακϊν ςτοιχείων κάκε μινα, λαμβάνοντασ αυτά τα κριτιρια υπόψθ.
Θ δράςθ που κα αναλάβει θ ΕΝΡ, εάν κάποιο από αυτά τα ςθμεία ζχει παραβιαςτεί, κα εξαρτθκεί
από τθν επί το χρόνω αξιολόγθςθ τθσ ωσ προσ τθν κατάλλθλθ ρφκμιςθ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ,
προκειμζνου να εκπλθρϊςει τθν αποςτολι τθσ για παράδοςθ και εξαςφάλιςθ τθσ ςτακερότθτασ των
τιμϊν. Επομζνωσ, δεν υπάρχει τεκμιριο που να μαρτυρά ότι παραβιάηεται οποιαδιποτε από αυτζσ
τισ επιςθμάνςεισ, που κα είναι ικανό να οδθγιςει ςε άμεςθ αφξθςθ του τραπεηικοφ επιτοκίου ι
πϊλθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων.
4.3.6. υμβιβαςμοί Νομιςματικισ Πολιτικισ
Στισ 12 Φεβρουαρίου 2014 θ ανεργία πλθςίαςε το 7% φτάνοντασ ςτο όριο, και θ ΕΝΡ ζκανε
μια περαιτζρω διλωςθ - κακοδιγθςθ ςχετικά με τον κακοριςμό τθσ νομιςματικισ πολιτικισ. Στθν
οδθγία αυτι, αναφζρεται ότι θ ΕΝΡ κακορίηει τθν πολιτικι για τθν επίτευξθ του ςτόχου για τον
πλθκωριςμό 2%, και, ςυνεπϊσ και εν ςυναρτιςει αυτοφ, για να ςτθρίξει τθν οικονομικι πολιτικι τθσ
κυβζρνθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων των πολιτικϊν για τθν ανάπτυξθ και τθν
απαςχόλθςθ. Ραρά τθ ςθμαντικι μείωςθ τθσ ανεργίασ, εξακολουκεί να υπάρχει περικϊριο για
απορρόφθςθ περαιτζρω πλεονάηουςασ παραγωγικισ ικανότθτασ πριν από τθν αφξθςθ του
τραπεηικοφ επιτοκίου τθσ ΤτΑ. Πταν τραπεηικό επιτόκιο αρχίςει να αυξάνεται, θ κατάλλθλθ
διαδρομι, ζτςι ϊςτε να εξαλειφκοφν τα υπολείμματα μζςα ςτα επόμενα δφο ζωσ τρία χρόνια και να
διατθρθκεί ο πλθκωριςμόσ κοντά ςτον ςτόχο του αναμζνεται να είναι ςταδιακι. Θ πραγματικι
διαδρομι του τραπεηικοφ επιτοκίου που κα ορίςει θ κεντρικι τράπεηα τα επόμενα χρόνια, ωςτόςο,
κα εξαρτθκεί από τισ οικονομικζσ εξελίξεισ.
Ακόμα και όταν θ οικονομία ζχει επανζλκει ςε φυςιολογικά επίπεδα παραγωγισ και ο
πλθκωριςμόσ είναι κοντά ςτον ςτόχο, το κατάλλθλο επίπεδο του επιτοκίου είναι πικανό να είναι
ςθμαντικά κάτω από το επίπεδο του 5% όπωσ είχε τεκεί κατά μζςο όρο από τθν Επιτροπι πριν από
τθν οικονομικι κρίςθ. Θ ΕΝΡ προτίκεται να διατθριςει το απόκεμα των αγοραςκζντων
περιουςιακϊν ςτοιχείων, τουλάχιςτον μζχρι τθν πρϊτθ αφξθςθ ςτο τραπεηικό επιτόκιο. Θ
νομιςματικι πολιτικι μπορεί να ζχει ζνα ρόλο να διαδραματίςει ςτθν άμβλυνςθ των κινδφνων για τθ
χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα, αλλά μόνο ωσ τελευταία γραμμι άμυνασ, αν οι κίνδυνοι αυτοί δεν
είναι εφικτό να αντιμετωπιςτοφν με μια ςειρά δράςεων πολιτικισ κατά τθ βοφλθςθ και απόφαςθ
τθσ Επιτροπισ Οικονομικισ Ρολιτικισ και άλλων ρυκμιςτικϊν αρχϊν.
4.3.7. Αγορζσ
Το τμιμα Αγορϊν (Markets) τθσ ΤτΑ διαχειρίηεται τον ιςολογιςμό τθσ Τράπεηασ, υλοποιεί τισ
πολιτικζσ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Νομιςματικισ Ρολιτικισ, παρζχει αςφάλεια ρευςτότθτασ ςτο
χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, και διαχειρίηεται τα ξζνα νομίςματα και τα διακζςιμα ςε χρυςό τθσ
κυβζρνθςθσ του Θνωμζνου Βαςιλείου. Επίςθσ, λειτουργεί ωσ «τα μάτια και τα αυτιά» τθσ Τράπεηασ
ςτισ αγορζσ, για τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ εξελίξεισ ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ
και τθν υποςτιριξθ όλων των επιτροπϊν πολιτικισ τθσ Τράπεηασ.
4.3.8. Διευκόλυνςθ αγοράσ περιουςιακϊν ςτοιχείων
Τον Λανουάριο του 2009, ο Υπουργόσ Οικονομικϊν εξουςιοδότθςε τθν Τράπεηα να
δθμιουργιςει ζνα τμιμα/λειτουργία Διευκολφνςεων Αγοράσ Ρεριουςιακϊν Στοιχείων (Asset
Purchase Facility - APF) για τθν αγορά υψθλισ ποιότθτασ ςτοιχεία ενεργθτικοφ που
χρθματοδοτοφνται από τθν ζκδοςθ εντόκων γραμματίων και τισ λειτουργίεσ διαχείριςθσ μετρθτϊν
του DMO (high-quality assets financed by the issue of Treasury bills and the DMO’s cash management
operations). Ο ςτόχοσ τθσ διευκόλυνςθσ ιταν θ βελτίωςθ τθσ ρευςτότθτασ ςτισ πιςτωτικζσ αγορζσ. Ο
καγκελάριοσ ανακοίνωςε επίςθσ ότι με το APF παρζχεται ζνα πρόςκετο εργαλείο που θ Επιτροπι
Νομιςματικισ Ρολιτικισ (MPC) κα μποροφςε να χρθςιμοποιιςει για τουσ ςκοποφσ τθσ νομιςματικισ
πολιτικισ. Πταν το APF χρθςιμοποιείται για τουσ ςκοποφσ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ, οι αγορζσ των
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περιουςιακϊν ςτοιχείων που χρθματοδοτοφνται από τθν δθμιουργία αποκεματικϊν των κεντρικϊν
τραπεηϊν.
4.3.9. Λειτουργίεσ και Πράξεισ τερλίνασ
Οι δραςτθριότθτεσ τθσ Τράπεηασ ςτισ χρθματαγορζσ τθσ ςτερλίνασ υπθρετοφν τθν αποςτολι
τθσ Τράπεηασ για τθν προϊκθςθ τθσ ωφζλειασ και του καλοφ του λαοφ του Θνωμζνου Βαςιλείου με
τθ διατιρθςθ τθσ νομιςματικισ και χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ. Οι ενζργειεσ αυτζσ
αποςκοποφν ςε μία ςειρά ςτοχεφςεων.
Αρχικό μζλθμα είναι θ εφαρμογι των αποφάςεων τθσ ΕΝΡ προκειμζνου να επιτευχκεί ο
ςτόχοσ του πλθκωριςμοφ. Θ Τράπεηα ςυνικωσ το κάνει αυτό με τθν καταβολι των τόκων ςε
τραπεηικό επιτόκιο για τα αποκεματικά υπόλοιπα που κατζχουν οι εμπορικζσ τράπεηεσ και οι
οικοδομικοί ςυνεταιριςμοί. Από τον Μάρτιο του 2009, όταν θ Επιτροπι Νομιςματικισ Ρολιτικισ
ξεκίνθςε διαδικαςίεσ «ποςοτικισ χαλάρωςθσ», ζχει επίςθσ αναγνωρίςει ωσ ενδιάμεςο ςτόχο, ζνα
ςυγκεκριμζνο ποςό αγορϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, τα οποία χρθματοδοτοφνται από τθν
δθμιουργία αποκεματικϊν των κεντρικϊν τραπεηϊν.
Θ δεφτερθ ςτόχευςθ των λειτουργιϊν αυτϊν αφορά ςτθ μείωςθ του κόςτουσ διανομισ των
υπθρεςιϊν ρευςτότθτασ και πλθρωμϊν που παρζχονται από τισ τράπεηεσ ςτθν οικονομία του
Θνωμζνου Βαςιλείου. Θ Τράπεηα το επιτυγχάνει αυτό εξιςορροπϊντασ τθν παροχι αςφάλειασ
ρευςτότθτασ με το κόςτοσ τθσ δθμιουργίασ κινιτρων για τισ εμπορικζσ τράπεηεσ και τισ οικοδομικζσ
εταιρείεσ ϊςτε να αναλάβουν μεγαλφτερο ρίςκο, και με τθν επιφφλαξθ τθσ ανάγκθσ να αποφευχκεί
θ ανάλθψθ ρίςκων ςτο δικό τθσ ιςολογιςμό.
Θ Τράπεηα είναι ςε κζςθ να αναλάβει τα κακικοντα αυτά, διότι είναι ο μοναδικόσ
προμθκευτισ του «χριματοσ τθσ κεντρικισ τράπεηασ» ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο. Το «χριμα τθσ
Κεντρικισ Τράπεηασ» παίρνει δφο μορφζσ - τα τραπεηογραμμάτια που χρθςιμοποιοφνται ςτισ
κακθμερινζσ ςυναλλαγζσ και υπόλοιπεσ λειτουργίεσ ςχετικοφ χαρακτιρα («αποκζματα») που
κατζχονται από τισ εμπορικζσ τράπεηεσ και τουσ οικοδομικοφσ ςυνεταιριςμοφσ ςτθν Τράπεηα. Το
Χριμα τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ είναι ςτο επίκεντρο του μθχανιςμοφ μετάδοςθσ τθσ νομιςματικισ
πολιτικισ και των υπθρεςιϊν πλθρωμϊν και ρευςτότθτασ που παρζχεται από το τραπεηικό ςφςτθμα.
Το μόνιμο πλαίςιο που διζπει τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Τράπεηασ ςτισ αγορζσ τθσ ςτερλίνασ είναι
γνωςτό ωσ «Νομιςματικό Ρλαίςιο Στερλίνασ» (Sterling Monetary Framework) και παρατίκεται ςτο
«Κόκκινο Βιβλίο» τθσ Τράπεηασ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ, θ Τράπεηα ειςιγαγε νζεσ λειτουργίεσ μερικζσ από τισ οποίεσ είναι προςωρινζσ - για να επιτφχει τουσ ςτόχουσ τθσ. Οριςμζνεσ από αυτζσ τισ
λειτουργίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ποςοτικισ χαλάρωςθσ, ζχουν αναλθφκεί από το τμιμα
διευκόλυνςθσ αγοράσ ακινιτων τθσ Τράπεηασ, θ οποία, λόγω των κινδφνων που ενζχουν για τθν
ιςολογιςμό τθσ Τράπεηασ, αποηθμιϊνεται από το Υπουργείο Οικονομικϊν (HM Treasury).
4.3.10. Εφαρμογι τθσ νομιςματικισ πολιτικισ
Οι νομιςματικζσ πράξεισ τθσ Τράπεηασ ζρχονται να εφαρμόςουν τισ αποφάςεισ που
λαμβάνονται από τθν Επιτροπι Νομιςματικισ Ρολιτικισ (MPC). Από τον Μάρτιο του 2009, όταν
ξεκίνθςε ποςοτικι χαλάρωςθ, αυτι θ διαδικαςία ςυμπεριλαμβάνει δφο πυλϊνεσ, κρατϊντασ τα
βραχυπρόκεςμα επιτόκια τθσ αγοράσ ςτακερά και ςφμφωνα με το επιτόκιο τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ,
και αναλαμβάνοντασ ζνα ςτόχο-ποςό των αγορϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, τα οποία
χρθματοδοτοφνται από τθν δθμιουργία αποκεματικϊν των κεντρικϊν τραπεηϊν.
Τα επιτόκια των βραχυπρόκεςμων επιτοκίων τθσ αγοράσ διατθροφνται εναρμονιςμζνα με
το επιτόκιο τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ, ςφμφωνα με τθν καταβολι του κεντρικοφ τραπεηικοφ επιτοκίου
ςτο ςφνολο των μετρθτϊν που βρίςκονται ςτουσ αποκεματικοφσ λογαριαςμοφσ ςτθν ΤτΑ. Ο ςτόχοσ
αγοράσ περιουςιακϊν ςτοιχείων επιτυγχάνεται με τθν αγορά ι, ςε περίπτωςθ που ο ςτόχοσ είναι
μειωμζνοσ, με τθν πϊλθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων, μζςω τθσ υπθρεςίασ διευκόλυνςθσ αγοράσ
περιουςιακϊν ςτοιχείων.
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Ρριν από τον Μάρτιο του 2009, θ εφαρμογι τθσ νομιςματικι πολιτικι επικεντρωνόταν μόνο
ςτθν διατιρθςθ ςτακερϊν βραχυπρόκεςμων επιτοκίων τθσ αγοράσ, και ςφμφωνων με το επιτόκιο
τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ. Αυτό επιτεφχκθκε μζςω ενόσ «αποκεματικϊν κατά μζςο όρο» κακεςτϊτοσ.
Σφμφωνα με αυτό το ςφςτθμα, οι τράπεηεσ άρχιςαν να κζτουν μθνιαίο ςτόχο για τα αποκεματικά
των υπολοίπων τουσ. Θ Τράπεηα χρθςιμοποίθςε πράξεισ ανοικτισ αγοράσ για τθν παροχι τθσ ςωςτισ
ποςότθτασ αποκεμάτων για τθν κάλυψθ τθσ ςυνολικισ ηιτθςθ των τραπεηϊν. Οι τράπεηεσ που
διατιρθςαν τα ιςοηφγια κοντά, κατά μζςο όρο, ςτο ςτόχο τουσ ζλαβαν τόκουσ επί των υπολοίπων
τουσ φψοσ του επιτοκίου τθσ κεντρικισ τράπεηασ. Αλλά είχαν χρεωκεί εάν τα αποκεματικά του
ιςολογιςμοφ τουσ, ιταν κατά μζςο όρο είτε υπερβολικά πάνω ι κάτω από μθνιαίο ςτόχο τουσ. Μια
τράπεηα κα μποροφςε να αποφφγει τθν επιβάρυνςθ, κάνοντασ χριςθ των λειτουργιϊν μόνιμθσ
διευκόλυνςθσ για να επιτφχει τουσ ςτόχουσ τθσ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ κακθμερινζσ πλθρωμζσ και ςυναλλαγζσ μεταξφ των τραπεηϊν, ςε
κάποιο βακμό, οι τράπεηεσ είχαν ζνα κίνθτρο να δανείηουν ι να δανείηονται μεταξφ τουσ ςτθν
διατραπεηικι αγορά για τθν ανακφκλωςθ αποκεμάτων γφρω από το ςφςτθμα ζτςι ϊςτε κάκε
επιμζρουσ όργανο κα μποροφςε να ανταποκρικεί ςτον ςτόχοσ. Και επειδι το τραπεηικό ςφςτθμα ςτο
ςφνολό του είχε τθ ςωςτι ποςότθτα των αποκεμάτων, θ δραςτθριότθτα τθσ ανακφκλωςθσ ζτεινε να
διατθριςει τα επιτόκια τθσ αγοράσ κοντά ςτο τραπεηικό επιτόκιο.
Από τθν ζναρξθ τθσ ποςοτικισ χαλάρωςθσ, θ προςφορά των αποκεματικϊν ζχει ποικίλει ωσ
απάντθςθ ςτισ αποφάςεισ πολιτικισ τθσ ΕΝΡ, παρά τισ αλλαγζσ ςτθ ηιτθςθ για αποκεματικά. Αυτι θ
πικανι ανιςορροπία ςτθν προςφορά και τθ ηιτθςθ των αποκεματικϊν κα μποροφςε να ζχει ωσ
αποτζλεςμα τθν απϊλεια του ελζγχου των επιτοκίων τθσ αγοράσ τα οποία οι τράπεηεσ υποχρεοφνται
να ςυνεχίςουν να ρυκμίηουν και να επιτυγχάνουν ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ τουσ. Ωσ εκ τοφτου, θ
Τράπεηα ανζςτειλε τον μζςο όρο αποκεματικϊν το Μάρτιο του 2009. Οι τράπεηεσ δεν είναι πλζον
αναγκαςμζνεσ να κζτουν ςτόχουσ για τουσ λογαριαςμοφσ αποκεματικϊν τουσ και όλα τα
αποκεματικά τοκίηονται με το επιτόκιο τθσ ΤτΑ. Ωσ αποτζλεςμα, δεν υπάρχει κίνθτρο για τισ
τράπεηεσ να δανείηονται μεταξφ τουσ ι δανείηουν θ μία ςτθν άλλθ με επιτόκια πολφ πιο μακριά από
αυτό, ζτςι ϊςτε οι ςυντελεςτζσ τθσ αγοράσ να παραμζνουν κοντά ςτο επιτόκιο τθσ ΤτΑ.
4.3.11. Επιτροπζσ τθσ Αγοράσ τερλίνασ (Sterling Market Committees)
Θ Τράπεηα τθσ Αγγλίασ προεδρεφει ςε μια ςειρά από επιτροπζσ τθσ αγοράσ:
Στθν Επιτροπι Συνεργαςίασ των Χρθματαγορϊν Στερλίνασ (Sterling Money Markets Liaison
Committee - MMLC) προεδρεφει ο επικεφαλισ του Τμιματοσ Αγορϊν Στερλίνασ (Sterling Markets). Θ
Επιτροπι ςυνεδριάηει ανά τρίμθνο, ωσ μζςο για τθν Τράπεηα και τουσ επαγγελματίεσ τθσ αγοράσ
ϊςτε να διατθροφν τακτικι επαφι μεταξφ τουσ ςε ζνα ανϊτερο επίπεδο. Εκτόσ από τα μζλθ τθσ
αγοράσ, τα οποία προζρχονται από ζνα ευρφ φάςμα ιδρυμάτων, υπάρχουν και μζλθ από
επαγγελματικζσ οργανϊςεισ και επίςθμουσ φορείσ. Άλλοι ςυμμετζχοντεσ κατά καιροφσ καλοφνται να
ςυηθτιςουν κζματα που παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Ο και θ Επιτροπι Κινθτϊν Αξιϊν,
Αςφαλίςτρων και REPO (SLRC - Securities Lending and Repo Committee), υπό τθν προεδρία και από
τον προϊςτάμενο του Τμιματοσ Αγορϊν Στερλίνασ, παρζχει μια ευκαιρία για τουσ επαγγελματίεσ και
τισ αρχζσ για να ςυηθτιςουν τισ εξελίξεισ ςτθ λονδρζηικθ δανειςμοφ και ςυμφωνίεσ επαναγοράσ
τίτλων αγορζσ.
4.3.12.Ρυκμίςεισ, παροχζσ και υπθρεςίεσ ςυμμορφοφμενεσ με τουσ κανονιςμοφσ τθσ
αρία
Ωσ μζροσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ να διευρφνει τθν παροχι ρευςτότθτασ ςτθν αγορά, θ Τράπεηα
τθσ Αγγλίασ ξεκίνθςε, κατά το δεφτερο εξάμθνο του 2015, ενζργειεσ για να αξιολογιςει τθ
ςκοπιμότθτα δθμιουργίασ παροχϊν και ρυκμίςεων που ακολουκοφν τουσ κανόνεσ και τθν ιδεολογία
τθσ ιςλαμικισ Σαρία.
Θ ΤτΑ αναγνωρίηει ότι οι ιςλαμικζσ τράπεηεσ δεν είναι ςιμερα ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν τισ
υπάρχουςεσ υπθρεςίεσ ρευςτότθτασ τθσ Τράπεηασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, το Γνιςιο Νομιςματικό
Ρλαίςιο είναι ο μθχανιςμόσ με τον οποίο θ Τράπεηα κακορίηει τα επιτόκια, οι υπθρεςίεσ, λειτουργίεσ
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και ρυκμίςεισ που βαςίηονται ςε επιτόκια διαφόρων μορφϊν, όμωσ, δεν κεωροφνται ςυμβατζσ με
τουσ κανόνεσ τθσ Σαρία.
Οι εργαςίεσ τθσ Τράπεηασ ςε αυτό το μεςοπρόκεςμο ζργο εξελίςςονται ςυνεχϊσ, και ςτισ 12
Φεβρουαρίου 2016 θ ΤτΑ δθμοςίευςε ζνα ζγγραφο διαβοφλευςθσ. Σε αυτό ορίηονται κάποια
προκαταρκτικά πορίςματα τθσ Τράπεηασ από τθ ςχετικι μελζτθ ςκοπιμότθτασ και παρουςιάηονται
λεπτομερϊσ τζςςερα πικανά μοντζλα που κα μποροφςαν να αποτελζςουν τθ βάςθ των μελλοντικϊν
λειτουργιϊν τθσ ΤΤΑ ςυμμορφοφμενων με τθν Σαρία. Μετά από τθν ανακεϊρθςθ των υπαρχόντων
δράςεων, διαβοφλευςθ και περαιτζρω ανάλυςθ, θ Τράπεηα κα αποφαςίςει ποιο μοντζλο ι
ςυνδυαςμοί μοντζλων, αν υπάρχουν, είναι θ πλζον κατάλλθλθ λφςθ και πρζπει να εφαρμοςτεί.
4.3.13. Ζγγραφο διαβοφλευςθσ: Κακιζρωςθ μθχανιςμϊν ρευςτότθτασ, από τθν Κεντρικι
Σράπεηα, ςυμβατοφσ με τθ αρία
Ωσ μζροσ τθσ ευρφτερθσ δζςμευςθσ τθσ Τράπεηασ για ιςλαμικά κζματα οικονομικϊν και
χρθματοδότθςθσ, το 2015 θ Τράπεηα ζγινε ςυμβεβλθμζνο μζλοσ του Λςλαμικοφ Διοικθτικοφ
91
Συμβουλίου Χρθματοοικονομικϊν Υπθρεςιϊν (IFSB). Το IFSB είναι ζνασ διεκνισ οργανιςμόσ του
οποίου τθν ιδιότθτα του μζλουσ φζρουν εκνικζσ ρυκμιςτικζσ αρχζσ και κεντρικζσ τράπεηεσ από όλο
τον κόςμο. Το IFSB ςτοχεφει, μεταξφ άλλων, ςτθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ ενόσ ςυνετοφ και
διαφανι Λςλαμικοφ κλάδου χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν, και ςτθν παροχι κακοδιγθςθσ ςχετικά
με τθν αποτελεςματικι εποπτεία και ρφκμιςθ των ιςλαμικϊν οικονομικϊν και χρθματοδοτικϊν
επιχειριςεων.
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4.4. Κεντρικι Σράπεηα τθσ Ιαπωνίασ – Bank Of Japan (BoJ)

92

Θ Τράπεηα τθσ Λαπωνίασ (Bank of Japan, BoJ) είναι θ κεντρικι τράπεηα τθσ Λαπωνίασ. Είναι
ζνα νομικό πρόςωπο εγκακιδρυμζνο με βάςθ τθν Ρράξθ για τθν Τράπεηα τθσ Λαπωνίασ (Act/Νόμοσ),
και δεν είναι μια κυβερνθτικι υπθρεςία ι μια ιδιωτικι εταιρεία. Λδρφκθκε ςφμφωνα με τθν Ρράξθ
τθσ Τράπεηα τθσ Λαπωνίασ, ψθφίςτθκε τον Λοφνιο του 1882 και άρχιςε να λειτουργεί ςτισ 10
Οκτωβρίου 1882, ωσ θ κεντρικι τράπεηα τθσ χϊρασ. Αναδιοργανϊκθκε τθν 1θ Μαΐου, 1942,
ςφμφωνα με τθν ςχετικι πράξθ (εφεξισ νόμοσ του 1942), που δθμοςιεφκθκε το Φεβρουάριο του
1942. Ο νόμοσ του 1942 αντανακλά ςε μεγάλο βακμό τθν κατάςταςθ πολζμου τθσ περιόδου: για
παράδειγμα, το άρκρο 1 αναφζρεται ςτουσ ςτόχουσ τθσ Τράπεηα ωσ «τθ ρφκμιςθ του νομίςματοσ,
τον ζλεγχο και τθν διευκόλυνςθ των πιςτωτικϊν και χρθματοδοτικϊν λειτουργιϊν/αναγκϊν, και τθ
διατιρθςθ και προϊκθςθ του πιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τθν εκνικι πολιτικι, ϊςτε να
μπορζςουν επαρκϊσ να ενιςχυκοφν οι γενικζσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ του ζκνουσ». Ο νόμοσ
του 1942 τροποποιικθκε αρκετζσ φορζσ μετά τον Δεφτερο Ραγκόςμιο Ρόλεμο. Οι τροποποιιςεισ
αυτζσ ςυμπεριλιφκθκαν ςτθ ςφςταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Ρολιτικισ, ωσ ανϊτατο όργανο
λιψθσ αποφάςεων τθσ Τράπεηασ τον Λοφνιο του 1949. Ο νόμοσ του 1942 ανακεωρικθκε πλιρωσ τον
Λοφνιο του 1997 ςτο πλαίςιο των δφο αρχϊν τθσ «ανεξαρτθςίασ» και «διαφάνειασ». Θ
ανακεωρθμζνθ πράξθ τζκθκε ςε ιςχφ τθν 1 θ Απριλίου 1998.
4.4.1. τόχοι
Θ κφρια καταςτατικι Ρράξθ κζτει ωσ ςτόχουσ τθσ Τράπεηασ «να εκδίδει τραπεηογραμμάτια
και να πραγματοποιεί νόμιςμα και νομιςματικό ζλεγχο» και «να εξαςφαλίηει τθν ομαλι διευκζτθςθ
των κεφαλαίων μεταξφ των τραπεηϊν και άλλων χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, ςυμβάλλοντασ ζτςι
ςτθ διατιρθςθ τθσ ςτακερότθτασ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ». Ρροβλζπεται επίςθσ
ςχετικά με τθν νομιςματικι αρχι και τον νομιςματικό ζλεγχο τθσ Τράπεηασ το εξισ: «νόμιςμα και
νομιςματικόσ ζλεγχοσ από τθν Τράπεηα τθσ Λαπωνίασ κα πρζπει να αποςκοποφν ςτθν επίτευξθ τθσ
ςτακερότθτασ των τιμϊν, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν υγιι ανάπτυξθ τθσ εκνικισ οικονομίασ».
Οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Τράπεηασ ϊςτε να επιτφχει τα παραπάνω αφοροφν
ζνα ευρφ φάςμα που περιλαμβάνει τθν Νομιςματικι Ρολιτικι, το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα,
πλθρωμζσ και αγορζσ, τραπεηογραμμάτια, τα Ταμεία του Υπουργείο Οικονομικϊν ςτθν Τράπεηασ,
JGS Υπθρεςίεσ, Διεκνι Οικονομικά, Ζρευνεσ και Μελζτεσ, Στατιςτικι και ανακοινϊςεισ. Θ Τράπεηα
ζχει αποφαςίςει επίςθσ και δθμοςιοποιιςει τθσ οργανωτικζσ αρχζσ, οι οποίεσ αποτελοφν ζνα
ςφνολο κεμελιωδϊν αξιϊν που πρζπει να τθροφνται από τθν Τράπεηα, ωσ θ κεντρικι τράπεηα τθσ
Λαπωνίασ. Τα ςτελζχθ και οι υπάλλθλοι τθσ Τράπεηασ οφείλουν να διατθροφν αυτζσ τισ αρχζσ ςτο
μυαλό τουσ ανά πάςα ςτιγμι κατά τθ διεξαγωγι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων.
4.4.2. Κεφάλαιο
Θ Τράπεηα κεφαλαιοποιικθκε ςε 100 εκατομμφρια γιεν ςε ςφμφωνα με τθν Ρράξθ. Ρερίπου
το 55 τοισ εκατό του κεφαλαίου αποτελεί ςυνειςφορά από τθν κυβζρνθςθ. Στθν Ρράξθ αναφζρεται
«το ποςό τθσ ςυνειςφοράσ από τθν κυβζρνθςθ δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 55 εκατομμφρια
γιεν». Ο νόμοσ δεν παρζχει ςτουσ κατόχουσ των πιςτοποιθτικϊν εγγραφισ το δικαίωμα να
ςυμμετζχουν ςτθ διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ, και, ςτθν περίπτωςθ τθσ εκκακάριςθσ, τουσ δίνει μόνο το
δικαίωμα να ηθτιςουν τθ διανομι των υπόλοιπων ςτοιχείων ενεργθτικοφ μζχρι του ποςοφ του
καταβεβλθμζνου κεφαλαίου και, αν υπάρχουν, τα ειδικά αποκεματικά. Οι πλθρωμζσ μεριςμάτων επί
του καταβεβλθμζνου κεφαλαίου περιορίηονται ςτο 5 τοισ εκατό ι λιγότερο ςε κάκε φορολογικι
περίοδο
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Πλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν Κεντρικι Τράπεηα τθσ Λαπωνίασ ςτθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα
προζρχονται από τον επίςθμο ιςτότοπό τθσ: https://www.boj.or.jp/en/index.htm/
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4.4.3. Δομι – Λειτουργία
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο Πολιτικισ
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο Ρολιτικισ ζχει κακιερωκεί ωσ το ανϊτατο όργανο λιψθσ
αποφάςεων τθσ Τράπεηασ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο κακορίηει τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για το
νόμιςμα και νομιςματικοφ ελζγχου, κζτει τισ βαςικζσ αρχζσ για τθ διεξαγωγι των εργαςιϊν τθσ
Τράπεηασ, και επιβλζπει τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων των υπαλλιλων τθσ Τράπεηασ,
εξαιρουμζνων των Ελεγκτϊν και Συμβοφλων.
Αξιωματικοί τθσ Σράπεηασ
Τα ςτελζχθ τθσ Τράπεηασ είναι μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Ρολιτικισ
(ςυμπεριλαμβανομζνου του Διοικθτι και των Υποδιοικθτϊν), Συνζδριο, Εκτελεςτικϊν Διοικθτικϊν
Συμβοφλων και Συμβοφλων. Ο αρικμόσ των κζςεων που δίνεται ςε ςτελζχθ τθσ Τράπεηασ ζχει ωσ
εξισ: ο Διοικθτισ (μία), των Υποδιοικθτϊν (δφο), τα Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Ρολιτικισ
(ζξι), οι Ελεγκτζσ (τρεισ ι λιγότεροι), οι Εκτελεςτικοί Σφμβουλοι (ζξι ι λιγότερα), και οι Σφμβουλοι
(λίγα).
Εγκαταςτάςεισ
Υπάρχουν 15 τμιματα ςτα Κεντρικά Γραφεία τθσ Τράπεηασ. Θ Τράπεηα διακζτει 32
υποκαταςτιματα και 14 τοπικά γραφεία ςτθν Λαπωνία, και επτά γραφεία αντιπροςωπείασ ςτο
εξωτερικό.
Οργανωτικζσ Αρχζσ τθσ Σράπεηασ
Θ Τράπεηα ζχει αποφαςίςει και δθμοςιοποιιςει τισ οργανωτικζσ αρχζσ τθσ, οι οποίεσ αποτελοφν
ζνα ςφνολο κεμελιωδϊν αξιϊν που πρζπει να τθροφνται από τθν BoJ, ωσ κεντρικι τράπεηα τθσ
Λαπωνίασ.
 Δθμόςιο ενδιαφζρον: Θ Τράπεηα προάγει το δθμόςιο ςυμφζρον με τθν εκπλιρωςθ των
βαςικϊν τουσ ςκοποφσ που ορίηονται ςτθν Τράπεηα τθσ Λαπωνίασ νόμου.
 Διαφάνεια: Θ Τράπεηα οφείλει να αποδείξει τθν ορκι λογοδοςίασ ςτισ πολιτικζσ τθσ και τισ
επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ μζςω των διαφόρων εξωτερικϊν δικτφων τθσ.
 Υπεροχι: Θ Τράπεηα επιδιϊκει τθν αριςτεία ςτθν κεντρικι τραπεηικζσ υπθρεςίεσ, που
ανταποκρίνονται ικανοποιθτικά ςτισ μεταβολζσ του περιβάλλοντόσ του.
 Ακεραιότθτα: Θ Τράπεηα εξαςφαλίηει τθν ακεραιότθτα ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων κάκε
υπαλλιλου και των εργαηομζνων, απαιτϊντασ ότι τθροφνται υψθλά πρότυπα θκικισ.
 Αποτελεςματικότθτα και Αποδοτικότθτα: Θ Τράπεηα προβαίνει ςε αποτελεςματικι και
αποδοτικι χριςθ των πόρων διαχείριςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ των επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων και τθσ οργανωτικισ διαχείριςθσ.
 Business Continuity Planning: Θ Τράπεηα αναπτφςςει και ανακεωρεί ςυνεχϊσ τα ςχζδια
επιχειρθςιακισ ςυνζχειασ για λειτουργίεσ όπωσ θ κυκλοφορία των τραπεηογραμματίων και
τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων πλθρωμϊν και διακανονιςμοφ, προκειμζνου να αναλάβει τισ
ευκφνεσ τθσ ςε περιόδουσ καταςτροφισ. Θ Τράπεηα εκπαιδεφει το προςωπικό τθσ και να
διεξάγει αςκιςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε τακτικι βάςθ για να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και
κατάλλθλθ απάντθςθ.
Θ Τράπεηα ςυντονίηει επίςθσ με τα ενδιαφερόμενα μζρθ για τον αποτελεςματικό ςχεδιαςμό τθσ
επιχειρθςιακισ ςυνζχειασ ςε ςυςτιματα πλθρωμϊν και διακανονιςμοφ, ςε επίπεδο αγοράσ, και ςτο
χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα ωσ ςφνολο. Για παράδειγμα, θ Τράπεηα ελζγχει τισ διαδικαςίεσ ζκτακτθσ
ανάγκθσ με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν αγορά και με τα ςυναφι διοικθτικά ιδρφματα, με βάςθ
διάφορα ςενάρια, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςειςμϊν μεγάλθσ κλίμακασ.
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4.4.4. χεδίαςθ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ
Θ τράπεηα τθσ Λαπωνίασ, ωσ κεντρικι τράπεηα, αποφαςίηει και εφαρμόηει τθ νομιςματικι
πολιτικι που διατθρεί με ςτόχο τθ ςτακερότθτα τιμϊν. Θ ςτακερότθτα τιμϊν είναι ςθμαντικι επειδι
αποτελεί τθ βάςθ για τθν εκνικι οικονομικι δραςτθριότθτα.
Στθν εφαρμογι τθσ νομιςματικισ πολιτικισ, θ τράπεηα επθρεάηει το ςχθματιςμό των επιτοκίων
με ςκοπό το νόμιςμα και το νομιςματικό ζλεγχο, με τθ βοικεια των λειτουργικϊν οργάνων τθσ, όπωσ
οι διαδικαςίεσ αγοράσ χρθμάτων.
Θ βαςικι κζςθ για τθ νομιςματικι πολιτικι αποφαςίηεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο
93
Ρολιτικισ (Policy Board) ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ (MPMs) . Στισ ςυνεδριάςεισ
αυτζσ ςυηθτείται θ οικονομικι και χρθματικι κατάςταςθ, αποφαςίηονται οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ
για τισ διαδικαςίεσ αγοράσ χρθμάτων και τθν εφαρμογι νομιςματικισ πολιτικισ τθσ τράπεηασ για το
άμεςο μζλλον, και οι αποφάςεισ αναγγζλλονται αμζςωσ μετά από τθν κάκε ςχετικι ςυνεδρίαςθ. Με
βάςθ τθν γενικι οδθγία, θ τράπεηα κζτει το ποςό των κακθμερινϊν διαδικαςιϊν αγοράσ χρθμάτων
και επιλζγει τουσ τφπουσ λειτουργικϊν οργάνων, και διοχετεφει είτε και απορροφά κονδφλια ςτθν,
και από τθν, αγορά.
4.4.5. Θ ςτακερότθτα τιμϊν και ο «ςτόχοσ ςτακερότθτασ τιμϊν» 2%
Στο καταςτατικό τθσ BoJ, δθλϊνεται ρθτά ότι θ νομιςματικι πολιτικι τθσ τράπεηασ πρζπει
«να ςτοχεφει ςτθν επίτευξθ τθσ ςτακερότθτασ τιμϊν, ςυμβάλλοντασ με αυτόν τον τρόπο ςτθν υγιι
ανάπτυξθ τθσ εκνικισ οικονομίασ. Θ ςτακερότθτα τιμϊν είναι ςθμαντικι επειδι αποτελεί τθ βάςθ
για τθν οικονομικι δραςτθριότθτα του ζκνουσ. Σε μια οικονομία τθσ αγοράσ, τα άτομα και οι
εταιρίεσ λαμβάνουν τισ αποφάςεισ ςχετικά με το εάν κα καταναλϊςουν ι κα επενδφςουν,
βαςιςμζνοι ςτισ τιμζσ των αγακϊν και των υπθρεςιϊν. Πταν οι τιμζσ κυμαίνονται, τα άτομα και οι
εταιρίεσ βρίςκουν δυςκολίεσ ςτθν λιψθ ςωςτϊν αποφάςεων κατανάλωςθσ και επζνδυςθσ, και αυτό
μπορεί να εμποδίςει τθν αποδοτικι κατανομι των πόρων ςτθν οικονομία. Οι αςτακείσ τιμζσ
μποροφν επίςθσ να διαςτρεβλϊςουν τθν ειςοδθματικι διανομι. «Θ τιμι» εδϊ δείχνει το γενικό
επίπεδο τιμϊν των διάφορων αγακϊν και των υπθρεςιϊν.
Με βάςθ τα ςτοιχεία αυτά, θ τράπεηα ζχει κζςει ωσ «ςτόχο ςτακερότθτασ τιμϊν» ςε 2% υπόψθ το
94
ετιςιο ποςοςτό αλλαγισ ςτον δείκτθ τιμϊν διάκεςθσ ςτθν κατανάλωςθ (ΔΤΚ) από τον Λανουάριου
95
του 2013 .
4.4.6. Οι διαδικαςίεσ νομιςματικισ πολιτικισ και αγοράσ χρθμάτων
Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ τράπεηασ αποφαςίηουν ςχετικά με τθ βαςικι κζςθ
για τθ νομιςματικι πολιτικι ςτισ επίςθμεσ ςυναντιςεισ νομιςματικισ πολιτικισ (MPMs). Συηθτοφν
για τθν οικονομικι και χρθματικι κατάςταςθ και ζπειτα λαμβάνουν τισ καταλλθλότερεσ αποφάςεισ
και οδθγίεσ για τισ διαδικαςίεσ τισ αγοράσ χρθμάτων. Μετά από κάκε ςυνάντθςθ, θ τράπεηα
ανακοινϊνει εκτόσ από τθν οδθγία (guideline) για τισ διαδικαςίεσ ςτθν αγορά χρθμάτων, και τθν
αξιολόγθςι τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και των τιμϊν, κακϊσ επίςθσ και τθν εφαρμογι τθσ
νομιςματικισ πολιτικισ τθσ τράπεηασ για το άμεςο μζλλον.
Σφμφωνα με τθν οδθγία για τισ διαδικαςίεσ τθσ αγοράσ χρθμάτων που αποφαςίηεται ςτισ
ςχετικζσ ςυναντιςεισ, θ τράπεηα ελζγχει το ποςό των κεφαλαίων ςτθν αγορά χρθμάτων, κυρίωσ
μζςω των διαδικαςιϊν αγοράσ χρθμάτων.
Θ τράπεηα διοχετεφει κεφάλαια ςτα οικονομικά όργανα με τρόπουσ όπωσ τθν επζΤτΑςθ των
δανείων ςε αυτά, τα οποία υποςτθρίηονται από τθν επιβοθκθτικι εγγφθςθ (collateral) που
υποβάλλεται ςτθν κεντρικι τράπεηα από αυτά τα ίδια τα όργανα. Μια τζτοια λειτουργία καλείται
93

Monetary Policy Meetings (MPMs)
consumer price index (CPI)
95
"Price Stability” - BoJ, (January 22, 2013)
94
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«λειτουργία παροχισ κεφαλαίου» (funds-supplying operation). Ο αντίκετοσ τφποσ λειτουργίασ, κατά
τον οποίο θ τράπεηα απορροφά κεφάλαια, παραδείγματοσ χάριν, με το να εκδϊςει και να πωλιςει
λογαριαςμοφσ (bills), καλείται «λειτουργία απορρόφθςθσ κεφαλαίου» (funds-absorbing operation).
4.4.6.1. υναντιςεισ Νομιςματικισ Πολιτικισ - Monetary Policy Meetings (MPMs)
Συγκροτοφνται οκτϊ φορζσ ετθςίωσ, κάκε φορά για δφο θμζρεσ. Κατά τθ διάρκειά τουσ, τα
μζλθ του Συμβουλίου ςυηθτοφν και αποφαςίηουν τθν οδθγία (guideline) για τισ λειτουργίεσ τθσ
αγοράσ χριματοσ. Οι αποφάςεισ νομιςματικισ πολιτικισ λαμβάνονται από μια ψθφοφορία
πλειοψθφίασ των εννζα μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Ρολιτικισ, που αποτελείται από τον
κυβερνιτθ, τουσ δφο αναπλθρωτζσ κυβερνιτεσ, και ζξι άλλα μζλθ.
Εκτόσ από τθ ςε βάκοσ ζρευνα και τθν ανάλυςθ πάνω ςτουσ οικονομικοφσ και
χρθματοοικονομικοφσ όρουσ και ςυνκικεσ, θ κεντρικι τράπεηα μελετά και εξετάηει τα διάφορα
κζματα ςχετικά με τθ νομιςματικι πολιτικι, όπωσ οι ςτρατθγικζσ νομιςματικισ πολιτικισ και τα
όργανα, κακϊσ επίςθσ και το οικονομικό ςφςτθμα. Θ τράπεηα χρθςιμοποιεί τα ερευνθτικά
ςυμπεράςματά τθσ ωσ βάςθ για τθν απόφαςθ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ.
4.4.7. Θ Ανεξαρτθςία και θ Τπευκυνότθτα ςτο κοινό (Κοινωνικι Ευκφνθ)
Θ εμπειρία διάφορων χωρϊν μαρτυρά ότι ο χειριςμόσ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ τείνει να
δζχεται πιζςεισ προσ τθν κατεφκυνςθ υιοκζτθςθσ πλθκωριςτικϊν πολιτικϊν. Για αυτόν τον λόγο, ζχει
κακιερωκεί ωσ παγκόςμια «νόρμα» για τθν νομιςματικι πολιτικι να διευκφνεται από μια κεντρικι
τράπεηα που είναι ουδζτερθ και ανεξάρτθτθ από κυβζρνθςθ, και εξοπλιςμζνθ με τθν απαραίτθτθ
πείρα.
Θ Ρράξθ ορίηει ότι , «Θ αυτονομία τθν Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ Λαπωνίασ ςχετικά με το
νόμιςμα και τον νομιςματικό ζλεγχο οφείλει να γίνεται ςεβαςτι». Φυςικά, είναι ςθμαντικό ότι θ
νομιςματικι πολιτικι τθσ τράπεηασ και θ βαςικι κζςθ τθσ κυβερνθτικισ οικονομικισ πολιτικισ είναι
αμοιβαία αρμονικζσ, και ζτςι ορίηεται ότι θ τράπεηα «πάντα κα πρζπει να διατθρεί ςτενι επαφι με
τθν κυβζρνθςθ και να προβαίνει ςε ανταλλαγι απόψεων».
Θ νομιςματικι πολιτικι ζχει μια ςθμαντικι επιρροι ςτισ κακθμερινζσ ηωζσ του κοινοφ, και
ζτςι θ τράπεηα πρζπει να επιδιϊξει να διευκρινίςει ςτο κοινό το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ,
κακϊσ επίςθσ και τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεϊν τθσ, ςχετικά με τθ νομιςματικι πολιτικι.
Λαμβάνοντασ υπόψθ αυτό, θ τράπεηα ανακοινϊνει αμζςωσ τισ αποφάςεισ τθσ ςχετικά με τθ
νομιςματικι πολιτικι, όπωσ τισ οδθγίεσ για τισ διαδικαςίεσ ςχετικά με τθν αγορά χριματοσ και τισ
απόψεισ τθσ ςχετικά με τισ οικονομικζσ και χρθματικζσ εξελίξεισ, μετά από κάκε ςυνάντθςθ MPM.
Επιπλζον, δίδονται τακτικζσ ςυνεντεφξεισ τφπου από τον πρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Κυβερνιτθσ προκειμζνου για να εξθγιςει τισ λεπτομζρειεσ των αποφάςεων νομιςματικισ πολιτικισ.
Θ τράπεηα ανακοινϊνει επίςθσ τθν περίλθψθ των κζςεων (opinions) ςε κάκε MPM και τα πρακτικά
των MPMs, και δθμοςιεφει τα αντίγραφά τουσ δζκα ζτθ αργότερα, για να διευκρινίςει τα ςθμεία που
ςυηθτοφνται από τον Διοικθτικό Συμβοφλιο Ρολιτικισ ςτο ςτάδιο τθσ επίτευξθσ των αποφάςεων.
Επιπλζον, θ τράπεηα προετοιμάηει και υποβάλλει εξάμθνθ ζκκεςθ ςχετικά με το νόμιςμα και το
νομιςματικό ζλεγχο ςτθν Δίαιτα, τον Λοφνιο και το Δεκζμβριο κάκε ζτουσ, και εξθγεί τισ πολιτικζσ τθσ.
Επιπλζον, ο κυβερνιτθσ και άλλοι ανϊτεροι υπάλλθλοι εμφανίηονται ενϊπιον των επιτροπϊν και
των δφο Οίκων τθσ Δίαιτασ, του Οίκου των Αντιπροςϊπων και τθσ Βουλισ των Συμβοφλων, όταν
τίκενται ερωτιματα και ηθτοφνται απαντιςεισ και επεξθγιςεισ ςχετικά με τισ πολιτικζ και τισ
διαδικαςίεσ τθσ τράπεηασ.
Είναι πολφ ςθμαντικό να παρουςιαςτεί θ βαςικι άποψθ τθσ κεντρικισ τράπεηασ, ςχετικά με
τθν επικοινωνία και δθμοςιοποίθςθ του χειριςμοφ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ και τθν αξιολόγθςθ
των εξελίξεων τθσ οικονομίασ και των τιμϊν, κατά τρόπο ζγκαιρο, διαυγι και διάφανο, από τθν
άποψθ τθσ ανάλθψθσ τθσ ευκφνθσ τθσ τράπεηασ ωσ προσ το κοινό. Επιπλζον, δεδομζνου ότι θ
νομιςματικι πολιτικι λειτουργεί μζςω των αγορϊν χριματοσ, τα αποτελζςματα τθσ νομιςματικισ
πολιτικισ κα διαπεράςουν πιο ομαλά ςτο κοινωνικό ςφνολο εάν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν αγορά
κατζχουν μια βακφτερθ γνϊςθ και κατανόθςθ τθσ ςκζψθσ τθσ τράπεηασ.
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4.4.8. Οικονομικι ςτακερότθτα του ςυςτιματοσ
Οι πρωτοβουλίεσ τθσ τράπεηασ ςτθν ανάλυςθ κινδφνου ςε επίπεδο μικροπρολθπτικισ
ανάλυςθσ και τθν αξιολόγθςθ τθσ γενικισ οικονομικισ παροχισ των ςυςτθμάτων ρευςτότθτασ
ζκτακτθσ ανάγκθσ, ϊςτε να διατθρθκεί ζνα τακτικά ομαλό χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα διεκνοφσ
ςυνεργαςίασ, διαδραματίηουν ζναν αναπόφευκτο ρόλο ςτισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. Θ γενικι
δομι τθσ παραλαβισ και τθσ πλθρωμισ κακϊσ επίςθσ και των δανειοδοτικϊν και δανειολθπτικϊν
λειτουργιϊν των χρθμάτων καλείται οικονομικό ςφςτθμα. Το οικονομικό ςφςτθμα αποτελείται από
τισ διάφορεσ οικονομικζσ αγορζσ και τα πολυάρικμα οικονομικά όργανα.
Θ διατιρθςθ τθσ οικονομικισ ςτακερότθτασ των ςυςτθμάτων και τθσ ςτακερότθτασ των
τιμϊν είναι οι δφο κφριοι ςτόχοι τθσ κεντρικισ τράπεηασ. Θ «οικονομικι ςτακερότθτα των
ςυςτθμάτων» αναφζρεται ςε μία κατάςταςθ κατά τθν οποία το οικονομικό ςφςτθμα λειτουργεί
κατάλλθλα, και οι ςυμμετζχοντεσ, όπωσ οι εταιρίεσ και τα άτομα, ζχουν εμπιςτοςφνθ ςτο ςφςτθμα.
Για να ςυμβάλει ςτθ ςυντιρθςθ τθσ οικονομικισ ςτακερότθτασ ςυςτθμάτων, θ τράπεηα διευκφνει τισ
επιτόπιουσ ελζγχουσ και ρυκμίςεισ, και ενεργεί ωσ δανειςτισ εςχάτθσ προςφυγισ για να παρζχει
ρευςτότθτα όταν χρειάηεται.
4.4.9. Οι πρωτοβουλίεσ τθσ τράπεηασ ςε μικροπρολθπτικό επίπεδο: Οι επιτόπιοι ζλεγχοι (on-site
examination) και οι εκτόσ τόπου ρυκμίςεισ (off-site monitoring) των οικονομικϊν οργάνων
Θ διατιρθςθ τθσ υγειοφσ διαχείριςθσ των οικονομικϊν οργάνων είναι μια ςθμαντικι
προχπόκεςθ για να εξαςφαλιςτεί θ ςτακερότθτα του οικονομικοφ ςυςτιματοσ, δεδομζνου ότι
διαδραματίηουν διάφορουσ ςθμαντικοφσ ρόλουσ. Λειτουργοφν, παραδείγματοσ χάριν, ωσ τμιμα των
ςυςτθμάτων πλθρωμισ και τακτοποίθςθσ (settlement systems) για τθ μεταφορά κεφαλαίων,
αςφαλίςτρων (securities), και τίτλων. Χρθςιμεφουν επίςθσ οι οικονομικοί μεςάηοντεσ ςτον
καταμεριςμό των κεφαλαίων και των κινδφνων μεταξφ των ατόμων και των εταιριϊν, με τθ λιψθ των
κεφαλαίων από τουσ κατακζτεσ και τθν επζκταςθ των δανείων ι τθν αγορά των τίτλων με τα
λαμβανόμενα κεφάλαια.
Θ τράπεηα αξιολογεί τθν κατάςταςθ των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν, τθσ διαχείριςθσ
κινδφνου, τθσ κφριασ επάρκειασ, και τθσ αποδοτικότθτασ των οικονομικϊν οργάνων που κρατοφν
τρεχοφμενουσ λογαριαςμοφσ (current accounts) ςτθν τράπεηα (BοJ account holders), όπωσ οι
τράπεηεσ και οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ (securities companies), και τα ενκαρρφνει για να
διατθριςουν και να βελτιϊςουν τθν υγιι διαχείριςθ (sound management). Για να καταλάβει τθν
κατάςταςι τουσ, θ κεντρικι τράπεηα προβαίνει ςε επιτόπιουσ ελζγχουσ και off-site ρυκμίςεισ. Στισ
επιτόπιεσ εξετάςεισ, οι εξεταςτζσ τθσ τράπεηασ επιςκζπτονται τα οικονομικά όργανα, ενϊ θ δεφτερθ
μορφι ελζγχου διεξάγεται μζςω ςυνεδριάςεων και τθλεφωνικϊν ςυνεντεφξεων, και μζςω τθσ
ανάλυςθσ των διάφορων εγγράφων που υποβάλλονται από τουσ κατόχουσ λογαριαςμϊν ςτθν BοJ .
Επιπλζον, θ τράπεηα ενκαρρφνει ζνα ευρφ φάςμα των προςπακειϊν από τα οικονομικά όργανα να
βελτιϊςουν τθν διαχείριςθ τουσ όςον αφορά ςτουσ κινδφνουσ και τισ επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ, με
τθ φιλοξενία ανοικτϊν ςεμιναρίων και τθν ζκδοςθ ερευνθτικϊν μελετϊν.
4.4.10. Ανάλυςθ κινδφνου και αξιολόγθςθ του γενικοφ οικονομικοφ ςυςτιματοσ
Ρροκειμζνου να επιτευχκεί θ ςτακερότθτα του οικονομικοφ ςυςτιματοσ, είναι ςθμαντικό
να βαςιςτοφν τα πολιτικά μζτρα τθσ κεντρικισ τράπεηασ όχι μόνο ςε μια μικροπρολθπτικι οπτικι,
που αξιολογεί τουσ κινδφνουσ ςυγκεκριμζνα για κάκε οικονομικό όργανο για να βελτιϊςει
περαιτζρω τισ επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ τουσ, αλλά και ςε μια μακροπρολθπτικι προςζγγιςθ, θ
οποία αναλφει και αξιολογεί το ςχεδιάγραμμα κινδφνου του οικονομικοφ ςυςτιματοσ ςυνολικά. Θ
τράπεηα ζχει χρθςιμοποιιςει και μικροοικονομικζσ και μακροοικονομικζσ οπτικζσ ςτθν ανάλυςθ και
τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου, δθμοςιεφοντασ τα ςυμπεράςματα ςτθν Ζκκεςθ Οικονομικϊν
Συςτθμάτων (Financial System Report), και επίςθσ λαμβάνοντάσ τα υπόψθ και εντάςςοντάσ τα ςτθν
χάραξθ νομιςματικισ πολιτικισ.
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4.4.11. Παροχι ζκτακτθσ ρευςτότθτασ για τθν διατιρθςθ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ
Θ προςπάκεια τθσ τράπεηασ για ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των κινδφνων και από μίκρο- και
από μάκρο-προοπτικι μπορεί να μθν είναι επαρκισ για να αποτρζψει το ςυςτθμικό κίνδυνο από τθν
ζκρθξι του. Ο όροσ «ςυςτθμικόσ κίνδυνοσ» (systemic risk) χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τθν
πικανότθτα όπου θ πτϊχευςθ ενόσ οικονομικοφ οργάνου ι οι διαςπάςεισ και διαταράξεισ ςε ζνα
ιδιαίτερο ςφςτθμα αγοράσ ι πλθρωμϊν, κα κζςει ςε κίνδυνο και άλλα οικονομικά όργανα, άλλεσ
αγορζσ, ι τελικά το ολόκλθρο οικονομικό ςφςτθμα, μζςω μιασ αλυςίδασ διαςπάςεων ι
δυςλειτουργιϊν. Θ κεντρικι τράπεηα, όταν χρειάηεται, ενεργεί ωσ δανειςτισ εςχάτθσ προςφυγισ
για να διατθριςει ζνα οικονομικό ςφςτθμα ςε τάξθ, και χορθγεί κονδφλια ςε οικονομικά όργανα που
βιϊνουν μια προςωρινι ζλλειψθ κεφαλαίων. Ωσ τμιμα τθσ λειτουργίασ παροχισ ρευςτότθτασ, θ
τράπεηα μπορεί να επεκτείνει τα μθ ενυπόκθκα δάνεια ι δάνεια για τα οποία δεν υπάρχουν
εξαςφαλίςεισ (uncollateralized loans), ςφμφωνα με το άρκρο 38 τθσ Ρράξθσ τθσ Τράπεηασ τθσ
Λαπωνίασ, και τζτοια δάνεια αναφζρονται ωσ «Tokuyu» (ζνα ιδιαίτερο δάνειο).
4.4.12. Διεκνισ ςυνεργαςία
Θ διεκνισ ςυνεργαςίασ ζχει γίνει ακόμα ςθμαντικότερθ ςτθν επίτευξθ τθσ ςτακερότθτασ
των οικονομικϊν ςυςτθμάτων, κακϊσ οι αγορζσ χριματοσ διεκνοποιοφνται περαιτζρω. Θ τράπεηα
τθσ Λαπωνίασ λειτουργεί ςε ςυνεργαςία με τισ ςχετικζσ κεντρικζσ τράπεηεσ και τισ εποπτικζσ αρχζσ
ςτο εξωτερικό ςε ηθτιματα ςχετικά με τα οικονομικά ςυςτιματα, και ςυμμετζχει επίςθσ ενεργά ςτισ
ςυηθτιςεισ ςτα διεκνι φόρουμ που ανακεωροφν τα ρυκμιςτικά πλαίςια, ςτοχεφοντασ ςτθν ενίςχυςθ
του παγκόςμιου οικονομικοφ ςυςτιματοσ.
4.4.13. Ζκδοςθ τραπεηογραμματίων και νομιςμάτων
Θ κεντρικι τράπεηα είναι ο μόνοσ εκδότθσ τραπεηογραμματίων (Bank of Japan notes) ςτθν
Λαπωνία. Εκδίδει τα τραπεηογραμμάτια και διευκφνει τισ διαδικαςίεσ για να εξαςφαλίςει τθ
ςτακερότθτα του ανεφοδιαςμοφ τραπεηογραμματίων και για να διατθριςει τθ δθμόςια
εμπιςτοςφνθ ςτα τραπεηογραμμάτια. Συγκεκριμζνα, θ τράπεηα λαμβάνει, δζχεται και πλθρϊνει τα
τραπεηογραμμάτια από και προσ τα οικονομικά όργανα. Μετρά τα τραπεηογραμμάτια που λαμβάνει
από αυτοφσ τουσ δζκτεσ, τα εξετάηει για να ελζγξει τθν αυκεντικότθτά τουσ, και ελζγχει τθν
ικανότθτά τουσ για τθν επανακυκλοφορία.
Τα νομίςματα παραδίδονται ςτθν τράπεηα από τθν κυβζρνθςθ και τίκενται ςε κυκλοφορία.
Σχετικά με τα τραπεηογραμμάτια, ο νόμοσ ορίηει ότι εκδίδονται από τθν κεντρικι τράπεηα. Τα
τραπεηογραμμάτια καταςκευάηονται από το Εκνικό Γραφείο Εκτφπωςθσ (National Printing Bureau),
που είναι ενςωματωμζνο ςτο διοικθτικό τμιμα, και παραδίδονται ςτθν τράπεηα ςε αντάλλαγμα του
κόςτουσ παραγωγισ. Τα τραπεηογραμμάτια εκδίδονται και τίκενται ςε κυκλοφορία όταν τα
οικονομικά όργανα που διατθροφν τρεχοφμενουσ λογαριαςμοφσ ςτθν κεντρικι τράπεηα (BOJ
account holders), τα αποςφρουν από τουσ λογαριαςμοφσ τουσ.
Τα τραπεηογραμμάτια αποτελοφν ζνα ευρείασ χριςεωσ όργανο πλθρωμισ, ειδικά για τισ
μικρζσ πλθρωμζσ. Ο νόμοσ ορίηει ότι τα τραπεηογραμμάτια χρθςιμοποιοφνται για πλθρωμζσ ωσ
νομικι προςφορά (legal tender), είναι, δθλαδι, ζνα νόμιμα κακοριςμζνο όργανο πλθρωμισ που δεν
πρζπει να απορρίπτεται από οποιοδιποτε πιςτωτι για τθν ικανοποίθςθ οποιουδιποτε χρζουσ. Θ
τράπεηα εκδίδει τα τραπεηογραμμάτια ςε τζςςερισ μονάδεσ/αξίεσ: 10.000 γεν, 5.000 γεν, 2.000 γεν,
και 1.000 γεν.
4.4.13.1. Κυκλοφορία των τραπεηογραμματίων
Τα άτομα/ιδιϊτεσ και οι εταιρίεσ λαμβάνουν τα τραπεηογραμμάτια που εκδίδονται από τθν
τράπεηα με τθν απόςυρςθ των χρθμάτων τουσ από τουσ κατακετικοφσ τουσ λογαριαςμοφσ ςτα
οικονομικά όργανα. Τα τραπεηογραμμάτια χρθςιμοποιοφνται για τθν αγορά αγακϊν και υπθρεςιϊν,
για τισ διαδικαςίεσ οικονομικϊν ςυναλλαγϊν, φορολογικϊν πλθρωμϊν, και άλλων ςκοπϊν. Μια

112

Μαρία Σουτουδάκθ

Νομιςματικι Πολιτικι, Κεντρικζσ Σράπεηεσ &
Χρθματοοικονομικζσ Κρίςεισ

μερίδα των τραπεηογραμματίων επιςτρζφεται πίςω ςτα οικονομικά όργανα και κρατείται ωσ μορφι
κατακζςεων.
Τα οικονομικά ιδρφματα φζρνουν τα υπερβάλλοντα τραπεηογραμμάτιά τουσ ςτο Head
Office ι ςτα υποκαταςτιματα τθσ κεντρικισ τράπεηασ και πιςτϊνουν τουσ λογαριαςμοφσ τουσ ςτθν
BOJ (have their BOJ accounts credited). Πταν τα τραπεηογραμμάτια επιςτρζφουν ςτθν κεντρικι
τράπεηα, αποςφρονται από τθν κυκλοφορία. Θ κεντρικι τράπεηα και τα οικονομικά ιδρφματα
λειτουργοφν ωσ βάςεισ για τθν κυκλοφορία τραπεηογραμματίων, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ότι τα
τραπεηογραμμάτια κυκλοφοροφν ςε όλθ τθ χϊρα.
4.4.13.2. υντιρθςθ των τραπεηογραμματίων
Θ κεντρικι τράπεηα προβαίνει ςε διάφορεσ διαδικαςίεσ ςχετικά με τα τραπεηογραμμάτια
προκειμζνου να εξαςφαλίςει ότι θ δθμόςια εμπιςτοςφνθ ςτα τραπεηογραμμάτια διατθρείται.
Πταν τα τραπεηογραμμάτια επιςτρζφουν ςτο κεντρικό κατάςτθμα τθσ κεντρικισ τράπεηασ ι
ςε υποκαταςτιματά τθσ, θ τράπεηα τα μετρά και ελζγχει τθν αυκεντικότθτά τουσ για να αποτρζψει
αυςτθρά τα πλαςτά ι αλλαγμζνα τραπεηογραμμάτια από τθν επιςτροφι ςτθν κυκλοφορία.
Διαχωρίηει επίςθσ τα επιςτρεφόμενα τραπεηογραμμάτια ςε εκείνα που είναι κατάλλθλα για
επανακυκλοφορία και ςε εκείνα που καταλιγουν «χαλαςμζνα» ι υπερβολικά φκαρμζνα για
περαιτζρω κυκλοφορία. Τα τραπεηογραμμάτια που κεωροφνται ακατάλλθλα για επανακυκλοφορία
καταςτρζφονται. Αυτι θ διαδικαςία καλείται «εξζταςθ των τραπεηογραμματίων». Αυτά που
κρίνονται ςε καλι κατάςταςθ χρθςιμοποιοφνται για τθν περαιτζρω κυκλοφορία. Θ τράπεηα
ανταλλάςςει τα χαλαςμζνα ι φκαρμζνα τραπεηογραμμάτια με νζα, ςτο Head Office ι ςτα
υποκαταςτιματά τθσ.
Ρροκειμζνου να αποτραποφν θ πλαςτογράφθςθ και θ αλλοίωςθ, ςτα τραπεηογραμμάτια
ενςωματϊνονται πολλά χαρακτθριςτικά γνωρίςματα αςφάλειασ. Λαμβάνοντασ υπόψθ το κφμα
πλαςτϊν τραπεηογραμματίων τα τελευταία χρόνια που ανιχνεφκθκε, τθν 1θ Νοεμβρίου 2004, θ
τράπεηα άρχιςε τθ νζα ςειρά τραπεηογραμματίων τθσ BοJ (χαρτονομίςματα 10.000, 5.000, και 1.000
γεν) με εξαιρετικά χαρακτθριςτικά γνωρίςματα αςφάλειασ. Για να εξετάςει τθν πλαςτογράφθςθ ςε
ςφαιρικι βάςθ, θ τράπεηα ανταλλάςςει ενεργά πλθροφορίεσ και πραγματοποιεί κοινζσ μελζτεσ με
τισ ξζνεσ κεντρικζσ τράπεηεσ.
4.4.14. Τπθρεςίεσ JGS (Japanese government securities) - Ιαπωνικοί Κυβερνθτικοί Σίτλοι
Θ BοJ παρζχει τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ ςχετικά με JGSs:
i.
Ζκδοςθ JGS, για τθν οποία θ τράπεηα αναγγζλλει τισ δθμόςιεσ δθμοπραςίεσ, δζχεται τισ
προςφορζσ, και ςυλλζγει τισ πλθρωμζσ.
ii.
Εγγραφι JGSs και μεταφορά βιβλίο-ειςόδων (book-entry transfer) JGSs, για τισ οποίεσ
λειτουργίεσ θ τράπεηα ενεργεί ωσ γραμματζασ ι χϊροσ κατακζςεων και παρζχει τισ
υπθρεςίεσ μεταφοράσ JGS.
iii.
Ρλθρωμζσ του κεφαλαίου (principal) και τόκου (interests) ςε JGSs: θ τράπεηα πλθρϊνει
τουσ τόκουσ ςε JGSs, εξαγοράηει JGSs, και ςυλλζγει τα δελτία και τουσ φυςικοφσ
τίτλουσ.
Ππωσ με τισ διαδικαςίεσ κεφαλαίων του Υπουργείου Οικονομικϊν, θ τράπεηα εξουςιοδοτεί πολλά
καταςτιματα και γραφεία των οικονομικϊν ιδρυμάτων ςε όλθ τθ χϊρα ωσ πράκτορεσ (agents) και τα
επιφορτίηει με μερικζσ διαδικαςίεσ ςχετικά με JGSs.
Ο αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο ςφςτθμα JGB Book-Entry ςτισ 31
Αυγοφςτου 2016, είχε ωσ εξισ:
Συμμετζχοντεσ: 280, Ζμμεςοι ςυμμετζχοντεσ: 944, Ξζνοι ζμμεςοι ςυμμετζχοντεσ: 136
4.4.15. Τπθρεςίεσ Τπουργείου Οικονομικϊν
Θ κεντρικι τράπεηα δζχεται τισ κατακζςεισ (κεφάλαια Υπουργείου Οικονομικϊν) από τθν
κυβζρνθςθ ωσ κυβερνθτικζσ κατακζςεισ.
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Θ τράπεηα παρζχει τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ:
i.
παραλαβι, εκταμίευςθ, και λογιςτικι (accounting) των κεφαλαίων Υπουργείου
Οικονομικϊν
ii.
διαχείριςθ των κατακζςεων τθσ κυβζρνθςθσ και
iii.
επιτιρθςθ των τίτλων που αποκτικθκαν από ςτθν κυβζρνθςθ ι υποβλικθκαν ςε
αυτιν.
Τα κεφάλαια του Υπουργείου Οικονομικϊν αποτελοφνται από τα ειςοδιματα από το κοινό,
όπωσ οι εκνικοί φόροι και τα αςφάλιςτρα κοινωνικισ αςφάλιςθσ, και οι κρατικζσ δαπάνεσ,
παραδείγματοσ χάριν, οι πλθρωμζσ όπωσ οι δαπάνεσ δθμόςιων ζργων και οι δθμόςιεσ ςυντάξεισ. Θ
παραλαβι και θ εκταμίευςθ των κεφαλαίων Υπουργείου Οικονομικϊν καταγράφονται ακριβϊσ από
τθν τράπεηα, και ταξινομοφνται όχι μόνο από και ςτο ςυγκεκριμζνο κυβερνθτικό λογαριαςμό, αλλά
και ςτο μεμονωμζνο κυβερνθτικό τμιμα (individual government agency). Αυτοί οι αρικμοί
ελζγχονται κάκε μινα για να εξακριβωκεί εάν ςυνάδουν με εκείνουσ που υπολογίηονται από τισ
ςχετικζσ κυβερνθτικζσ διευκφνςεισ. Θ κεντρικι τράπεηα ενεργεί ωσ φφλακασ των επίκτθτων τίτλων
από τθν κυβζρνθςθ ι που υποβάλλονται (ωσ collateral ι κατακζςεισ) ςτθν κυβζρνθςθ. Θ τράπεηα
λαμβάνει, παραδίδει, και κρατά υπό επιτιρθςθ τζτοιουσ τίτλουσ εξ ονόματοσ τθσ κυβζρνθςθσ.
Για διευκόλυνςθ των δθμόςιων και κυβερνθτικϊν αναγκϊν ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα, θ τράπεηα
υποδεικνφει με τθν ζγκριςθ του Υπουργοφ των Οικονομικϊν, πολλά κλαδικά καταςτιματα και
γραφεία οικονομικϊν οργάνων και ιδρυμάτων ςε όλθ τθ χϊρα ωσ πράκτορεσ, και τουσ επιφορτίηει
με τθν παραλαβι και τθν εκταμίευςθ των κεφαλαίων του Υπουργείου Οικονομικϊν. Με αυτό τον
τρόπο, οι περιςςότερεσ παραλαβζσ και εκταμιεφςεισ (receipt and disbursement) των κεφαλαίων
Υπουργείου Οικονομικϊν διευκφνονται από αυτοφσ τουσ πράκτορεσ.
Θ τράπεηα ζχει κάνει προόδουσ προσ τθν επίτευξθ τθσ βελτιωμζνθσ ςε απευκείασ ςφνδεςθ
επεξεργαςίασ για τισ διαδικαςίεσ κεφαλαίων Υπουργείου Οικονομικϊν για διευκόλυνςθ του κοινοφ
και για να ενιςχφςει τθν αποδοτικότθτα ςτισ διαδικαςίεσ των ςχετικϊν οργάνων.
υναλλαγζσ τθσ τράπεηασ με τθν κυβζρνθςθ
Εκτόσ από τισ ανωτζρω διαδικαςίεσ, θ τράπεηα ςυμμετζχει ςε διάφορεσ ςυναλλαγζσ με τθν
κυβζρνθςθ, όπωσ θ αγορά και θ πϊλθςθ JGSs. Το 1999, το Policy Board κακιζρωςε τουσ κφριουσ
όρουσ και τισ διατάξεισ για τισ ςυναλλαγζσ τθσ BοJ με τθν κυβζρνθςθ. Υπό τουσ κφριουσ όρουσ και τισ
διατάξεισ, θ τράπεηα ακολουκεί τθν κατάλλθλθ ςυμπεριφορά τζτοιων ςυναλλαγϊν με προςεκτικι
96
εξζταςθ ςχετικά με τθν καταλλθλόλθτα τθσ πιςτωτικισ ζκκεςισ τθσ ςτθν κυβζρνθςθ .
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http://www.centralbanknews.info/2016/07/boj-boosts-etf-purchases-usd-lending.html,
http://www.centralbanknews.info/2016/01/boj-sets-negative-deposit-rate-to-cut.html
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4.5. φγκριςθ Σων Σεςςάρων Κεντρικϊν Σραπεηϊν
4.5.1.

Διαρκρωτικι Και Λειτουργικι φγκριςθ

Οι Fed, ΕΚΤ, BoE και BoJ, ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά ωσ κεντρικζσ τράπεηεσ και Τράπεηεσ
των τραπεηϊν. Είναι ανεξάρτθτα ιδρφματα με βαςικά νομιςματικά εργαλεία, όπωσ οι απαιτιςεισ των
αποκεματικϊν, και οι πράξεισ ανοικτισ αγοράσ. Ωςτόςο, αυτζσ οι κεντρικζσ τράπεηεσ
χαρακτθρίηονται από ςθμαντικζσ διαφορζσ ςε διάφορουσ τομείσ. Ακόμθ και τα κοινά χαρακτθριςτικά
τουσ (όπωσ αναφζρονται απλϊσ παραπάνω) διαφζρουν ςε κάποιο βακμό. Θ πιο μεγάλθ διαφορά
μεταξφ τουσ κα λζγαμε, είναι ότι EKT και Fed - θ δεφτερθ ςε μικρότερο βακμό αφοφ διαχειρίηεται
πολιτείεσ και όχι κράτθ – είναι ότι διαχειρίηονται, προςπακοφν να εναρμονίςουν και να
ςυγχρονίςουν, και είναι επικεφαλείσ, τραπεηικϊν ςυςτθμάτων διαφορετικϊν χωρϊν ι πολιτειϊν
αντίςτοιχα, τα οποία εςωτερικά μπορεί να διαφζρουν ςυχνά ςε κουλτοφρα, ςτόχουσ και
νομιςματικζσ/οικονομικζσ ανάγκεσ.
4.5.2.

τόχοι

Θ ςτόχευςθ του πλθκωριςμοφ, χρθςιμοποιϊντασ το βραχυπρόκεςμο ονομαςτικό επιτόκιο
ωσ τθ ςυνιςτϊςα μεταβλθτι, είναι το πιο κοινό ςφςτθμα που χρθςιμοποιείται ςιμερα μεταξφ των
κεντρικϊν τραπεηϊν. Τείνουν να ακολουκοφν τουσ κανόνεσ νομιςματικισ πολιτικισ που βαςίηονται
κυρίωσ ςτον κανόνα Taylor, προκειμζνου να ςτακεροποιθκεί θ οικονομία βραχυπρόκεςμα, αλλά να
διατθρθκεί θ μακροπρόκεςμθ ανάπτυξθ. Ραρ 'όλα αυτά, υπάρχουν επίςθσ διαφορζσ ςχετικά με τθ
νομιςματικι ςτρατθγικι τουσ για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων ι ςτόχων.
Οι ςτόχοι τθσ ΕΚΤ είναι ςτενότεροι από τουσ ςτόχουσ τθσ FED, επειδι ζχουν μόνο ζναν
πρωταρχικό ςτόχο, τθ ςτακερότθτα των τιμϊν και οι άλλοι εξαρτϊνται από τθν πρϊτθ. Εν πάςθ
περιπτϊςει, παρά τα όρια αυτά, θ ΕΚΤ μπόρεςε να πραγματοποιιςει κάποια μορφι ποςοτικισ
χαλάρωςθσ (QE) μζςω του προγράμματοσ για τισ αγορζσ κινθτϊν αξιϊν και να κζςει ςε λειτουργία
τισ μακροπρόκεςμεσ πράξεισ αναχρθματοδότθςθσ (LTRO) που παρζχουν μαηικι ρευςτότθτα ςτο
πλαίςιο των οικονομικϊν τθσ Εντολισ ςτακερότθτασ του άρκρου 127 τθσ ΣΛΕΕ. Θ FED ζχει τρεισ
κφριουσ ςτόχουσ εκτόσ από τθ νομιςματικι ςτακερότθτα: μακροπρόκεςμθ ανάπτυξθ, μζγιςτθ
απαςχόλθςθ και μζτρια μακροπρόκεςμα επιτόκια.
Θ Fed ακολουκεί μια ποςοτικι νομιςματικι ςτρατθγικι για να επιτφχει μια μακροπρόκεςμθ
αφξθςθ του χριματοσ και των πιςτϊςεων, ςυμβατι με τθν αφξθςθ του δυνθτικοφ προϊόντοσ,
δθλαδι παρόμοια με τον κανόνα Taylor με ςτόχευςθ πλθκωριςμοφ που ορίηεται ςε 2%
μακροπρόκεςμα. Θ FED ωςτόςο, ςτουσ πρωταρχικοφσ τθσ ςτόχουσ κζτει πάντα και τθν απαςχόλθςθ.
Θ BoE χρθςιμοποιεί τθ ςτόχευςθ του πλθκωριςμοφ με ςτόχο και 2%. Θ ΕΚΤ χρθςιμοποιεί επίςθσ τθ
ςτόχευςθ του πλθκωριςμοφ ςτο 2%, αλλά οι προβλζψεισ για τον πλθκωριςμό δεν είναι το μόνο
μζςο λιψθσ αποφάςεων. Θ BoJ, αποτελεί μια πιο ιδιάηουςα περίπτωςθ, με τουσ δφο βαςικοφσ τθσ
ςτόχουσ να είναι θ ςτόχευςθ τθσ ςτακερότθτασ των τιμϊν ςτο 2%, και ποςοτικι και ποιοτικι
97
νομιςματικι χαλάρωςθ με τον ζλεγχο τθσ καμπφλθσ αποδόςεων . Σχετικά με τθν Τράπεηα τθσ
Λαπωνίασ θ κφρια καταςτατικι Ρράξθ κζτει ωσ ςτόχουσ τθσ Τράπεηασ «να εκδίδει τραπεηογραμμάτια
και να πραγματοποιεί νόμιςμα και νομιςματικό ζλεγχο» και «να εξαςφαλίηει τθν ομαλι διευκζτθςθ
των κεφαλαίων μεταξφ των τραπεηϊν και άλλων χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, ςυμβάλλοντασ ζτςι
ςτθ διατιρθςθ τθσ ςτακερότθτασ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ».
Θ Τράπεηα τθσ Αγγλίασ, ζχει ωσ αποςτολι τθν προϊκθςθ του καλοφ και του οφζλουσ των
πολιτϊν του Θνωμζνου Βαςιλείου, διατθρϊντασ τθν οικονομικι και νομιςματικι ςτακερότθτα. Ο
ςτόχοσ τθσ ΤΤΑ ςχετικά με τθν νομιςματικι ςτακερότθτα είναι να προςφζρει και να εξαςφαλίηει
ςτακερότθτα των τιμϊν και εμπιςτοςφνθ ςτο νόμιςμα του Θνωμζνου Βαςιλείου. Θ Επιτροπι
Νομιςματικισ Ρολιτικισ (Monetary Policy Committee - MPC) ςτοχεφει ςτθν επίτευξθ αυτϊν των
ςτόχων με τον κακοριςμό των επιτοκίων, με ςτόχο τθν επίτευξθ του ςτόχου του πλθκωριςμοφ τθσ
κυβζρνθςθσ ςτο 2%.
97
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Θ διατιρθςθ τθσ οικονομικισ ςτακερότθτασ των ςυςτθμάτων και τθσ ςτακερότθτασ των
τιμϊν είναι οι δφο κφριοι ςτόχοι τθσ κεντρικισ τράπεηασ τθσ Λαπωνίασ. Θ «οικονομικι ςτακερότθτα
των ςυςτθμάτων» αναφζρεται ςε μία κατάςταςθ κατά τθν οποία το οικονομικό ςφςτθμα λειτουργεί
κατάλλθλα, και οι ςυμμετζχοντεσ, όπωσ οι εταιρίεσ και τα άτομα, ζχουν εμπιςτοςφνθ ςτο ςφςτθμα.
Για να ςυμβάλει ςτθ ςυντιρθςθ τθσ οικονομικισ ςτακερότθτασ ςυςτθμάτων, θ τράπεηα διευκφνει τισ
επιτόπιουσ ελζγχουσ και ρυκμίςεισ, και ενεργεί ωσ δανειςτισ εςχάτθσ προςφυγισ για να παρζχει
ρευςτότθτα όταν χρειάηεται.
4.5.3.

Νομιςματικζσ ςτρατθγικζσ

Οι νομιςματικζσ ςτρατθγικζσ από αυτζσ τισ κεντρικζσ τράπεηεσ ςυγκλίνουν για να
προςαρμοςτοφν ςτθν πραγματικότθτα. Θ πρόςφατθ ςυςςϊρευςθ των φυςαλίδων περιουςιακϊν
ςτοιχείων ςε οριςμζνεσ χϊρεσ ζχει κάνει οριςμζνεσ κεντρικζσ τράπεηεσ με ςτόχο τον πλθκωριςμό να
παρακολουκοφν με μεγαλφτερθ προςοχι τθν εξζλιξθ των νομιςματικϊν και πιςτωτικϊν μεγεκϊν,
όπωσ ζκανε παραδοςιακά θ ΕΚΤ. Θ λιψθ αποφάςεων από τθν ΕΚΤ ςτο πλαίςιο τθσ νομιςματικισ
πολιτικισ γίνεται μζςω ενόσ πιο περίπλοκου ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ από αυτό του FED.
Θ νομιςματικι ςτρατθγικι τθσ ΕΚΤ βαςίηεται ςε μια ςτρατθγικι δφο πυλϊνων. Ο πρϊτοσ
πυλϊνασ επικεντρϊνεται ςτισ βραχυπρόκεςμεσ εξελίξεισ τθσ οικονομίασ και των τιμϊν ("οικονομικόσ
πυλϊνασ"). Ο δεφτεροσ πυλϊνασ επικεντρϊνεται ςε μακροπρόκεςμεσ προοπτικζσ πλθκωριςμοφ που
βαςίηονται ςτθ νομιςματικι ανάλυςθ. Από τθν άλλθ πλευρά, ο ςχεδιαςμόσ τθσ νομιςματικισ
πολιτικισ τθσ FED επικεντρϊνεται ςτισ οικονομικζσ προβλζψεισ. Τα ποςοςτά προςαρμογισ για τθ
βελτιςτοποίθςθ των αναμενόμενων αποτελεςμάτων και τθν ελαχιςτοποίθςθ των κινδφνων
απόκλιςθσ από αυτά τα αποτελζςματα (με ςυντελεςτζσ για το κόςτοσ αυτϊν των αποκλίςεων).
Ρροτίμθςθ για βακμιαία ανάπτυξθ, εκτόσ εάν οι κίνδυνοι υπαγορεφουν πιο επικετικι δράςθ.
Το πιο ςθμαντικό που κα άξιηε να αναφερκεί για τθν ΤτΑ είναι το γεγονόσ ότι τον Μάρτιο
του 2014 θ ΤτΑ ζνα ξεκίνθςε τριετζσ ςτρατθγικό ςχζδιο για να μεταμορφϊςει τον τρόπο που
εκτελοφνται οι εργαςίεσ τθσ. Το ςχζδιο ζχει ςκοπό να δθμιουργιςει μια ανανεωμζνθ αποςτολι για
τθν Τράπεηα: «τθν προϊκθςθ του καλοφ του λαοφ του Θνωμζνου Βαςιλείου με τθ διατιρθςθ τθσ
νομιςματικισ και χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ». Στθν καρδιά του Στρατθγικοφ Σχεδίου
βρίςκεται θ δζςμευςθ για το χτίςιμο «Μίασ Τράπεηασ» (One Bank), θ οποία αναγνωρίηει τθ ςθμαςία
του να ζχει τθν ευκφνθ για τθν μικροπολθπτικι εποπτεία, τθν μακροπρολθπτικι πολιτικι και τθ
νομιςματικι πολιτικι εντόσ του ίδιου οργανιςμοφ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ Τράπεηα είναι ςε καλφτερθ
κζςθ για να εξαςφαλίςει για το κοινό τθσ οικονομικά οφζλθ-κλειδιά: ςτακερό πλθκωριςμό,
οικονομικι ανάπτυξθ, και ςυνεχισ παροχι χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν. Το όραμα τθσ «Μίασ
Τράπεηα» ςθμαίνει μια ιςχυρι κοινι κουλτοφρα, που χτίςτθκε από τα ανϊτερα και ικανότερα
ςτελζχθ όλων των τμθμάτων τθσ Τράπεηασ, θ οποία ςυγκεντρϊνει το ςφνολο τθσ οργάνωςθσ για τθν
καλφτερθ υποςτιριξθ κάκε προςϊπου υπεφκυνου για τθν χάραξθσ πολιτικισ και για κάκε πολιτικι
απόφαςθ.
Θ τράπεηα τθσ Λαπωνίασ, ωσ κεντρικι τράπεηα, αποφαςίηει και εφαρμόηει τθ νομιςματικι
πολιτικι που διατθρεί με ςτόχο τθ ςτακερότθτα τιμϊν. Θ ςτακερότθτα τιμϊν είναι ςθμαντικι επειδι
αποτελεί τθ βάςθ για τθν εκνικι οικονομικι δραςτθριότθτα. Στθν εφαρμογι τθσ νομιςματικισ
πολιτικισ, θ τράπεηα επθρεάηει το ςχθματιςμό των επιτοκίων με ςκοπό το νόμιςμα και το
νομιςματικό ζλεγχο, με τθ βοικεια των λειτουργικϊν οργάνων τθσ, όπωσ οι διαδικαςίεσ αγοράσ
χρθμάτων. Θ βαςικι κζςθ για τθ νομιςματικι πολιτικι αποφαςίηεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο
98
Ρολιτικισ (Policy Board) ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ (MPMs) .
4.5.4.

Διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων

Οι αποφάςεισ ςχετικά με τισ νομιςματικζσ πολιτικζσ τθσ ΕΚΤ πραγματοποιοφνται από το
Διοικθτικό τθσ Συμβοφλιο (ΔΣ), το οποίο αποτελείται από 23 μζλθ: 6 μόνιμα μζλθ του Εκτελεςτικοφ
Συμβουλίου, ςυμπεριλαμβανομζνου του Ρροζδρου και Αντιπροζδρου του και 17 διοικθτικϊν
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ςτελεχϊν των κεντρικϊν τραπεηϊν των κρατϊν μελϊν τθσ ηϊνθσ του ευρϊ. Τα μζλθ του Ρροζδρου
και του Διοικθτικοφ Συμβουλίου διορίηονται για 8 χρόνια από τισ εκνικζσ κυβερνιςεισ και
επικυρϊνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο.
Στισ ΘΡΑ, οι αποφάςεισ νομιςματικισ πολιτικισ εκδίδονται από τθν Ομοςπονδιακι
Επιτροπι Ανοικτισ Αγοράσ (FOMC), θ οποία απαρτίηεται από 12 μζλθ: τα 7 μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου του Συςτιματοσ των Ομοςπονδιακϊν Αποκεμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνου του
Ρροζδρου του, του Ρροζδρου τθσ Federal Reserve Τράπεηα τθσ Νζασ Υόρκθσ, θ οποία είναι
Αντιπρόεδροσ του Συςτιματοσ και 4 από τισ εναπομζνουςεσ Τράπεηεσ Αποκεματικϊν, ςε εκ
περιτροπισ βάςθ. Τόςο οι Διοικθτζσ όςο και ο Ρρόεδροσ διορίηονται από τον Ρρόεδρο και
εγκρίνονται από το Κογκρζςο, ςε 14ετι κθτεία και 4ετι κθτεία αντιςτοίχωσ. Οι πρόεδροι των
τραπεηϊν επιλζγονται από διευκυντζσ τραπεηϊν (ςε μεγάλο βακμό τοπικι τραπεηικι /
επιχειρθματικι κοινότθτα).
Πταν φτάνουν ςτισ δθμόςιεσ ανακοινϊςεισ των διαδικαςιϊν λιψθσ αποφάςεων, δεδομζνου
ότι θ ΕΚΤ είναι θ μόνθ που δεν δθμοςιεφει τα πρακτικά του οργάνου λιψθσ αποφάςεων, είναι
δφςκολο να εκτιμθκεί εάν αυτό ςυμβαίνει. Θ FED FOMC δθμοςιεφει τα πρακτικά των ςυνεδριάςεϊν
τθσ, τρεισ εβδομάδεσ μετά τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ πολιτικισ, οι οποίεσ περιζχουν τισ
ςυνολικζσ ςυηθτιςεισ και τισ μεμονωμζνεσ ψιφουσ κάκε μζλουσ ςτισ αποφάςεισ πολιτικισ ςχετικά
με το ποςοςτό των ομοςπονδιακϊν κεφαλαίων. Θ ΕΚΤ, αντικζτωσ, δεν δθμοςιεφει τα πρακτικά των
αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, αν και ο πρόεδρόσ τθσ, επικουροφμενοσ από τον
αντιπρόεδρο τθσ, εξθγεί ςε ςυνζντευξθ Τφπου τθν απόφαςθ που ζλαβε. Οι αποφάςεισ τθσ, ςε
περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςυναίνεςθ, υποτίκεται ότι λαμβάνονται με πλειοψθφία, διότι ο
Ρρόεδροσ ζχει αποφαςιςτικι ψιφο, αλλά δεν είναι ακόμθ γνωςτό αν ψθφίηουν.
Θ βαςικι κζςθ τθσ ΤτΑ για τθ νομιςματικι πολιτικι αποφαςίηεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο
99
Ρολιτικισ (Policy Board) ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ (MPMs) . Στισ ςυνεδριάςεισ
αυτζσ ςυηθτείται θ οικονομικι και χρθματικι κατάςταςθ, αποφαςίηονται οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ
για τισ διαδικαςίεσ αγοράσ χρθμάτων και τθν εφαρμογι νομιςματικισ πολιτικισ τθσ τράπεηασ για το
άμεςο μζλλον, και οι αποφάςεισ αναγγζλλονται αμζςωσ μετά από τθν κάκε ςχετικι ςυνεδρίαςθ. Με
βάςθ τθν γενικι οδθγία, θ τράπεηα κζτει το ποςό των κακθμερινϊν διαδικαςιϊν αγοράσ χρθμάτων
και επιλζγει τουσ τφπουσ λειτουργικϊν οργάνων, και διοχετεφει είτε και απορροφά κονδφλια ςτθν,
και από τθν, αγορά. Θ Ρρολθπτικι υκμιςτικι Αρχι (PRA) τθσ ΤτΑ διακζτει, επίςθσ, Διοικθτικό
Συμβοφλιο που είναι υπεφκυνο για τθ λιψθ των πιο ςθμαντικϊν αποφάςεων ςχετικά με τουσ
κανόνεσ που ιςχφουν για τισ επιχειριςεισ και τθν εποπτεία των μεμονωμζνων επιχειριςεων. Το
Διοικθτικό Συμβοφλιο ετοιμάηει μια ςτρατθγικι κάκε χρόνο, ςε ςυνεννόθςθ με το Δικαςτιριο (Court)
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ. Αυτό κακορίηει το πϊσ θ Αρχι (PRA) κα επιτφχει τουσ
ςτόχουσ του, οι οποίεσ κακορίηονται από το Κοινοβοφλιο.
Στθν περίπτωςθ τθσ BoJ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο Ρολιτικισ ζχει κακιερωκεί ωσ το ανϊτατο
όργανο λιψθσ αποφάςεων τθσ Τράπεηασ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο κακορίηει τισ κατευκυντιριεσ
γραμμζσ για το νόμιςμα και νομιςματικοφ ελζγχου, κζτει τισ βαςικζσ αρχζσ για τθ διεξαγωγι των
εργαςιϊν τθσ Τράπεηασ, και επιβλζπει τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων των υπαλλιλων τθσ
Τράπεηασ, εξαιρουμζνων των Ελεγκτϊν και Συμβοφλων.
Τα ςτελζχθ τθσ Τράπεηασ είναι μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Ρολιτικισ
(ςυμπεριλαμβανομζνου του Διοικθτι και των Υποδιοικθτϊν), Συνζδριο, Εκτελεςτικϊν Διοικθτικϊν
Συμβοφλων και Συμβοφλων. Ο αρικμόσ των κζςεων που δίνεται ςε ςτελζχθ τθσ Τράπεηασ ζχει ωσ
εξισ: ο Διοικθτισ (μία), των Υποδιοικθτϊν (δφο), τα Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Ρολιτικισ
(ζξι), οι Ελεγκτζσ (τρεισ ι λιγότεροι), οι Εκτελεςτικοί Σφμβουλοι (ζξι ι λιγότερα), και οι Σφμβουλοι
(λίγα).
Στθν εφαρμογι τθσ νομιςματικισ πολιτικισ, θ BoJ επθρεάηει το ςχθματιςμό των επιτοκίων με
ςκοπό το νόμιςμα και το νομιςματικό ζλεγχο, με τθ βοικεια των λειτουργικϊν οργάνων τθσ, όπωσ οι
διαδικαςίεσ αγοράσ χρθμάτων.
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Ανεξαρτθςία –Ευκφνθ - Λογοδοςία

Θ ανεξαρτθςία τθσ κεντρικισ τράπεηασ είναι μια πολυεπίπεδθ ζννοια με πολλά ςτοιχεία,
όπωσ: προςωπικι ανεξαρτθςία, θ οποία ςχετίηεται με τθν επιρροι τθσ κυβζρνθςθσ ςτθ διαδικαςία
διοριςμοφ, τθ διάρκεια τθσ κθτείασ και τισ διαδικαςίεσ απόλυςθσ. Θ οποία αφορά τον διαχωριςμό
των οικονομικϊν τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ κεντρικισ τράπεηασ, κακϊσ και τον κακοριςμό του
προχπολογιςμοφ τθσ τράπεηασ και τθ λειτουργικι ανεξαρτθςία, θ οποία αναφζρεται επίςθσ ωσ
πολιτικι ανεξαρτθςία και ςχετίηεται με τθν αυτονομία ςτθ διατφπωςθ Και τθν εκτζλεςθ τθσ
νομιςματικισ πολιτικισ.
Το άρκρο 108 τθσ Συνκικθσ ορίηει ότι θ ΕΚΤ είναι ανεξάρτθτθ από οποιαδιποτε πολιτικι
επιρροι. Τζςςερισ βαςικζσ διατάξεισ διαςφαλίηουν τθν ανεξαρτθςία τόςο του Ευρωςυςτιματοσ όςο
και των οργάνων λιψθσ αποφάςεων του. Ρρϊτον, οι οικονομικζσ ρυκμίςεισ τθσ ΕΚΤ διαχωρίηονται
από τα οικονομικά ςυμφζροντα τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ. Θ ΕΚΤ διακζτει δικό τθσ προχπολογιςμό
και το κεφάλαιό τθσ ζχει εγγραφεί και καταβλθκεί από τισ ΕκνΚΤ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ.
Δεφτερον, ελαχιςτοποιείται θ πικανι πολιτικι επιρροι ςτα μεμονωμζνα μζλθ των οργάνων
λιψθσ αποφάςεων τθσ ΕΚΤ: τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου διακζτουν ςχετικά μεγάλεσ
εντολζσ, ενϊ ζνασ κανόνασ ορίηει ότι τα μζλθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ δεν μποροφν να διοριςτοφν
εκ νζου. Τρίτον, θ ανεξαρτθςία του Ευρωςυςτιματοσ ενιςχφεται από τθν απαγόρευςθ που
προβλζπεται ςτθ Συνκικθ για κάκε παροχι πιςτϊςεων κεντρικισ τράπεηασ ςτον δθμόςιο τομζα.
Τζλοσ, το Ευρωςφςτθμα είναι επίςθσ λειτουργικά ανεξάρτθτο. Θ ΕΚΤ ζχει ςτθ διάκεςι τθσ όλα τα
μζςα και τισ αρμοδιότθτεσ που απαιτοφνται για τθ διεξαγωγι τθσ νομιςματικισ τθσ πολιτικισ και ζχει
τθν εξουςία να αποφαςίηει αυτόνομα για το πϊσ και πότε κα τισ χρθςιμοποιιςει.
Ενϊ θ Fed ζχει ςθμαντικι ανεξαρτθςία, ζχει υποςτθριχκεί ότι αυτό είναι κάπωσ χαμθλότερο
από αυτό για το Ευρωςφςτθμα. Το Σφνταγμα των ΘΡΑ παρζχει ςτο Κογκρζςο το δικαίωμα να
«κερδίςει χριματα και να ρυκμίςει τθν αξία του». Ενϊ το Συνζδριο ζχει ανακζςει αυτι τθν ευκφνθ
ςτθν Fed, κα μποροφςε κατ 'αρχιν να τθν ανακαλζςει ανά πάςα ςτιγμι. Θ πρόκεςθ του Κογκρζςου
να διαμορφϊςει τον νόμο των Ομοςπονδιακϊν Αποκεμάτων ιταν επίςθσ να κρατιςει τθν πολιτικι
ζξω από τθ νομιςματικι πολιτικι. Υπάρχουν οριςμζνεσ διατάξεισ που αποςκοποφν ςτθ διαςφάλιςθ
τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ Fed. Για παράδειγμα, θ Fed είναι ανεξάρτθτθ από άλλα παραρτιματα και
υπθρεςίεσ τθσ κυβζρνθςθσ. Είναι αυτοχρθματοδοτοφμενοσ και επομζνωσ δεν υπόκειται ςτθ
διαδικαςία του προχπολογιςμοφ του Κογκρζςου. Οι όροι των επτά μελϊν του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, που ορίηονται από τον Ρρόεδρο και επιβεβαιϊνονται από τθ Γερουςία, καλφπτουν
πολλαπλοφσ όρουσ του Ρροζδρου και του Κογκρζςου, κακϊσ ο πλιρθσ όροσ διαρκεί δεκατζςςερα
χρόνια. Στθν πράξθ, αυτό μπορεί να είναι ακόμθ μεγαλφτερο, κακϊσ, αν και ζνα μζλοσ που ζχει
εκπλθρϊςει μια πλιρθ κθτεία δεν μπορεί να επαναδιοριςτεί, ζνασ επαναπροςδιοριςμόσ είναι
δυνατό για ζνα μζλοσ που ζχει ολοκλθρϊςει ζνα μθ εκπνεφςιμο τμιμα ενόσ όρου. Ο Ρρόεδροσ και ο
Αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου επιλζγονται από τον Ρρόεδρο από τουσ Διοικθτζσ και
πρζπει να το επιβεβαιϊνουν θ Γερουςία. Εξυπθρετοφν όρουσ τεςςάρων ετϊν και μποροφν να
διοριςτοφν εκ νζου ωσ Ρρόεδροσ ι Αντιπρόεδροσ μζχρι να λιξουν οι όροι τουσ ωσ κυβερνιτεσ.
Και εκτόσ από τθν ανεξαρτθςία, θ ευκφνθ είναι άλλο ζνα ςτοιχείο που διαφζρει από τθν ΕΚΤ
ςτθ Fed. Για να διατθρθκεί θ νομιμότθτα, μια ανεξάρτθτθ κεντρικι τράπεηα πρζπει να λογοδοτεί ςτα
δθμοκρατικά κεςμικά όργανα και ςτο ευρφ κοινό για τισ ενζργειζσ τθσ κατά τθν επιδίωξθ τθσ εντολισ
τθσ. Θ Συνκικθ ορίηει οριςμζνεσ απαιτιςεισ υποβολισ εκκζςεων για τθν ΕΚΤ - για παράδειγμα, θ
παρουςίαςθ μιασ ετιςιασ ζκκεςθσ ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, ςτθν Επιτροπι και ςτο Συμβοφλιο
τθσ ΕΕ - και κακιερϊνει τθν ανάγκθ να γίνονται τακτικζσ παρουςιάςεισ ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο
για τθ διαςφάλιςθ τθσ λογοδοςίασ. Ραρόμοιεσ διαδικαςίεσ υποβολισ εκκζςεων ζχουν κακοριςτεί
ςτισ ΘΡΑ. Θ Fed είναι τελικά υπεφκυνθ ζναντι του Κογκρζςου, το οποίο μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να
τροποποιιςει τθ νομοκεςία τθσ Federal Reserve Act. Θ Fed πρζπει να αναφζρει μία φορά το χρόνο
τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςτον Ρρόεδρο τθσ Βουλισ των Αντιπροςϊπων και δφο φορζσ το χρόνο για τα
ςχζδιά τθσ για τθ νομιςματικι πολιτικι ςτισ τραπεηικζσ επιτροπζσ του Κογκρζςου. Οι αξιωματοφχοι
τθσ Fed επίςθσ κατακζτουν ενϊπιον του Κογκρζςου όταν τουσ ηθτθκεί.
Θ ΤτΑ τελεί υπό τθν ιδιοκτθςία του κράτουσ, αλλά αςκεί τθν νομιςματικι πολιτικι μόνθ τθσ
και ανεξάρτθτθ. Θ λογοδοςία των ςτελεχϊν τθσ ςτα πολιτικά και δικαςτικά ςϊματα, όπωσ
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αναφζρκθκε και παραπάνω, είναι αδιαμφθςβιτθτθ, αδιαπραγμάτευτθ και κρίςιμθσ ςθμαςίασ.
Άλλωςτε πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι πρόκειται για μια πιο «κρατικοκεντρικι» τράπεηα, αφοφ πζραν
κάποιων λειτουργιϊν κυρίωσ περί νομιςματοκoπισ, αςχολείται με τθν νομιςματικι πολιτικι τθσ
Μεγάλθσ Βρετανίασ και όχι ενόσ ςυνόλου κρατϊν όπωσ θ ΕΚΤ, ι μιασ πλθκϊρασ πολιτειϊν όπωσ θ
Fed.
Θ υπευκυνότθτα τθσ ΤτΑ απζναντι ςτο Κοινοβοφλιο αποδεικνφεται μζςω τθσ Βουλισ των
Κοινοτιτων τθσ Επιτροπισ του Υπουργείου Οικονομικϊν ((House of Commons Treasury Committee).
Οι Διοικθτζσ τθσ ΤτΑ, οι Εκτελεςτικοί Διοικθτικοί Σφμβουλοι και τα μζλθ των εξωτερικϊν επιτροπϊν
τθσ Νομιςματικισ Ρολιτικισ και τθσ Επιτροπισ Οικονομικισ Ρολιτικισ εμφανίηονται τακτικά ενϊπιον
πράξθ ορίηει ότι , «Θ αυτονομία τθν Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ Λαπωνίασ ςχετικά με το νόμιςμα
και τον νομιςματικό τθσ επιτροπισ μετά από τθν δθμοςίευςθ τθσ Ζκκεςθσ Ρλθκωριςμοφ, τθσ
Ζκκεςθσ για τθ Χρθματοπιςτωτικι Στακερότθτα και τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ τθσ Ρρολθπτικισ
υκμιςτικισ Αρχισ (Prudential Regulation Authority). Τα νζα μζλθ τθσ Επιτροπισ Νομιςματικισ
Ρολιτικισ και τθσ Επιτροπισ Οικονομικισ Ρολιτικισ ζχουν επίςθσ ακροάςεισ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ
του Υπουργείου Οικονομικϊν πριν από τον διοριςμό τουσ.
Σχετικά με τθν BoJ, θ βαςικι καταςτατικι τθσ ζλεγχο οφείλει να γίνεται ςεβαςτι». Φυςικά,
είναι ςθμαντικό ότι θ νομιςματικι πολιτικι τθσ τράπεηασ και θ βαςικι κζςθ τθσ κυβερνθτικισ
οικονομικισ πολιτικισ είναι αμοιβαία αρμονικζσ, και ζτςι ορίηεται ότι θ τράπεηα «πάντα κα πρζπει
να διατθρεί ςτενι επαφι με τθν κυβζρνθςθ και να προβαίνει ςε ανταλλαγι απόψεων». Επιπλζον, ο
κυβερνιτθσ και άλλοι ανϊτεροι υπάλλθλοι εμφανίηονται ενϊπιον των επιτροπϊν και των δφο Οίκων
τθσ Δίαιτασ, του Οίκου των Αντιπροςϊπων και τθσ Βουλισ των Συμβοφλων, όταν τίκενται ερωτιματα
και ηθτοφνται απαντιςεισ και επεξθγιςεισ ςχετικά με τισ πολιτικζ και τισ διαδικαςίεσ τθσ τράπεηασ.
4.5.6.

Διαφάνεια

Σφμφωνα με τον Trichet (2004), τόςο το Ευρωςφςτθμα όςο και θ Fed δίνουν μεγάλθ ζμφαςθ
ςτθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων και τθσ διαφάνειασ των
αναλφςεων που πραγματοποιοφνται από το αρμόδιο ςϊμα λιψθσ αποφάςεων. Επιπλζον, θ
διαφάνεια χαρακτθρίηει και τα δφο κεςμικά όργανα όςον αφορά τισ εξθγιςεισ τθσ οικονομικισ
διάγνωςθσ που παρζχεται ςτο κοινό και ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν αγορά, με όλεσ τισ αποφάςεισ να
απελευκερϊνονται ςε πραγματικό χρόνο. Υποςτθρίχκθκε ότι θ δθμοςίευςθ των πρακτικϊν κακιςτά
τθ Fed πιο διαφανι από τθν ΕΚΤ. Για τθν ΕΚΤ, θ Ειςαγωγικι Διλωςθ ςε κάκε ςυνζντευξθ Τφπου τθσ
ΕΚΤ λίγο μετά τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κάκε μινα αντιπροςωπεφει ζνα
μζςο ςχεδόν άμεςθσ ανακοίνωςθσ και εξιγθςθσ τθσ πλζον πρόςφατθσ νομιςματικισ πολιτικισ.
Ομοίωσ, θ τρζχουςα πρακτικι του FOMC είναι να ανακοινϊςει αλλαγζσ πολιτικισ μόλισ γίνουν.
Αμζςωσ μετά από κάκε ςυνάντθςθ, θ FOMC εκδίδει διλωςθ ςφμφωνα με τθν οποία ζχει λθφκεί
απόφαςθ για μείωςθ ι αφξθςθ των επιτοκίων ι, ςτθν περίπτωςθ που θ απόφαςθ ιταν να αφιςει
αμετάβλθτα τα επιτόκια, ςθμειϊνοντασ απλϊσ ότι θ ςυνεδρίαςθ ζλθξε. Το FOMC δθμοςιεφει επίςθσ
τα πρακτικά κάκε ςυνεδρίαςθσ τρεισ εβδομάδεσ αργότερα.
Εκτόσ από τισ πρακτικά τθσ ΕΝΡ, θ ΤτΑ δθμοςιεφει τθν Ζκκεςθ Ρλθκωριςμοφ κάκε τρίμθνο.
Θ παροφςα ζκκεςθ δίνει μια ανάλυςθ τθσ οικονομίασ του Θνωμζνου Βαςιλείου και των παραγόντων
που επθρεάηουν τισ αποφάςεισ πολιτικισ. Θ ζκκεςθ περιλαμβάνει επίςθσ τελευταίεσ προβλζψεισ τθσ
ΕΝΡ για τον πλθκωριςμό και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ. Επειδι θ νομιςματικι πολιτικι λειτουργεί
με χρονικι υςτζρθςθ περίπου δφο χρόνια, είναι απαραίτθτο για τθν ΕΝΡ να λάβει αποφάςεισ
ςχετικά με τισ προοπτικζσ για τθν παραγωγι και τον πλθκωριςμό. Ζτςι θ Επιτροπι χρθςιμοποιεί ζνα
μοντζλο τθσ οικονομίασ για να βοθκθκεί ςτθν παραγωγι προβλζψεϊν τθσ. Το μοντζλο αυτό παρζχει
ζνα πλαίςιο για να οργανωκεί θ ςκζψθ για το πϊσ λειτουργεί θ οικονομία και το πϊσ διαφορετικζσ
οικονομικζσ εξελίξεισ κα μποροφςαν να επθρεάςουν το μελλοντικό πλθκωριςμό. Αλλά αυτό δεν
είναι μια μθχανικι άςκθςθ. Λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ αβεβαιότθτεσ για το μζλλον, οι
προβλζψεισ τθσ Επιτροπισ Νομιςματικισ Ρολιτικισ πρζπει να περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο για μια
μεγάλθ κρίςθ για τθν οικονομία.
Ρζρα από τισ εκδόςεισ, τα μζλθ τθσ ΕΝΡ εμφανίηονται τακτικά ενϊπιον του Κοινοβουλίου ςυνικωσ ςτθν εξεταςτικι επιτροπι του Υπουργείου Οικονομικϊν (House of Commons Treasury
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Select Committee) - να εξθγιςει τισ ενζργειζσ τθσ. Τα μζλθ τθσ ΕΝΡ δίνουν επίςθσ τακτικζσ ομιλίεσ
και ςυνεντεφξεισ ςτα ΜΜΕ για να εξθγιςουν τισ αποφάςεισ πολιτικισ και τον τρόπο ςκζψθσ τθσ
Επιτροπισ ςτο ευρφτερο δυνατό κοινό.
Πλα τα μζλθ διεξάγουν μια ςειρά περιφερειακϊν επιςκζψεων ςε όλθ τθ Βρετανία για να
ςυμμετάςχουν ςε ςυηιτθςθ με ιδιϊτεσ, πολίτεσ και επιχειριςεισ για κζματα που επθρεάηουν τθν
οικονομικι τουσ ηωι. Ρρόκειται για ζνα αμφίδρομο διάλογο, που δίνει ςτα μζλθ πρωτογενι
πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν οικονομικι κατάςταςθ τθν οποία βιϊνουν οι πολίτεσ ςε όλο το μικοσ
και πλάτοσ τθσ χϊρασ.
Στθν Ττα, θ ΕΝΡ ζχει δεςμευτεί για τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ διαφάνεια γφρω από τθ
λιψθ αποφάςεων. Τα πρακτικά των ςυνεδριάςεων τθσ δθμοςιεφονται ταυτόχρονα με τθν απόφαςθ
για τα επιτόκια. Μποροφν επίςθσ τα πρακτικά να καταγράφουν τισ ψιφουσ των μεμονωμζνων μελϊν
τθσ επιτροπισ. Τα πρακτικά δίνουν μια πλιρθ και διαυγι εικόνα για τθν εκάςτοτε ςυηιτθςθ
πολιτικισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαφορετικϊν απόψεων. Ππωσ ςυνιςτάται Από τον Μάρτιο
του 2015 τα αντίγραφα των ςυναντιςεων τθσ Επιτροπισ Νομιςματικισ Ρολιτικισ δθμοςιεφονται με
μια υςτζρθςθ οκτϊ ετϊν.
Θ νομιςματικι πολιτικι, ςφμφωνα με τθν ιαπωνικι ιδεολογία, ζχει μια ςθμαντικι επιρροι
ςτισ κακθμερινζσ ηωζσ του κοινοφ, και ζτςι θ τράπεηα πρζπει να επιδιϊξει να διευκρινίςει ςτο κοινό
το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ, κακϊσ επίςθσ και τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεϊν τθσ,
ςχετικά με τθ νομιςματικι πολιτικι. Λαμβάνοντασ υπόψθ αυτό, θ BoJ ανακοινϊνει αμζςωσ τισ
αποφάςεισ τθσ ςχετικά με τθ νομιςματικι πολιτικι, όπωσ τισ οδθγίεσ για τισ διαδικαςίεσ ςχετικά με
τθν αγορά χριματοσ και τισ απόψεισ τθσ ςχετικά με τισ οικονομικζσ και χρθματικζσ εξελίξεισ, μετά
από κάκε ςυνάντθςθ MPM. Επιπλζον, δίδονται τακτικζσ ςυνεντεφξεισ τφπου από τον πρόεδρο του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου - Κυβερνιτθσ προκειμζνου για να εξθγιςει τισ λεπτομζρειεσ των
αποφάςεων νομιςματικισ πολιτικισ. Θ τράπεηα ανακοινϊνει επίςθσ τθν περίλθψθ των κζςεων
(opinions) ςε κάκε MPM και τα πρακτικά των MPMs, και δθμοςιεφει τα αντίγραφά τουσ δζκα ζτθ
αργότερα, για να διευκρινίςει τα ςθμεία που ςυηθτοφνται από τον Διοικθτικό Συμβοφλιο Ρολιτικισ
ςτο ςτάδιο τθσ επίτευξθσ των αποφάςεων. Επιπλζον, θ τράπεηα προετοιμάηει και υποβάλλει
εξάμθνθ ζκκεςθ ςχετικά με το νόμιςμα και το νομιςματικό ζλεγχο ςτθν Δίαιτα, τον Λοφνιο και το
Δεκζμβριο κάκε ζτουσ, και εξθγεί τισ πολιτικζσ τθσ.. Κρίνεται επίςθσ πολφ ςθμαντικό για τθν
ιαπωνικι κεντρικι τράπεηα, θ βαςικι άποψι τθσ ςχετικά με τθν επικοινωνία και δθμοςιοποίθςθ
του χειριςμοφ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ και τθν αξιολόγθςθ των εξελίξεων τθσ οικονομίασ και των
τιμϊν, κατά τρόπο ζγκαιρο, διαυγι και διάφανο, από τθν άποψθ τθσ ανάλθψθσ τθσ ευκφνθσ τθσ
τράπεηασ ωσ προσ το κοινό.
4.5.7. Διαχείριςθ κρίςεων και μετρά λιψθσ διαδικαςίασ
Οι αντιδράςεισ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ ςε καταςτάςεισ κρίςεων από τισ τζςςερισ
κεντρικζσ τράπεηεσ είναι διαφορετικζσ, διότι παρουςιάηουν μεγάλεσ διαρκρωτικζσ διαφορζσ:
• Οι μθχανιςμοί νομιςματικισ μετάδοςθσ (ΜΤΜ) είναι διαφορετικοί: Στθν περίπτωςθ του FED, θ
πλειονότθτα των ΜΤΜ πραγματοποιείται κυρίωσ μζςω χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν, αλλά ςτθν
περίπτωςθ τθσ ΕΚΤ γίνεται κυρίωσ μζςω τραπεηϊν.
• Θ FED αςχολείται με ζνα ενιαίο δθμόςιο ταμείο και ζνα κρατικό χρζοσ, ενϊ θ ΕΚΤ χρειάηεται να
αςχολθκεί με πολλαπλάςιο δθμόςιο χρζοσ και κρατικά χρζθ.
• Θ FED ζχει περιςςότερουσ από ζναν πρωταρχικοφσ ςτόχουσ για τθ νομιςματικι πολιτικι, ενϊ θ ΕΚΤ
ζχει μόνο ζναν πρωταρχικό ςτόχο: τθ ςτακερότθτα των τιμϊν.
• Ο δανειςτισ τθσ τελευταίασ λειτουργίασ τθσ ΕΚΤ, δεδομζνου του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ τθσ, είναι
πολφ πιο περιοριςμζνοσ από αυτόν τθσ FED.
• Οι διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων ςτθν ΕΚΤ είναι πολφ πιο πολφπλοκεσ και δφςκολεσ από εκείνεσ
του FED.
• Θ ΕΚΤ είναι λιγότερο διαφανισ ςτθ λιψθ αποφάςεων από ό, τι θ FED, επειδι δεν δθμοςιεφει τα
πρακτικά των ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ.
Σχετικά με τθν χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα, θ ΤτΑ αναγνωρίηει ςτουσ ςτόχουσ τθσ και τουσ εξισ:
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 υκμίηει και εποπτεφει βαςικά ςυςτιματα πλθρωμϊν, όπωσ CHAPS και Bacs, τα οποία
εκτελοφν μεταφορζσ χρθμάτων μεταξφ των τραπεηϊν.
 Ενεργεί ωσ δανειςτισ ζςχατθσ ανάγκθσ , πράγμα που ςθμαίνει ότι μπορεί να προςφζρει δάνεια
προσ τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα που βρίςκονται ςε ςοβαρι δυςχζρεια ι κοντά ςε
κατάρρευςθ.
 Ενεργεί ωσ ειδικόσ διαπραγματευτισ τθσ ζςχατθσ ανάγκθσ ςε περιόδουσ οικονομικισ πίεςθσ,
δθλαδι μπορεί να αγοράηει και να πουλάει περιουςιακά ςτοιχεία για να παρζχει ρευςτότθτα ςτισ
αγορζσ.
 Ζχει τθν δυνατότθτα να παρζμβει ςτθ διαχείριςθ χρθματοπιςτωτικϊν επιχειριςεων που οδεφουν
ςτθν αποτυχία, ϊςτε να βεβαιωκεί ότι θ επίδραςθ ςτθν οικονομία ελαχιςτοποιείται.
• Θ ΕΚΤ είναι πιο αυςτθρι ςτθ μείωςθ των επιτοκίων, ακόμθ και τθν αφξθςθ τουσ ςε χρόνια χαμθλισ
ανάπτυξθσ ι φφεςθσ. Αντίκετα, θ FED μείωςε ςτθν περίοδο τθσ κρίςθσ τα επιτόκια κάτω από το
μθδενικό κατϊτατο όριο, δθλαδι όταν πρζπει να ειςαχκοφν μόνο μθ ςυμβατικζσ νομιςματικζσ
πολιτικζσ για να αποφευχκεί μια παγίδα ρευςτότθτασ.
• Το FED ςυηιτθςε και μάλιςτα πρότεινε όλα τα πικανά μθ ςυμβατικά μζτρα νομιςματικισ πολιτικισ
για τθν αποφυγι παγίδευςθσ ρευςτότθτασ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ τθσ ΕΚΤ δεν είναι γνωςτι καμία
ςυηιτθςθ διότι δεν δθμοςιεφει τα πρακτικά των ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
• Τα πραγματικά μθ τυποποιθμζνα μζτρα που ζχει λάβει θ ΕΚΤ μζςω των προγραμμάτων SMP και
καλυμμζνων ομολόγων ιταν μάλλον μικρά ςε ςφγκριςθ με το FED και δεν ζγιναν για τθ μείωςθ των
επιτοκίων κάτω από το χαμθλότερο μθδενικό περικϊριο και τθν αφξθςθ τθσ εςωτερικισ ηιτθςθσ
αλλά για τθ βελτίωςθ τθσ νομιςματικισ Μθχανιςμό μετάδοςθσ, ζτςι ϊςτε να μποροφν να λθφκοφν
ςε οποιοδιποτε επίπεδο επιτοκίου. Αντίκετα, θ LTRO, θ οποία ιταν τεράςτια ςτθν περίπτωςθ τθσ
ΕΚΤ, είναι ζνα μζτρο που βαςίηεται ςτθν επίτευξθ χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ διότι θ
διατραπεηικι αγορά δεν λειτουργεί και το τραπεηικό ςφςτθμα ζχει επανεκνικοποιθκεί και όχι ωσ
μζτρο που αποςκοπεί ςτθ διαφυγι από ρευςτότθτα παγίδα. Επιπλζον, ζνα μεγάλο μζροσ τθσ
ρευςτότθτασ που λαμβάνονται από τισ τράπεηεσ κατατίκεται εκ νζου ςτθν ΕΚΤ μειϊνοντασ το
ςυνολικό αποτζλεςμα.
• Θ ΕΚΤ μπορεί να αναγκαςτεί να παρζμβει με τεράςτιο και μθ τυποποιθμζνο τρόπο και να επιβάλει
το καταςτατικό τθσ προκειμζνου να γίνει ο «εξοικονόμθςθ τθσ τελευταίασ λφςθσ» του ευρϊ,
δεδομζνθσ τθσ ολικισ ζλλειψθσ εμπιςτοςφνθσ των επενδυτϊν και των αγορϊν ςτουσ πολιτικοφσ
θγζτεσ Τθσ ηϊνθσ του ευρϊ.
 Θ BoJ λειτουργεί και ωσ τμιμα των ςυςτθμάτων πλθρωμισ και τακτοποίθςθσ (settlement systems)
για τθ μεταφορά κεφαλαίων, αςφαλίςτρων (securities), και τίτλων. Χρθςιμεφει επίςθσ ωσ
οικονομικόσ μεςάηον ςτον καταμεριςμό των κεφαλαίων και των κινδφνων μεταξφ των ατόμων και
των εταιριϊν, με τθ λιψθ των κεφαλαίων από τουσ κατακζτεσ και τθν επζκταςθ των δανείων ι τθν
αγορά των τίτλων με τα λαμβανόμενα κεφάλαια.
 Ρροκειμζνου να επιτευχκεί θ ςτακερότθτα του οικονομικοφ ςυςτιματοσ, κεωρείται ςθμαντικό από
τθν BoJ να βαςιςτοφν τα πολιτικά μζτρα τθσ κεντρικισ τράπεηασ όχι μόνο ςε μια μικροπρολθπτικι
οπτικι, που αξιολογεί τουσ κινδφνουσ ςυγκεκριμζνα για κάκε οικονομικό όργανο για να βελτιϊςει
περαιτζρω τισ επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ τουσ, αλλά και ςε μια μακροπρολθπτικι προςζγγιςθ, θ
οποία αναλφει και αξιολογεί το ςχεδιάγραμμα κινδφνου του οικονομικοφ ςυςτιματοσ ςυνολικά. Θ,
προςπάκεια, ωςτόςο, τθσ τράπεηασ για ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των κινδφνων και από μίκρο και
από μάκρο προοπτικι μπορεί να μθν είναι επαρκισ για να αποτρζψει το ςυςτθμικό κίνδυνο από
τθν ζκρθξι του.
 Ωσ τμιμα τθσ λειτουργίασ παροχισ ρευςτότθτασ, θ BoJ μπορεί να επεκτείνει τα μθ ενυπόκθκα
δάνεια ι δάνεια για τα οποία δεν υπάρχουν εξαςφαλίςεισ (uncollateralized loans), ςφμφωνα με το
άρκρο 38 τθσ Ρράξθσ τθσ Τράπεηασ τθσ Λαπωνίασ, και τζτοια δάνεια αναφζρονται ωσ «Tokuyu»
(ζνα ιδιαίτερο δάνειο).
 Οι πρωτοβουλίεσ τθσ τράπεηασ ςτθν ανάλυςθ κινδφνου ςε επίπεδο μικροπρολθπτικισ ανάλυςθσ
και τθν αξιολόγθςθ τθσ γενικισ οικονομικισ παροχισ των ςυςτθμάτων ρευςτότθτασ ζκτακτθσ
ανάγκθσ, ϊςτε να διατθρθκεί ζνα τακτικά ομαλό χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα διεκνοφσ
ςυνεργαςίασ, διαδραματίηουν ζναν αναπόφευκτο ρόλο ςτισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. Θ γενικι
δομι τθσ παραλαβισ και τθσ πλθρωμισ κακϊσ επίςθσ και των δανειοδοτικϊν και δανειολθπτικϊν
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λειτουργιϊν των χρθμάτων καλείται οικονομικό ςφςτθμα. Το οικονομικό ςφςτθμα αποτελείται
από τισ διάφορεσ οικονομικζσ αγορζσ και τα πολυάρικμα οικονομικά όργανα.
 Σε Λαπωνία, Μεγάλθ Βρετανία, και ίςωσ ςε μικρότερο βακμό Ευρϊπθ, θ ποςοτικι χαλάρωςθ δεν
απορρίπτεται. Στθν Λαπωνία μάλιςτα κα λζγαμε ότι αποτελεί «παραδοςιακι νομιςματικι τεχνικι».
 Θ Λαπωνία ςτα πλαίςια τθσ ποςοτικισ χαλάρωςθσ ζχει τολμιςει τθν υιοκζτθςθ αρνθτικϊν
επιτοκίων.
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Κεφάλαιο 5ο
Χρθματοοικονομικζσ κρίςεισ

123

Μαρία Σουτουδάκθ

Νομιςματικι Πολιτικι, Κεντρικζσ Σράπεηεσ &
Χρθματοοικονομικζσ Κρίςεισ

«Χρθματο-oικονομικζσ» Κρίςεισ
Οι χρθματοοικονομικζσ κρίςεισ αποτελοφν καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ επικρατεί υψθλι
μεταβλθτότθτα ςτισ χρθματοοικονομικζσ αγορζσ και υφίςτανται προβλιματα ρευςτότθτασ και
φερεγγυότθτασ ςθμαντικϊν χρθματοοικονομικϊν οργανιςμϊν που μποροφν να επιφζρουν αρνθτικζσ
επιπτϊςεισ ςτθν πραγματικι οικονομία.
Τα χρθματοοικονομικά ιδρφματα αποτελοφν τθν πρϊτθ γραμμι άμυνασ ζναντι των
χρθματοοικονομικϊν κρίςεων. Υποχρζωςθ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων είναι όπωσ παραμζνουν
φερζγγυα και εφρωςτα κακϊσ και να αξιολογοφν ςωςτά τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα των
δανειολθπτϊν και να διαχειρίηονται αποτελεςματικά τουσ κίνδυνουσ που αναλαμβάνουν.
Τα μζτρα τα οποία λαμβάνουν οι δθμόςιεσ αρχζσ με ςκοπό τθν πρόλθψθ ι το μετριαςμό
μιασ χρθματοοικονομικισ κρίςθσ ςυνιςτοφν τθ δεφτερθ γραμμι άμυνασ. Οι δθμόςιεσ αρχζσ
οφείλουν να μεριμνοφν για τθν φπαρξθ του αναγκαίου κεςμικοφ, εποπτικοφ και ρυκμιςτικοφ
πλαιςίου που να διζπει τθ λειτουργία του χρθματοοικονομικοφ ςυςτιματοσ. Αυτό πρζπει να
περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τθν αποτελεςματικι μικρό-προλθπτικι εποπτεία των μεμονωμζνων
χρθματοοικονομικϊν ιδρυμάτων κακϊσ και τθ μακρο-προλθπτικι εποπτεία του χρθματοοικονομικοφ
ςυςτιματοσ ωσ ςφνολο.
Σχετικά με τισ δραςτθριότθτασ των κεντρικϊν τραπεηϊν όςον αφορά ςτθν τραπεηικι
εποπτεία, οι εποπτικζσ λειτουργίεσ ςυνεπάγονται µια ςειρά κακθκόντων, όπωσ είδαμε και
παραπάνω, τα οποία μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςε τρεισ κατθγορίεσ: (i) δραςτθριότθτεσ για τθν
προςταςία των επενδυτϊν, οι οποίεσ επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτθν ζκδοςθ και επιβολι κανόνων
επαγγελματικισ δεοντολογίασ, κακϊσ και ςτθ δθμοςιοποίθςθ πλθροφοριϊν, (ii) µικροπρολθπτικι
εποπτεία, ςτθν οποία περιζχεται το ςφνολο των δραςτθριοτιτων εποπτείασ, επιτόπιασ και µθ, τθσ
αςφάλειασ και τθσ ευρωςτίασ των επιμζρουσ ιδρυμάτων, µε ςκοπό κυρίωσ τθν προςταςία των
κατακετϊν και άλλων πιςτωτϊν µμικρισ κλίμακασ, και (iii) προλθπτικι ανάλυςθ ςε µακροοικονομικό
επίπεδο, θ οποία περικλείει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που αποβλζπουν ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ
ζκκεςθσ ςε ςυςτθμικό κίνδυνο, κακϊσ και ςτον εντοπιςμό ενδεχόμενων κινδφνων διατάραξθσ τθσ
ςτακερότθτασ που απορρζουν από μακροοικονομικζσ εξελίξεισ ι εξελίξεισ ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ
αγορζσ, κακϊσ και από τθν υποδομι των αγορϊν. Ενϊ όλεσ οι κεντρικζσ τράπεηεσ αςκοφν εν γζνει τα
κακικοντα που εντάςςονται ςτθν τρίτθ κατθγορία, οι δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται µε τθν
προςταςία των επενδυτϊν, ιδίωσ ςτισ αγορζσ κινθτϊν αξιϊν, ςπάνια περιλαμβάνονται ςτισ
αρμοδιότθτζσ τουσ.
Πςον αφορά τουσ αυτοτελείσ εποπτικοφσ φορείσ, ςυνικωσ ιςχφει το αντίκετο, δθλαδι θ
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν προςταςία των επενδυτϊν ςυνοδεφεται ςυνικωσ από ζναν ιςςονα ρόλο
ςτθν παρακολοφκθςθ του ςυςτθμικοφ κινδφνου. Το ςθμαντικό κζμα που προκφπτει όταν εξετάηεται
ποιο είναι το πλζον αποτελεςματικό κεςμικό πλαίςιο, είναι θ άςκθςθ µικροπρολθπτικισ εποπτείασ,
τθν οποία οι περιςςότερεσ ΕκνΚΤ τείνουν να αντιμετωπίηουν ωσ ςτενά ςυνδεδεμζνθ µε ανθςυχίεσ
ςυςτθμικισ φφςεωσ, ενϊ οι αυτοτελείσ φορείσ τείνουν να τθν ερμθνεφουν ωσ επικεντρωμζνθ ςτθν
100
προςταςία των κατακετϊν και των επενδυτϊν .
Εάν, παρά τθν εφαρμογι των εν λόγω προλθπτικϊν μζτρων, χρθματοοικονομικοί
οργανιςμοί παρουςιάςουν προβλιματα, τότε οι δθμόςιεσ αρχζσ ενδζχεται να χρειαςτεί να
παρζμβουν λαμβάνοντασ μζτρα για τθ διαχείριςθ και επίλυςθ τθσ κρίςθσ .
5.1 Αιτίεσ και μακροκατθγορίεσ κρίςεων
Οι αιτίεσ των οικονομικϊν και χρθματοοικονομικϊν κρίςεων είναι διάφορεσ και περίπλοκεσ.
Οριςμζνεσ από τισ βαςικζσ είναι οι εξισ: αδφνατα εγχϊρια χρθματοοικονομικά ςυςτιματα, μεγάλεσ
και επίμονεσ εξωτερικζσ ι εςωτερικζσ ανιςορροπίεσ (περιλαμβανομζνων ελλειμμάτων ιςοηυγίου
τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν ι/και δθμοςιονομικϊν ελλειμμάτων), υψθλά επίπεδα εξωτερικοφ ι/και
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δθμόςιου χρζουσ, επιτόκια ςε απρόςφορα επίπεδα, φυςικζσ καταςτροφζσ, ζνοπλεσ ςυρράξεισ, ι
απότομεσ και ςθμαντικζσ αυξιςεισ των τιμϊν βαςικϊν ειδϊν, όπωσ τροφίμων και καυςίμων.
Τα εξωγενι πλιγματα, από φυςικζσ καταςτροφζσ ζωσ δυςμενείσ μεταβολζσ ςτουσ όρουσ
εμπορίου ι πτϊςθ τθσ ηιτθςθσ από το εξωτερικό, είναι ςυχνά αιτίεσ οικονομικϊν προβλθμάτων,
ιδιαίτερα ςτισ χϊρεσ χαμθλϊν ειςοδθμάτων που διακζτουν λίγεσ δυνατότθτεσ για να επενδφουν ςε
ζργα πρόλθψθσ κρίςεων και εξαρτϊνται από μία περιοριςμζνθ ποικιλία εξαγωγϊν, ςυνικωσ πρϊτων
υλϊν.
Οι οικονομικζσ κρίςεισ χαρακτθρίηονται από ςοβαρά προβλιματα ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν,
που ςυχνά οδθγοφν ςε πιζςεισ κατά του νομίςματοσ, ςθμαντικι πτϊςθ τθσ καταναλωτικισ ηιτθςθσ
και των επενδφςεων των εταιρειϊν, άνοδο τθσ ανεργίασ και πτϊςθ των ειςοδθμάτων. Συνοδεφονται
ςυχνά από αφξθςθ τθσ αβεβαιότθτασ ςτισ χρθματοοικονομικζσ αγορζσ και πτϊςθ των τιμϊν των
μετοχϊν, των ομολόγων, και πολλζσ φορζσ τθσ ιςοτιμίασ του εγχϊριου νομίςματοσ.
Οι χρθματοοικονομικζσ κρίςεισ προζρχονται αρχικά από τον χρθματοοικονομικό τομζα ι
τον επθρεάηουν, και ςυνοδεφονται ςυχνά από αφξθςθ τθσ αβεβαιότθτασ ςτισ χρθματοοικονομικζσ
αγορζσ και πτϊςθ των τιμϊν των μετοχϊν και των ομολόγων. Μπορεί να οδθγιςουν ςε δυςκολίεσ
για τισ τράπεηεσ και τα ςυςτιματα πλθρωμϊν, πλιττοντασ τθν οικονομικι δραςτθριότθτα.
Μία ςοβαρι κρίςθ (είτε οικονομικι είτε χρθματοοικονομικι) ςυνοδεφεται ςυχνά από βακιά
φφεςθ, ακετιςεισ χρεϊν, και το λεγόμενο "sudden stop" (απότομθ παφςθ"): μία αντιςτροφι τθσ
ροισ διεκνϊν κεφαλαίων . Οι Reinhart και Rogoff ζδειξαν ότι οι τυπικοί δείκτεσ μιασ οικονομίασ
όπωσ ςθν περίπτωςθ των ΘΡΑ - όπωσ ο πλθκωριςμόσ των τιμϊν των περιουςιακϊν ςτοιχείων, θ
αυξανόμενθ μόχλευςθ, τα μεγάλα ελλείμματα τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν και θ επιβράδυνςθ τθσ
πορείασ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ – ςτισ μεταβολζσ τουσ, δείχνουν ουςιαςτικά όλα τα ςθμάδια
101
μιασ χϊρασ που βρίςκεται ςτα πρόκυρα μιασ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ .
5.2.O Mishkin για τισ κρίςεισ

102

Ζνα χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα εκτελεί τθ βαςικι λειτουργία τθσ διοχζτευςθσ κεφαλαίων
ςε εκείνα τα άτομα ι επιχειριςεισ που ζχουν παραγωγικζσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ. Για να γίνει αυτό
με κετικά αποτελζςματα, οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ
να κάνουν ακριβείσ εκτιμιςεισ ςχετικά με τισ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ που είναι περιςςότερο ι
λιγότερο αξιόπιςτεσ. Ζτςι, ζνα χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα πρζπει να αντιμετωπίςει προβλιματα
αςφμμετρθσ πλθροφόρθςθσ, όπου ζνα μζροσ ςε μια χρθματοοικονομικι ςφμβαςθ ζχει πολφ
λιγότερο ακριβείσ πλθροφορίεσ από το άλλο μζροσ. Για παράδειγμα, οι δανειολιπτεσ που
λαμβάνουν δάνεια ςυνικωσ ζχουν καλφτερθ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τισ πικανζσ αποδόςεισ και
τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται με τα επενδυτικά ςχζδια που ςχεδιάηουν να αναλάβουν, από ό, τι οι
δανειςτζσ. Οι αςφμμετρεσ πλθροφορίεσ οδθγοφν ςε δφο βαςικά προβλιματα ςτο χρθματοπιςτωτικό
ςφςτθμα (και αλλοφ): δυςμενισ επιλογι και θκικόσ κίνδυνοσ.
Θ αρνθτικά φορτιςμζνθ επιλογι πραγματοποιείται πριν από τθν πραγματοποίθςθ τθσ
χρθματοοικονομικισ ςυναλλαγισ, όταν δυνθτικοί κακοί πιςτωτικοί κίνδυνοι είναι εκείνοι που
αναηθτοφν πιο ενεργά ζνα δάνειο. Για παράδειγμα, όςοι κζλουν να αναλάβουν μεγάλουσ κινδφνουσ
είναι πικανό να είναι οι πιο πρόκυμοι να λάβουν δάνειο, ακόμθ και με υψθλό επιτόκιο, επειδι
ενδιαφζρονται λιγότερο για τθν αποπλθρωμι του δανείου. Ζτςι, ο δανειςτισ πρζπει να ανθςυχεί ότι
τα μζρθ που είναι πικανότερο να προκαλζςουν ανεπικφμθτο ι αρνθτικό αποτζλεςμα είναι πικανό
να επιλεγοφν ωσ δανειολιπτεσ. Οι δανειςτζσ μποροφν ζτςι να απομακρυνκοφν από τθ χοριγθςθ
δανείων με υψθλά επιτόκια, επειδι γνωρίηουν ότι δεν είναι πλιρωσ ενθμερωμζνοι για τθν ποιότθτα
των δανειολθπτϊν και φοβοφνται ότι κάποιοσ που είναι πρόκυμοσ να δανειςτεί με υψθλό επιτόκιο
είναι πιο πικανό να είναι δανειολιπτθσ χαμθλισ ποιότθτασ και αξιοπιςτίασ, είναι, δθλαδι, λιγότερο
πικανό να εξοφλιςει το δάνειο.
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Οι δανειςτζσ κα προςπακιςουν να αντιμετωπίςουν το πρόβλθμα τθσ αςφμμετρθσ
πλθροφόρθςθσ εξετάηοντασ και διαχωρίηοντασ τουσ καλοφσ από τουσ κακοφσ πιςτωτικοφσ κινδφνουσ.
Ωςτόςο, αυτι θ διαδικαςία είναι αναπόφευΤτΑ ατελισ και ο φόβοσ τθσ δυςμενοφσ επιλογισ κα
οδθγιςει τουσ δανειςτζσ να μειϊςουν τθν ποςότθτα των δανείων που κα μποροφςαν διαφορετικά
να διακζςουν. Ο θκικόσ κίνδυνοσ εμφανίηεται μετά τθ διεξαγωγι τθσ ςυναλλαγισ. Ραρουςιάηεται
επειδι ο δανειολιπτθσ ζχει κίνθτρα να επενδφςει ςε ζργα υψθλοφ κινδφνου ςτα οποία ο
δανειολιπτθσ αποδίδει καλά εάν το ςχζδιο επιτφχει, αλλά ο δανειςτισ φζρει το μεγαλφτερο μζροσ
τθσ ηθμίασ εάν το ζργο αποτφχει. Ζνασ δανειολιπτθσ ζχει επίςθσ κίνθτρα να ανακατευκφνει
εςφαλμζνα τα κεφάλαια για προςωπικι χριςθ, να μθν εργάηεται πολφ ςκλθρά και να αναλαμβάνει
επενδφςεισ ςε μθ αποδοτικά ζργα, τα οποία εξυπθρετοφν μόνο τθν αφξθςθ τθσ προςωπικισ του
εξουςίασ ι πλοφτου. Ζτςι, ζνασ δανειςτισ υπόκειται ςτον κίνδυνο ότι ο δανειολιπτθσ ζχει κίνθτρα
άςκθςθσ δραςτθριοτιτων που είναι ανεπικφμθτεσ από τθν άποψθ του δανειςτι: δθλαδι,
δραςτθριότθτεσ που κακιςτοφν λιγότερο πικανό να επιςτραφεί το δάνειο.
Οι δανειςτζσ ςυχνά επιβάλλουν περιοριςμοφσ (περιοριςτικζσ ςυμφωνίεσ) ςτουσ
δανειολιπτεσ, ζτςι ϊςτε οι οφειλζτεσ να μθν υιοκετοφν ςυμπεριφορά που κακιςτά λιγότερο πικανι
τθν δυνατότθτα αποπλθρωμισ του δανείου. Ωςτόςο, αυτοί οι περιοριςμοί είναι δαπανθροί για τθν
επιβολι και τθν παρακολοφκθςθ τουσ, και αναπόφευΤτΑ κάπωσ περιοριςμζνοι ςτθν προςζγγιςι
τουσ. Θ δυνθτικι ςφγκρουςθ ςυμφερόντων μεταξφ του δανειολιπτθ και του δανειςτι που απορρζει
από τον θκικό κίνδυνο υποδθλϊνει και πάλι ότι πολλοί δανειςτζσ κα δανείηουν λιγότερα από ό, τι κα
μποροφςαν, ζτςι ϊςτε ο δανειςμόσ και θ επζνδυςθ να μθν υπερβαίνουν τα επίπεδα.
Τα προβλιματα αςφμμετρθσ πλθροφόρθςθσ που περιεγράφθκαν παραπάνω καταλιγουν ςε
ζναν οριςμό τθσ οικονομικισ κρίςθσ: Μια χρθματοπιςτωτικι κρίςθ είναι μια διαταραχι ςτισ
χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ, όπου τα δυςμενι προβλιματα επιλογισ και θκικοφ κινδφνου
επιδεινϊνονται πολφ, ϊςτε οι χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ να μθν μποροφν να διοχετεφςουν
αποτελεςματικά τα κεφάλαια ςε όςουσ ζχουν τισ πιο παραγωγικζσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ. Επομζνωσ,
μια χρθματοπιςτωτικι κρίςθ οδθγεί ςτθν αδυναμία των χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν να
λειτουργιςουν αποτελεςματικά, γεγονόσ που οδθγεί ςε απότομθ ςυρρίκνωςθ τθσ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ.
Σχετικά με τουσ παράγοντεσ που προωκοφν τισ χρθματοπιςτωτικζσ κρίςεισ, ο Mishkin
καταγράφει τζςςερισ τφπουσ παραγόντων που μποροφν να οδθγιςουν ςε αυξιςεισ των αςφμμετρων
προβλθμάτων πλθροφόρθςθσ και ςυνεπϊσ ςε χρθματοπιςτωτικι κρίςθ: α) επιδείνωςθ των
ιςολογιςμϊν του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα, β) αφξθςθ των επιτοκίων, γ) αφξθςθ τθσ αβεβαιότθτασ,
και (δ) επιδείνωςθ των μθ χρθματοοικονομικϊν ιςολογιςμϊν λόγω μεταβολϊν ςτισ τιμζσ των
περιουςιακϊν ςτοιχείων.
5.2.1. Δυναμικι των χρθματοπιςτωτικϊν κρίςεων
Οι χρθματοπιςτωτικζσ κρίςεισ ςτισ αναδυόμενεσ αγορζσ ακολουκοφν διάφορα ςτάδια.
Υπάρχει ζνα αρχικό ςτάδιο κατά το οποίο ςθμειϊνεται επιδείνωςθ των οικονομικϊν και μθ
χρθματοοικονομικϊν ιςολογιςμϊν και θ οποία προωκεί το δεφτερο ςτάδιο, μια νομιςματικι κρίςθ.
Το τρίτο ςτάδιο είναι μια περαιτζρω επιδείνωςθ των οικονομικϊν και μθ χρθματοοικονομικϊν
ιςολογιςμϊν που ςυμβαίνει ωσ αποτζλεςμα τθσ νομιςματικισ κρίςθσ και ςε αυτό το ςτάδιο, είναι οι
οικονομικζσ πολιτικζσ που τοποκετοφν τθν οικονομία ςε μια πλιρθ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ με τισ
καταςτροφικζσ ςυνζπειζσ τθσ.
Πρϊτο ςτάδιο: Εξζλιξθ τθσ νομιςματικισ κρίςθσ. Στο πρϊτο ςτάδιο που οδιγθςε ςε
χρθματοπιςτωτικι κρίςθ τισ χϊρεσ των αναδυόμενων αγορϊν υπιρξε τυπικά μια ελευκζρωςθ του
χρθματοπιςτωτικοφ τομζα, θ οποία οδιγθςε ςτθν άρςθ των περιοριςμϊν όςον αφορά τόςο τα
ανϊτατα όρια επιτοκίων, όςο και τον τφπο δανειςμοφ που επιτρζπεται, και ςυχνά και τθν
ιδιωτικοποίθςθ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ. Ωσ αποτζλεςμα, ο δανειςμόσ αυξικθκε
δραματικά, τροφοδοτοφμενοσ από ειςροζσ διεκνϊν κεφαλαίων.
Δεφτερο ςτάδιο: υναλλαγματικι κρίςθ. Θ επιδείνωςθ των οικονομικϊν και μθ
χρθματοοικονομικϊν ιςολογιςμϊν αποτελεί βαςικό παράγοντα που οδθγεί ςτο δεφτερο ςτάδιο, ςε
μια νομιςματικι, δθλαδι, κρίςθ. Ζνα αδφναμο τραπεηικό ςφςτθμα κακιςτά λιγότερο πικανό ότι θ
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κεντρικι τράπεηα κα λάβει τα μζτρα για τθν υπεράςπιςθ ενόσ εγχϊριου νομίςματοσ, διότι αν
αυξιςει τα επιτόκια, οι ιςολογιςμοί των τραπεηϊν ενδζχεται να επιδεινωκοφν περαιτζρω. Επιπλζον,
θ άνοδοσ των επιτοκίων αυξάνει απότομα το κόςτοσ χρθματοδότθςθσ για εταιρείεσ με υψθλι
«μόχλευςθ», οι οποίεσ ςυνικωσ δανείηονται βραχυπρόκεςμα, γεγονόσ που τισ κακιςτά πιο πικανό
να αντιμετωπίςουν οικονομικζσ δυςχζρειεσ. Μόλισ οι επενδυτζσ αναγνωρίςουν ότι μια κεντρικι
τράπεηα είναι λιγότερο πικανό να λάβει μζτρα για να υπεραςπιςτεί με επιτυχία το νόμιςμά τθσ, τα
αναμενόμενα κζρδθ από τθν πϊλθςθ του νομίςματοσ κα αυξθκοφν και οι κινιςεισ για τθν
αποδζςμευςθ του νομίςματοσ κα αυξθκοφν. Επίςθσ, θ αναγνϊριςθ ότι ο χρθματοπιςτωτικόσ τομζασ
ενδζχεται να καταρρεφςει και να απαιτιςει διάςωςθ που κα δθμιουργοφςε ςθμαντικά
δθμοςιονομικά ελλείμματα ςτο μζλλον κακιςτά επίςθσ πιο πικανό να υποτιμθκεί το νόμιςμα.
Σρίτο ςτάδιο: Κρίςθ νομίςματοσ ςε πλιρθ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ. Μόλισ εμφανιςτεί μια
πλιρθσ κερδοςκοπικι επίκεςθ και προκλθκεί υποτίμθςθ του νομίςματοσ, θ κεςμικι δομι των
αγορϊν χρεογράφων ςε χϊρεσ με αναδυόμενεσ αγορζσ – κυρίωσ τα ςτοιχεία τθσ ςφντομθσ διάρκεια
των ςυμβάςεων χρζουσ και θ ονομαςτικι τουσ αξία ςε ξζνα νομίςματα - ςε αυτό το ςτάδιο
αλλθλεπιδροφν με τθν υποτίμθςθ του νομίςματοσ για να ωκιςει τισ οικονομίεσ ςε πλιρεισ
χρθματοπιςτωτικζσ κρίςεισ. Αυτά τα χαρακτθριςτικά των ςυμβάςεων χρζουσ παράγουν τρεισ
μθχανιςμοφσ μζςω των οποίων οι κρίςεισ νομιςμάτων αυξάνουν τα προβλιματα τθσ αςφμμετρθσ
πλθροφόρθςθσ ςτισ πιςτωτικζσ αγορζσ, προκαλϊντασ ζτςι οικονομικι κρίςθ.
Ο πρϊτοσ μθχανιςμόσ περιλαμβάνει τθν άμεςθ επίδραςθ τθσ υποτίμθςθσ των νομιςμάτων
ςτουσ ιςολογιςμοφσ επιχειριςεων. Ζνασ δεφτεροσ μθχανιςμόσ που ςυνδζει τθ χρθματοπιςτωτικι
κρίςθ και τθν νομιςματικι κρίςθ προκφπτει, επειδι θ υποτίμθςθ του εγχϊριου νομίςματοσ οδιγθςε
ςε περαιτζρω επιδείνωςθ των ιςολογιςμϊν του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα, προκαλϊντασ μια
ευρφτατθ τραπεηικι κρίςθ. Ο τρίτοσ μθχανιςμόσ που ςυνδζει τισ νομιςματικζσ κρίςεισ με τισ
χρθματοπιςτωτικζσ κρίςεισ ςτισ χϊρεσ των αναδυόμενων αγορϊν, ταυτίηεται με τθν πικανότθτα ότι θ
υποτίμθςθ μπορεί να οδθγιςει ςε υψθλότερο πλθκωριςμό.
Και οι τρεισ από αυτοφσ τουσ μθχανιςμοφσ δείχνουν ότι θ νομιςματικι κρίςθ προκάλεςε
ζντονθ επιδείνωςθ τόςο των οικονομικϊν όςο και των μθ χρθματοοικονομικϊν εταιρειϊν και
ιδρυμάτων ςτισ χϊρεσ τθσ κρίςθσ, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια μεταφράςτθκαν ςε ςυρρίκνωςθ του
δανειςμοφ και ςοβαρι οικονομικι φφεςθ. Οι χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ δεν ιταν πλζον ςε κζςθ να
διοχετεφςουν κεφάλαια ςε εκείνουσ με παραγωγικζσ επενδυτικζσ δυνατότθτεσ και ευκαιρίεσ, κάτι
που οδιγθςε ςε καταςτροφικζσ επιπτϊςεισ ςτισ οικονομίεσ των χωρϊν αυτϊν.
5.2.2. Χρθματοοικονομικζσ πολιτικζσ για τθν πρόλθψθ χρθματοοικονομικϊν κρίςεων
Ο Mishkin παρακζτει μια ςειρά από οικονομικζσ πολιτικζσ που μποροφν να βοθκιςουν ςτθν
πρόλθψθ αυτϊν των κρίςεων. Αναγνωρίηει δϊδεκα βαςικοφσ τομείσ τθσ οικονομικισ
μεταρρφκμιςθσ:
1. προλθπτικι εποπτεία,
2. απαιτιςεισ λογιςτικισ και γνωςτοποίθςθσ,
3. νομικά και δικαςτικά ςυςτιματα,
4. πεικαρχία βάςει τθσ αγοράσ,
5. είςοδο ξζνων τραπεηϊν,
6. ζλεγχοι κεφαλαίου,
7. μείωςθ του ρόλου των κρατικϊν χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων,
8. περιοριςμόσ του χρζουσ ςε ξζνο νόμιςμα,
9. κατάργθςθ των πολιτικϊν υπερβολικά μεγάλων για αποτυχία ςτον εταιρικό τομζα,
10. νομιςματικι πολιτικι και ςτακερότθτα τιμϊν,
11. ςυναλλαγματικά κακεςτϊτα και
12. ςυναλλαγματικά αποκζματα.
Συμφωνόντασ με τον Mishkin και ανατρζχοντασ τθν παγκοςμια βιβλιγραφία, κα
μποροφςαμε να υπογραμμίςουμε τον ρόλο τθσ κεντρικισ τράπεηασ ςτθν αντιμετϊπιςθ και πρόλθψθ
ςυςτθμικϊν κινδφνων που ενζχονται ςτθν παραδοςιακι µεςολαβθτικι δραςτθριότθτα των
χρθµατοπιςτωτικϊν ιδρυµάτων µζςω τθσ εφαρµογισ µζτρων όπωσ:
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θ άςκθςθ ελζγχου επί του ςυνολικοφ επιπζδου χορθγιςεων από τα χρθµατοπιςτωτικά
ιδρφµατα, το µζγεκοσ των οποίων επιτρζπει ςε αυτά να επθρεάςουν, µζςω του πολλαπλαςιαςτι
πιςτϊςεων, το ςυνολικό επίπεδο ρευςτότθτασ ςτο χρθµατοπιςτωτικό ςφςτθµα,

θ άςκθςθ ρυκµιςτικοφ ελζγχου επί του κινδφνου που ενζχεται ςτθν υπερβάλλουςα
χοριγθςθ δανείων,

θ απαίτθςθ αφξθςθσ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ ι των ιδίων κεφαλαίων ι/και µείωςθσ των
κατακζςεων όψεωσ ςτο πακθτικό των χρθµατοπιςτωτικϊν ιδρυµάτων,

θ ενεργοποίθςι τθσ ωσ χορθγόσ ρευςτότθτασ ζςχατθσ ανάγκθσ (lender of last resort) ςε
ςυνδυαςµό µε τθν ενεργοποίθςθ του κράτουσ ωσ εγγυθτι κατακζςεων,

θ χοριγθςθ πιςτϊςεων ζςχατθσ ανάγκθσ άµεςα ςε µεµονωµζνα χρθµατοπιςτωτικά
ιδρφµατα (ι και ςε άλλεσ εταιρίεσ, ανάλογα µε το καταςτατικό τθσ κεντρικισ τράπεηασ) που
αντιµετωπίηουν βραχυχρόνιο πρόβλθµα ρευςτότθτασ, και

θ άςκθςθ αποφαςιςτικισ πεικοφσ επί των χρθµατοπιςτωτικϊν ιδρυµάτων να ςυµπλεφςουν
ςε µια οµαδικι προςπάκεια ενίςχυςθσ τθσ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά, θ οποία κα ζχει περιςςότερα
ςυνολικά οφζλθ για κάκε ζνα εξ αυτϊν ατοµικά.

Θ δυνατότθτα χοριγθςθσ πιςτϊςεων ζςχατθσ ανάγκθσ αποτελεί από τισ ςθµαντικότερεσ
λειτουργίεσ τθσ κεντρικισ τράπεηασ. Στον ρόλο τουσ αυτόν, οι κεντρικζσ τράπεηεσ τυπικά ζχουν τθν
αρµοδιότθτα χοριγθςθσ βραχυπρόκεςµθσ ρευςτότθτασ ςτα χρθµατοπιςτωτικά ιδρφµατα ζναντι
κατάλλθλων ρθτρϊν χριςθσ τθσ ρευςτότθτασ (ϊςτε να µθν διατίκεται για τθν χρθµατοδότθςθ
τρζχουςασ πιςτωτικισ δραςτθριότθτασ) και ζναντι κατάκεςθσ εγγυιςεων υπό τθν µορφι δζςµευςθσ
103
χρθµατοοικονοµικϊν απαιτιςεων ι χρθµατοπιςτωτικϊν µζςων υψθλισ ρευςτότθτασ .
5.3. Εμπειρικζσ παρατθριςεισ μεταφοράσ κεφαλαίων
Μςωσ μια από τισ πιο ενδιαφζρουςεσ κανονικότθτεσ είναι ότι οι τραπεηικζσ κρίςεισ δεν
ςυνοδεφονται από ςθμαντικι υποχϊρθςθ των τραπεηικϊν κατακζςεων ςε ςχζςθ με το ΑΕΡ. Ζτςι,
ενϊ θ απόςυρςθ κατακζςεων ζχουν διαδραματίςει κεντρικό ρόλο ςτθ κεωρθτικι βιβλιογραφία
ςχετικά με τισ τραπεηικζσ κρίςεισ, ςτθν πράξθ φαίνεται να είναι ζνα χάοσ ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ.
Μια πικανι εξιγθςθ είναι ότι τα γενναιόδωρα δίκτυα αςφαλείασ των τραπεηϊν είναι παρόντα, και οι
κατακζτεσ ζχουν λίγα να χάςουν παρά τισ εκτεταμζνεσ αφερεγγυότθτεσ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα.
Ωςτόςο, θ ανάλυςθ ςε επίπεδο τράπεηασ μασ δείχνει ότι οι κατακζςεισ δεν μειϊνονται ςε
αςκενζςτερεσ, λιγότερο κερδοφόρεσ τράπεηεσ, γεγονόσ που υποδθλϊνει ότι οι κατακζτεσ είναι
ενεργοί και παρακολουκοφν με ακρίβεια τθν ςυμπεριφορά των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Αν
τα κεφάλαια αποςφρονται και επανατοποκετοφνται ςε υγιζςτερεσ τράπεηεσ, θ ςτακερότθτα του
ςυνόλου των κατακζςεων ίςωσ μπορεί να ιςορροπθκεί με ανακατανομι των κατακζςεων προσ τισ
αςκενζςτερεσ τράπεηεσ. Αυτό είναι ζνα κζμα που χριηει περαιτζρω μελζτθσ.
Οι χρθματοοικονομικοί κίνδυνοι και πιζςεισ, είτε πρόκειται για το αποτζλεςμα τθσ ζλλειψθσ
ρευςτότθτασ ι αφερεγγυότθτασ, μποροφν να βοθκιςουν προκαλϊντασ πολλαπλαςιαςτικοφσ
κλυδωνιςμοφσ ςτθν πραγματικι οικονομία, εάν αναγκάηει τισ τράπεηεσ να περιορίςουν τθ χοριγθςθ
δανείων ςε φερζγγυουσ δανειολιπτεσ. Οι τραπεηικζσ κρίςεισ δεν φαίνεται να ακολουκοφνται από
παρατεταμζνθ φφεςθ: θ επιβράδυνςθ τθσ αφξθςθσ τθσ παραγωγισ είναι ςυνικωσ απότομθ, αλλά
βραχφβια, με ρυκμοφσ ανάπτυξθσ ςτα επίπεδα προ τθσ κρίςθσ κατά το δεφτερο ζτοσ μετά τθν κρίςθ,
ακόμθ και αν θ πιςτωτικι επζΤτΑςθ παραμζνει ςε φφεςθ.
Θ ανάλυςθ των ςτοιχείων ςε επίπεδο τράπεηασ δείχνουν ότι ακόμθ και υγιζςτερεσ τράπεηεσ,
οι οποίεσ δεν εμφάνιςαν ςθμαντικι πτϊςθ τθσ κερδοφορίασ ι του κεφαλαίου τουσ, ςθμείωςαν
μείωςθ του ποςοςτοφ/αναλογίασ χορθγιςεων τουσ προσ ςτοιχεία ενεργθτικοφ (loan-to-asset ratio)
μετά από μια κρίςθ. Αυτά τα ςτοιχεία υπζρ τθσ υπόκεςθσ ότι θ υποτονικι ηιτθςθ δανείων, παρά
διαταραχισ τθσ προςφοράσ, αποτελοφν τθν κφρια αιτία τθσ φφεςθσ τθσ πιςτωτικισ επζΤτΑςθσ και
ανάπτυξθσ μετά από μια τραπεηικι κρίςθ. Από τθν άποψθ αυτι, οι πολιτικζσ για γριγορθ (και
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μερικζσ φορζσ άνευ διακρίςεωσ) ανακεφαλαιοποίθςθ των αδφναμων τράπεηων, ζτςι ϊςτε να
μποροφν να ξεκινιςουν να δανείηουν και πάλι, μπορεί να είναι λανκαςμζνθ τεχνικι.
Επειδι τραπεηικζσ κρίςεισ ςυχνά ςυνοδεφονται από απότομθ προςαρμογι τθσ
ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ ςφμφωνα με τουσ Kaminsky και Reinhart, και ςε οριςμζνεσ χϊρεσ οι
τραπεηικζσ κατακζςεισ και τα δάνεια είναι μεταφραςμζνα ςε ξζνο νόμιςμα, διορκϊςεισ ςτα
αποτελζςματα αποτίμθςθσ για τθν ςυναλλαγματικι ιςοτιμία είναι δυνθτικά ςθμαντικζσ να
κατανοιςουμε τισ ςυνζπειεσ μιασ τραπεηικισ κρίςθσ. Ζνα άλλο ςθμαντικό αποτζλεςμα τθσ ανάλυςισ
αυτισ, είναι ότι αυτά τα αποτελζςματα αποτίμθςθσ, ενϊ μπορεί να είναι αρκετά μεγάλθσ ςθμαςίασ
για τισ επιμζρουσ χϊρεσ, δεν μεταβάλλουν ςθμαντικά τθ ςυνολικι εικόνα.
`Ζνα τελευταίο εφρθμα τθσ μελζτθσ μασ είναι ότι οι τράπεηεσ, ανεξάρτθτα από το πόςο
ςοβαρά ζχουν πλθχκεί, φαίνεται να είναι ςε κζςθ να βελτιϊςουν τθν επιχειρθςιακι τουσ απόδοςθ
μετά από μια τραπεηικι κρίςθ. Ζνα ενδιαφζρον κζμα για μελλοντικι ζρευνα κα ιταν να διερευνιςει
κανείσ πϊσ επιτυγχάνονται αυτοί οι μειϊςεισ του κόςτουσ .
5.4. Αντιμετϊπιςθ κρίςεων μζςω δανειςμοφ από το Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο
Ο ρόλοσ του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου είναι θ παροχι βοικειασ ςτισ πλθγείςεσ
χϊρεσ να ανακτιςουν οικονομικι ςτακερότθτα, ςυμβάλλοντασ ςτον ςχεδιαςμό διορκωτικισ
πολιτικισ και παρζχοντασ δάνεια. Κακϊσ το παγκόςμιο χρθματοοικονομικό περιβάλλον αλλάηει, τα
εργαλεία δανειςμοφ του ΔΝΤ εξελίςςονται ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ
των αναδυόμενων οικονομιϊν και των χωρϊν χαμθλϊν ειςοδθμάτων.
Τα δάνεια του ΔΝΤ παρζχουν ςτθν εμπλεκόμενθ χϊρα ζνα χρονικό περικϊριο για τθν
εφαρμογι διορκωτικισ πολιτικισ και μεταρρυκμίςεων που κα επαναφζρουν τισ ςυνκικεσ που
απαιτοφνται για δυνατι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ, απαςχόλθςθ και κοινωνικζσ επενδφςεισ. Οι πολιτικζσ
αυτζσ διαφζρουν αναλόγωσ με τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςε κάκε χϊρα. Λόγου χάρθ, μία χϊρα
που αντιμετωπίηει μία απότομθ πτϊςθ ςτθν τιμι κάποιου βαςικοφ εξαγωγικοφ τθσ προϊόντοσ μπορεί
απλϊσ να χρειάηεται οικονομικι βοικεια για τθν περίοδο μζχρι τθν ανάκαμψθ των τιμϊν και για να
αμβλφνει τισ επϊδυνεσ επιπτϊςεισ μιασ απότομθσ και μεγάλθσ προςαρμογισ. Χϊρεσ που πλιττονται
από φυγι κεφαλαίων πρζπει να εξαλείψουν τα προβλιματα που προκαλοφν τθν απϊλεια τθσ
εμπιςτοςφνθσ των επενδυτϊν. Μςωσ τα επιτόκια είναι πολφ χαμθλά, ίςωσ τα ελλείμματα του
προχπολογιςμοφ να αυξάνονται ταχφτερα του δζοντοσ, ίςωσ το τραπεηικό ςφςτθμα να είναι
αναποτελεςματικό ι αναποτελεςματικά εποπτευόμενο.
Ιδθ από το 2008 και τισ αρχζσ του 2009, θ Ουγγαρία, θ Λετονία και θ ουμανία (κράτθ-μζλθ
τθσ ΕΕ εκτόσ ηϊνθσ του ευρϊ, με ςοβαρζσ μακροοικονομικζσ ανιςορροπίεσ και διαρκρωτικζσ
αδυναμίεσ) αναγκάςτθκαν, υπό τθν πίεςθ τθσ παγκόςμιασ κρίςθσ και τθσ οικονομικισ φφεςθσ, αλλά
και των χρθματοδοτικϊν δυςκολιϊν που αντιμετϊπιηαν, να προςφφγουν ςτουσ μθχανιςμοφσ
οικονομικισ ςτιριξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου. Οι τρεισ
χϊρεσ ηιτθςαν και ζλαβαν εξωτερικι οικονομικι βοικεια, αναλαμβάνοντασ ταυτόχρονα τθ
δζςμευςθ να εφαρμόςουν πρόγραμμα οικονομικισ προςαρμογισ και μεταρρυκμίςεων. Θ προςφυγι
των ανωτζρω χωρϊν ςτουσ μθχανιςμοφσ ςτιριξθσ τθσ ΕΕ και του ΔΝΤ ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθ
ςτακεροποίθςθ των οικονομιϊν τουσ, κακϊσ διαςφάλιςε τθ χρθματοδότθςι τουσ και δρομολόγθςε
τθ μετάβαςι τουσ ςε βιϊςιμο πρότυπο ανάπτυξθσ, ενϊ απζτρεψε τθν ευρφτερθ μετάδοςθ τθσ
104
κρίςθσ .
5.4.1. Διαδικαςίεσ δανειολθψίασ
Το ΔΝΤ παρζχει ςυμβουλζσ επί τθσ πολιτικισ που πρζπει να ακολουκθκεί και οικονομικι
αρωγι κατόπιν αιτιματοσ από το κράτοσ μζλοσ. Ομάδα ειδικϊν του ΔΝΤ επιςκζπτεται τθ χϊρα για
να αξιολογιςει του τομείσ τθσ οικονομίασ που επθρεάηονται (π.χ. δθμοςιονομικά,
χρθματοοικονομικοί οργανιςμοί, ο εταιρικόσ τομζασ). Στα πλαίςια τθσ επίςκεψθσ θ ομάδα διεξάγει
104
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ςυηθτιςεισ με τθν κυβζρνθςθ ςχετικά με τισ κατάλλθλεσ πολιτικζσ που πρζπει να εφαρμοςτοφν προσ
αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων.
Στισ ςυηθτιςεισ αυτζσ οι εκπρόςωποι του ΔΝΤ και θ κυβζρνθςθ αξιολογοφν το μζγεκοσ των
αναγκϊν τθσ χϊρασ για χρθματοδότθςθ (αναγκϊν που δεν μποροφν να καλυφκοφν από τον ιδιωτικό
τομζα). Πταν επζλκει ςυμφωνία ωσ προσ τθν προτεινόμενθ πολιτικι και το πακζτο χρθματοδότθςθσ,
υποβάλλεται ςτο Εκτελεςτικό Συμβοφλιο του ΔΝΤ ειςιγθςθ για ζγκριςθ του προγράμματοσ και
εΤτΑμίευςθ του δανείου. Θ διαδικαςία μπορεί να επιςπευςκεί ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ
χρθματοδότθςθσ εκτάκτου ανάγκθσ που εφαρμόηει το ΔΝΤ (βλ. κείμενο εντόσ πλαιςίου).
Ρριν ζνα κράτοσ μζλοσ ειςπράξει το δάνειο, οι αρχζσ τθσ χϊρασ και το ΔΝΤ πρζπει να
ςυμφωνιςουν ςε ζνα πρόγραμμα οικονομικισ πολιτικισ. Οι δεςμεφςεισ που αναλαμβάνει μία χϊρα
αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διαδικαςίασ δανειςμοφ του ΔΝΤ. Θ επιςτροφι τθσ χϊρασ ςε
κατάςταςθ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ υγείασ εξαςφαλίηει τθν επιςτροφι των κεφαλαίων
ςτο ΔΝΤ ϊςτε να μποροφν να διατεκοφν ςε άλλα κράτθ μζλθ.
Θ διαδικαςία προςαρμογισ για τθ χϊρα κα ιταν πιο δφςκολθ χωρίσ τθ χρθματοδότθςθ του
ΔΝΤ. Λόγου χάρθ, εάν οι επενδυτζσ εμφανιςτοφν απρόκυμοι να παράςχουν νζα χρθματοδότθςθ, θ
χϊρα δεν ζχει άλλθ επιλογι από τθν προςαρμογι – ςυνικωσ μζςω μίασ επϊδυνθσ διαδικαςίασ
ςυρρίκνωςθσ των ειςαγωγϊν και τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Θ χρθματοδότθςθ από το ΔΝΤ
επιτρζπει μία πιο ςταδιακι και ιςόρροπθ προςαρμογι.
5.4.2. Δανειακά προγράμματα
Τα δανειακά προγράμματα του ΔΝΤ προςαρμόηονται ςτισ ανάγκεσ τθσ κάκε χϊρασ. Τα
τελευταία χρόνια τα περιςςότερα από τα κεφάλαια ζχουν παραχωρθκεί μζςω των λεγόμενων
Συμφωνιϊν Stand-By (SBA), με επιτόκιο βαςιςμζνο ςτο επιτόκιο αγοράσ, που ζχουν ςτόχο τθν
αντιμετϊπιςθ βραχυπρόκεςμων προβλθμάτων του ιςοηυγίου πλθρωμϊν. Το ΔΝΤ παρζχει επίςθσ
ζΤτΑκτθ ςτιριξθ ςε χϊρεσ που επλιγθςαν από φυςικι καταςτροφι ι εξζρχονται από κατάςταςθ
ενόπλων ςυρράξεων.
Θ παγκοςμιοποίθςθ ζχει αυξιςει κατά πολφ τθ ροι ιδιωτικϊν κεφαλαίων, αλλά θ πρόςβαςθ
ςε χρθματοδότθςθ μπορεί να είναι άνιςθ. Λόγου χάρθ, πολλζσ αναδυόμενεσ οικονομίεσ αναηθτοφν
αλλά δεν βρίςκουν μθχανιςμοφσ αςφάλιςθσ κατά των κινδφνων που εμπεριζχουν οι μεγάλεσ και
ευμετάβλθτεσ ροζσ κεφαλαίων. Τα τελευταία χρόνια το ΔΝΤ επανεξετάηει τα μζςα που χρθςιμοποιεί
ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ. Στα αρχικά ςτάδια τθσ χρθματοοικονομικισ
κρίςθσ το Εκτελεςτικό Συμβοφλιο του ΔΝΤ ενζκρινε μία γενικι ανακεϊρθςθ του πλαιςίου
δανειςμοφ, με κφριουσ άξονεσ τον εκςυγχρονιςμό των όρων που κζτει το ΔΝΤ, τθν ειςαγωγι νζου
δανειακοφ προγράμματοσ με τίτλο Flexible Credit Line ("Ευζλικτθ Γραμμι Ρίςτωςθσ"), τον
διπλαςιαςμό των διακζςιμων ορίων, και μεγαλφτερθ ευελιξία ςτισ πάγιεσ SBA του Ταμείου.
Για να προςαρμόηεται καλφτερα θ βοικεια προσ κάκε χϊρα χαμθλϊν ειςοδθμάτων, το
πρόγραμμα Ανάπτυξθσ και Μείωςθσ τθσ Φτϊχιασ αντικαταςτάκθκε από το πρόγραμμα Extended
Credit Facility (Ραρατεταμζνθ Ριςτωτικι Διευκόλυνςθ), το μζγεκοσ του οποίου μπορεί να αυξθκεί με
ςφντομεσ διαδικαςίεσ ςτθν περίπτωςθ εξωγενϊν ςοκ ι άλλων κρίςεων. Επιπλζον, προςτζκθκαν νζοι
μθχανιςμοί ςτιριξθσ χωρϊν χαμθλϊν ειςοδθμάτων. Ρεριλαμβάνουν το πρόγραμμα Rapid Credit
Facility (Ταχεία Ριςτωτικι Διευκόλυνςθ), που παρζχει άμεςθ χρθματοδότθςθ μικρισ κλίμακασ με
περιοριςμζνεσ προχποκζςεισ προσ αντιμετϊπιςθ επειγόντων αναγκϊν ιςοηυγίου πλθρωμϊν, και το
πρόγραμμα Standby Credit Facility (Εφεδρικι Ριςτωτικι Διευκόλυνςθ), το οποίο παρζχει
χρθματοδότθςθ ςε χϊρεσ χαμθλϊν ειςοδθμάτων που αντιμετωπίηουν προβλιματα βραχυπρόκεςμθσ
χρθματοδότθςθσ και προςαρμογισ. Οι μεταρρυκμίςεισ αυτζσ επζτρεψαν ςτο Ταμείο να
ανταποκρίνεται άμεςα όταν τα κράτθ μζλθ του αντιμετωπίηουν ςοβαρά οικονομικά και
χρθματοοικονομικά προβλιματα ωσ αποτζλεςμα τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ.
5.4.3. Άμεςοσ δανειςμόσ εκ μζρουσ του ΔΝΣ κατά τθ διάρκεια κρίςθσ
Το ΔΝΤ εφαρμόηει διαδικαςίεσ ζΤτΑκτθσ ανάγκθσ ϊςτε να ςυμβάλλει ςτθν παροχι
χρθματοδότθςθσ με ςφντομεσ διαδικαςίεσ ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ. Ο Μθχανιςμόσ ΖΤτΑκτθσ
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Χρθματοδότθςθσ εφαρμόςτθκε το 1997 ςτα πλαίςια τθσ κρίςθσ ςτθν Αςία, το 2001 για τθν Τουρκία,
και τα ζτθ 2008-09 για τισ Αρμενία, Γεωργία, Ουγγαρία, Λςλανδία, Λετονία, Ρακιςτάν και Ουκρανία.
Θ λειτουργία αυτι μπορεί να ενεργοποιθκεί και να τεκεί ςε χριςθ όταν ζνα κράτοσ μζλοσ
αντιμετωπίηει μία ζΤτΑκτθ κατάςταςθ που απειλεί τθν οικονομικι του ςτακερότθτα και απαιτείται
άμεςθ ανταπόκριςθ προκειμζνου να περιοριςτοφν οι ηθμίεσ για τθν εμπλεκόμενθ χϊρα ι το
παγκόςμιο νομιςματικό ςφςτθμα.
Θ διαδικαςία τθσ λειτουργίασ χαρακτθρίηεται από τρία βαςικά ςτάδια. Αρχικά το
Εκτελεςτικό Συμβοφλιο ενθμερϊνεται περί τθσ αίτθςθσ κράτουσ μζλουσ για αρωγι. Στθ ςυνζχεια θ
ομάδα αντιπροςϊπων του ΔΝΤ μεταβαίνει άμεςα ςτθ χϊρα. Καταλθκτικά, όταν θ ομάδα ζρκει ςε
ςυμφωνία με τθν κυβζρνθςθ, το Συμβοφλιο εξετάηει το αίτθμα ςτιριξθσ του προγράμματοσ εντόσ 4872 ωρϊν .
5.5. Αλλαγζσ ςτουσ ιςολογιςμοφσ των κεντρικϊν τραπεηϊν, πριν και μετά τθν κρίςθ
Σε απάντθςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ, το Ευρωςφςτθμα ειςιγαγε οριςμζνα μθ
«τυποποιθμζνα», μθ ςυμβατικά μζτρα νομιςματικισ πολιτικισ. Στόχοσ αυτϊν των μζτρων ιταν θ
διατιρθςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ διαμεςολάβθςθσ ςτθ ηϊνθ του ευρϊ, θ προϊκθςθ τθσ ροισ
πιςτϊςεων προσ τισ επιχειριςεισ και τα νοικοκυριά και θ ςτιριξθ του μθχανιςμοφ μετάδοςθσ τθσ
νομιςματικισ πολιτικισ. Ωσ εκ τοφτου, θ ςφνκεςθ του ιςολογιςμοφ του Ευρωςυςτιματοσ άλλαξε: ο
ιςολογιςμόσ ςτο ςφνολό του αυξικθκε, ενϊ οι κίνδυνοι που ανζλαβε το Ευρωςφςτθμα αυξικθκαν
ςθμαντικά. Πςον αφορά το μζλλον, θ εξζλιξθ αυτι κα δθμιουργιςει νζεσ προκλιςεισ για τθ
105
νομιςματικι πολιτικι του Ευρωςυςτιματοσ .
5.5.1. Ζνασ λιτόσ, ιςχνόσ ιςολογιςμόσ κεντρικισ τράπεηασ
Μθ ομαλοί καιροί απαιτοφν ζΤτΑΤτΑ μζτρα. Δυςτυχϊσ, ζνασ μεγαλφτεροσ ιςολογιςμόσ,
γενικά, φζρνει επίςθσ μεγαλφτερουσ οικονομικοφσ κινδφνουσ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ - υπό κανονικζσ
οικονομικζσ ςυνκικεσ – για τον οποίο οι κεντρικζσ τράπεηεσ ςτοχεφουν ςε ιςορροπθμζνουσ
λογαριαςμοφσ.
Τι ακριβϊσ είναι ζνασ "ιςχνόσ ιςολογιςμόσ"; Θ πλευρά του πακθτικοφ ενόσ ιςολογιςμοφ τθσ
κεντρικισ τράπεηασ αντικατοπτρίηει τθ διαρκρωτικι ανάγκθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ για χριματα
από τθν κεντρικι τράπεηα. Οι τράπεηεσ χρειάηονται αυτά τα χριματα για να καλφψουν τισ ανάγκεσ ςε
μετρθτά των πελατϊν τουσ, να πραγματοποιιςουν πλθρωμζσ ςτθ διατραπεηικι αγορά και, ςε
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, να εκπλθρϊςουν υποχρεϊςεισ τιρθςθσ ελάχιςτων αποκεματικϊν. Ωσ εκ
τοφτου, ο ιςολογιςμόσ μιασ κεντρικισ τράπεηασ μπορεί να κεωρθκεί χαλαρόσ εάν τα
τραπεηογραμμάτια ςε κυκλοφορία αποτελοφν το μεγαλφτερο μζροσ του ςυνολικοφ ιςολογιςμοφ,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ υποχρζωςθ τιρθςθσ ελάχιςτων αποκεματικϊν είναι αντίςτοιχα χαμθλι.
Ακόμθ και οι μετοχζσ και οι προμικειεσ (provisions) δεν πρζπει να οδθγοφν ςε ζνα ςθμαντικά
υψθλότερο ςυνολικό ιςοηφγιο. Θ ρευςτότθτα παρζχεται μζςω πράξεων νομιςματικισ πολιτικισ.
Αυτά αποτελοφν τα εγχϊρια περιουςιακά ςτοιχεία ενόσ ιςοηυγίου μιασ αδφναμθσ κεντρικισ
τράπεηασ, ενϊ τα ςτοιχεία του εξωτερικοφ είναι κυρίωσ αποκεματικά περιουςιακά ςτοιχεία.
Ζνασ λιτόσ ιςολογιςμόσ ενιςχφει επίςθσ τθν οικονομικι ιςχφ τθσ κεντρικισ τράπεηασ, κακϊσ
τα τραπεηογραμμάτια ςε κυκλοφορία είναι μθ τοκοφόρα ςτοιχεία του πακθτικοφ (non-interest
bearing liability). Τα τραπεηογραμμάτια ςε κυκλοφορία αποτελοφν τθ βάςθ για το λεγόμενο
«seigniorage»: το κακαρό ειςόδθμα μιασ κεντρικισ τράπεηασ από το μονοπϊλιο τθσ ζκδοςθσ
βαςικοφ χριματοσ (χριματοσ νομιςματικισ βάςθσ). Αν και θ μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ δεν είναι
ζνασ από τουσ ςτόχουσ μιασ κεντρικισ τράπεηασ, ζνα κετικό ειςόδθμα αυξάνει τθ φιμθ τθσ και
τελικά και τθν οικονομικι τθσ ανεξαρτθςία. Ωςτόςο, οι ιςολογιςμοί των κεντρικϊν τραπεηϊν είναι
ςυχνά χαμθλότεροι από «λιτοί», κακϊσ ενδζχεται να ζχουν αναλάβει πολλά παρελκόντα και
τρζχοντα πρόςκετα κακικοντα.
105

EU’s changes in balance sheets before and after the crisis,
https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Standardartikel/Press/Contributions/2012_08_31_nagel_ie.html
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5.5.2. Ιςολογιςμόσ του Ευρωςυςτιματοσ πριν από τθν κρίςθ
Το ενοποιθμζνο δθμοςιονομικό δελτίο του Ευρωςυςτιματοσ (Eurosystem’s consolidated
financial statement) περιλαμβάνει τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ του
Ευρωςυςτιματοσ ςτουσ ιςολογιςμοφσ των δεκαεπτά εκνικϊν κεντρικϊν τραπεηϊν τθσ ηϊνθσ του
ευρϊ και τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ. Θ εν λόγω «διλωςθ» περιζχει επίςθσ μερικά κειμιλια
από το παρελκόν: πριν από τθν ζναρξθ τθσ νομιςματικισ ζνωςθσ, πολλζσ εκνικζσ κεντρικζσ τράπεηεσ
διαχειρίηονταν ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ και ςυςςωρευμζνα ςυναλλαγματικά διακζςιμα, θ αξία
των οποίων υπερζβαινε κατά πολφ τον όγκο τραπεηογραμματίων ςε κυκλοφορία. Οριςμζνα από
αυτά τα περιουςιακά ςτοιχεία παρζμειναν ςτουσ ιςολογιςμοφσ των κεντρικϊν τραπεηϊν μετά τθν
ζνταξθ των χωρϊν τουσ ςτθν Ευρωπαϊκι Νομιςματικι Ζνωςθ.
Λαμβάνοντασ το μερίδιο των τραπεηογραμματίων ςε κυκλοφορία ςτο ςφνολο του ιςοηυγίου
ωσ δείκτθ για το πόςο ευνοϊκόσ είναι ο ιςολογιςμόσ μιασ κεντρικισ τράπεηασ, ςθμειϊκθκαν
ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ του Ευρωςυςτιματοσ, τθσ Ομοςπονδιακισ Τράπεηασ των ΘΡΑ και τθσ
Τράπεηασ τθσ Αγγλίασ πριν από τθν κρίςθ. Τα τραπεηογραμμάτια που κυκλοφοροφςαν αποτελοφςαν
το 90% περίπου του ςυνολικοφ ιςολογιςμοφ τθσ Fed, ενϊ αποτελοφςαν το ιμιςυ περίπου του
ςυνολικοφ ιςολογιςμοφ του Ευρωςυςτιματοσ και τθσ Τράπεηασ τθσ Αγγλίασ. Ρρζπει να λθφκεί
υπόψθ ότι το Ευρωςφςτθμα -ςφμφωνα με το καταςτατικό του- ζχει αποκλειςτικι ευκφνθ για τθ
διαχείριςθ όλων των ςυναλλαγματικϊν διακεςίμων, ενϊ το κακικον αυτό αςκείται από κοινοφ από
το δθμόςιο ταμείο και τθν κεντρικι τράπεηα τόςο ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο όςο και ςτισ Θνωμζνεσ
Ρολιτείεσ. Αυτό δείχνει πϊσ ζνασ ευρφτεροσ τομζασ ευκφνθσ μπορεί να οδθγιςει ςε λιγότερο
εξορκολογιςμζνουσ ιςολογιςμοφσ. Επιπλζον, οι λογιςτικζσ αρχζσ διαφζρουν, ιδίωσ όςον αφορά ςτθν
αποτίμθςθ του χρυςοφ, θ οποία ςυνειςφζρει, για παράδειγμα, ςε μικρότερο μζροσ ςτον ιςολογιςμό
τθσ Fed. Ωςτόςο, ωσ ςυνζπεια των μζτρων κατά τθσ κρίςθσ, το ςφνολο του ιςολογιςμοφ και των
τριϊν κεντρικϊν τραπεηϊν αυξικθκε ςθμαντικά. Θ αφξθςθ του ςυνόλου του ιςολογιςμοφ μιασ
κεντρικισ τράπεηασ λόγω των μζτρων που προκλικθκαν από τθν κρίςθ κα είναι ςυγκριτικά
106
μεγαλφτερθ εάν ο ιςολογιςμόσ τθσ - όπωσ ςτθ περίπτωςθ τθσ Fed - ιταν ςχετικά χαμθλόσ αρχικά .
5.5.3. Κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ
Πταν οι αναταραχζσ ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ άρχιςαν ςτα μζςα του 2007, οι εντάςεισ
προκλικθκαν κυρίωσ από τθν ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των ςυμμετεχόντων ςτθ διατραπεηικι
αγορά χριματοσ. Αυτό οφείλεται ςτθν αβεβαιότθτα όςον αφορά τθν οικονομικι ευρωςτία και τθ
ρευςτότθτα των αντιςυμβαλλομζνων. Το Ευρωςφςτθμα ανταποκρίκθκε ςτθ μειωμζνθ διατραπεηικι
δραςτθριότθτα ςτθ χρθματαγορά ειςάγοντασ μεγαλφτερεσ προκεςμίεσ λιξθσ για τισ πράξεισ
νομιςματικισ πολιτικισ παροχισ ρευςτότθτασ, αν και θ ςυνολικι ρευςτότθτα από πράξεισ
νομιςματικισ πολιτικισ παρζμεινε αμετάβλθτθ κατά μζςο όρο. Κατά τθν περίοδο τθσ ακραίασ
αβεβαιότθτασ, τθσ αυξθμζνθσ δυςπιςτίασ και τθσ αφξθςθσ των περιοριςμϊν χρθματοδότθςθσ μετά
τθν αφερεγγυότθτα τθσ Lehman Brothers, οι τράπεηεσ χρθςιμοποίθςαν όλο και περιςςότερο τθν
εκτεταμζνθ παροχι ρευςτότθτασ του Ευρωςυςτιματοσ ςε ταχζωσ μειοφμενα βαςικά επιτόκια. Εκτόσ
από τθν ειςαγωγι διαδικαςιϊν ςτακεροφ επιτοκίου με πλιρθ κατανομι ςε όλεσ τισ πράξεισ
αναχρθματοδότθςθσ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ, το Ευρωςφςτθμα επζκτεινε το πλαίςιο τθσ
διαςφάλιςθσ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ, για παράδειγμα μειϊνοντασ το κατϊτατο όριο
αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, αυξάνοντασ ταυτόχρονα τισ περικοπζσ. Επιπλζον, θ
ειςαγωγι πράξεων διάρκειασ ζωσ ενόσ ζτουσ αντιπροςωπεφει μια ςαφι μετατόπιςθ ςτθ διάρκρωςθ
των πράξεων εκκακάριςθσ που εκκρεμοφν ωσ προσ τισ μακροπρόκεςμεσ πράξεισ. Το ςφνολο του
ιςολογιςμοφ του Ευρωςυςτιματοσ αυξικθκε ςθμαντικά και ξεπζραςε για πρϊτθ φορά το ποςό των
2 τριςεκατομμυρίων ευρϊ.
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Πταν το Ρρόγραμμα Αγοράσ Καλυμμζνων Ομολόγων ειςιχκθ ςτισ 6 Λουλίου 2009, το
Ευρωςφςτθμα ειςιλκε ςε νζα «επικράτεια» διεξάγοντασ για πρϊτθ φορά ςυναλλαγζσ νομιςματικισ
πολιτικισ ωσ οριςτικζσ αγορζσ. Μζχρι τότε, οι πράξεισ νομιςματικισ πολιτικισ του Ευρωςυςτιματοσ
είχαν πραγματοποιθκεί αποκλειςτικά ωσ αντιςτρεπτόμενεσ ςυναλλαγζσ. Στόχοσ αυτοφ του
προγράμματοσ ιταν θ αναηωογόνθςθ τθσ αγοράσ καλυμμζνων ομολόγων ςτθ ηϊνθ του ευρϊ και θ
μείωςθ των αντίςτοιχων διαφορϊν ςτθ δευτερογενι αγορά. Ππωσ ανακοινϊκθκε, οι αγορζσ είχαν
διακοπεί μετά από ζνα ζτοσ, κατά τθ διάρκεια του οποίου είχαν αποκτθκεί χρεόγραφα ςυνολικισ
ονομαςτικισ αξίασ 60 δις. Ευρϊ. Ζνα δεφτερο πρόγραμμα αγοράσ καλυμμζνων ομολογιϊν με
ανϊτατο όριο 40 δις. Ευρϊ ξεκίνθςε τον Νοζμβριο του 2011.
Αντίκετα, το Ευρωςφςτθμα δεν ανακοίνωςε θμερομθνία λιξθσ ι ανϊτατο όριο για το
Ρρόγραμμα Αγορϊν Κινθτϊν Αξιϊν, το οποίο ξεκίνθςε ςτισ 10 Μαΐου 2010, αλλά πάντοτε
υπογράμμιηε το γεγονόσ ότι ιταν περιοριςμζνο ςε χρόνο και όγκο. Τα χρεόγραφα του Ρρογράμματοσ
Αγορϊν Κινθτϊν Αξιϊν του Ευρωςυςτιματοσ ανζρχονται ςιμερα ςε περίπου 211 δις. Ευρϊ.
Επιπλζον, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ αποφάςιςε να αναςτείλει
τθν εφαρμογι του κατϊτατου ορίου πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ για ςυγκεκριμζνα μζςα κατά τθ
διενζργεια πράξεων του Ευρωςυςτιματοσ. Θ απόφαςθ αυτι εφαρμόηεται από το Μάιο του 2010 για
χρεωςτικοφσ τίτλουσ που εκδίδει ι εγγυάται θ ελλθνικι κυβζρνθςθ, από τον Μάιο του 2011 για τουσ
αντίςτοιχουσ ιρλανδικοφσ και από τον Λοφλιο του 2011 για πορτογαλικοφσ.
Μετά από μια προςωρινι περίοδο χαλάρωςθσ, οι εντάςεισ ςτισ ευρωπαϊκζσ
χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ αυξικθκαν και πάλι το δεφτερο εξάμθνο του 2011. Στισ 8 Δεκεμβρίου
2011, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ αποφάςιςε να ειςαγάγει
πρόςκετα ενιςχυμζνα μζτρα ςτιριξθσ πίςτωςθσ, περιλαμβάνοντασ, κυρίωσ, δφο τριετείσ πράξεισ πιο
μακροπρόκεςμθσ αναχρθματοδότθςθσ με πλιρθ κατανομι. Οι ενζργειεσ αυτζσ ςυνάντθςαν μια
άνευ προθγουμζνου ηιτθςθ από τισ τράπεηεσ και οδιγθςαν τισ εκκρεμείσ πιςτωτικζσ πράξεισ
νομιςματικισ πολιτικισ ςε ιςτορικό υψθλό άνω των 1,2 τριςεκατομμυρίων ευρϊ, εκ των οποίων το
80% περίπου είναι μακροπρόκεςμα. Στο ιςοηφγιο, το ςφνολο του ιςολογιςμοφ του Ευρωςυςτιματοσ
ξεπζραςε τα 3 τριςεκατομμφρια ευρϊ για πρϊτθ φορά τον Μάρτιο του 2012.
5.5.4. Μεταβολζσ του ιςολογιςμοφ ςε άλλεσ κεντρικζσ τράπεηεσ
Μετά τθν κατάρρευςθ τθσ Lehman Brothers, οι ιςολογιςμοί τθσ Fed και τθσ Τράπεηασ τθσ
Αγγλίασ αναπτφχκθκαν αρχικά πολφ παρόμοια με εκείνουσ του Ευρωςυςτιματοσ. Και οι δφο
κεντρικζσ τράπεηεσ προςζφεραν δάνεια ςε μεγαλφτερεσ διάρκειεσ και με ζνα ευρφτερο φάςμα
εξαςφαλίςεων. Για το ςκοπό αυτό, θ Fed ειςιγαγε τθ λειτουργία τθσ λειτουργίασ δθμόςιασ
δθμοπραςίασ (Term Auction Facility). Το αποτζλεςμα ιταν μια ςαφισ αφξθςθ του ςυνολικοφ
ιςολογιςμοφ τθσ Fed. Αυτό ιταν μια αξιοςθμείωτθ κίνθςθ για τθν Ομοςπονδιακι Τράπεηα, κακϊσ
ςυνικωσ παρείχε το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ρευςτότθτασ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ τθσ μζςω
άμεςων αγορϊν κρατικϊν τίτλων.
Κακϊσ θ κρίςθ προχϊρθςε, θ Fed και, επίςθσ, ζμμεςα θ Τράπεηα τθσ Αγγλίασ άρχιςαν να
παρζχουν όλο και περιςςότερθ ρευςτότθτα μζςω των άμεςων αγορϊν τίτλων. Ραρά το γεγονόσ ότι
πρόκειται για τθν παραδοςιακι μορφι ρευςτότθτασ τθσ Fed, οι αγορζσ ομοςπονδιακϊν τίτλων
αντιπροςωπείασ και τίτλων που εξαςφαλίηονται με υποκικεσ άλλαξαν τθ ςφνκεςθ και ο όγκοσ τουσ
αυξικθκε, ιδίωσ από τον Νοζμβριο του 2010 και μετά.
Από τον Λοφνιο του 2011, οι οριςτικζσ επενδφςεισ χαρτοφυλακίου δεν αυξάνονταν πλζον και
παρζμειναν ςε επίπεδο περίπου 2,6 τριςεκατομμυρίων δολαρίων. Ωςτόςο, το Σεπτζμβριο του 2011,
θ Fed αποφάςιςε να διενεργιςει πρόγραμμα επζΤτΑςθσ λθκτότθτασ ςτο πλαίςιο του υφιςτάμενου
χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Οικονομικϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν αγορά ςυχνά αναφζρονται ςε
αυτό το πρόγραμμα ωσ "λειτουργία Twist".
Μζχρι το τζλοσ του 2012, θ Fed ςκόπευε να πωλιςει ι να εξαργυρϊςει ςυνολικά 667
δις.δολάρια βραχυπρόκεςμων τίτλων του δθμοςίου και να χρθςιμοποιιςει τα ζςοδα για αγορά
μακροπρόκεςμων τίτλων του δθμοςίου. Αυτό κα επζκτεινε τθ μζςθ διάρκεια των τίτλων ςτο
χαρτοφυλάκιο τθσ Fed. Με τθ μείωςθ τθσ προςφοράσ μακροπρόκεςμων κρατικϊν τίτλων ςτθν
αγορά, θ δράςθ αυτι αποςκοποφςε να αςκιςει πτωτικι πίεςθ ςτα μακροπρόκεςμα επιτόκια και να
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ςυμβάλει ςτθν ευρεία χαλάρωςθ των ςυνκθκϊν τθσ χρθματοπιςτωτικισ αγοράσ. Εν ολίγοισ, θ Fed
ζκανε εκτεταμζνθ χριςθ των ολοκλθρωμζνων πράξεων όχι μόνο αυξάνοντασ ςθμαντικά το μζγεκοσ
του χαρτοφυλακίου τθσ, αλλά και μεταβάλλοντασ τθ ςφνκεςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και το
προφίλ ωρίμανςισ τουσ με τθν πάροδο του χρόνου.
Στισ αρχζσ του 2009, ο υπουργόσ Οικονομικϊν εξουςιοδότθςε τθν Τράπεηα τθσ Αγγλίασ να
ςυςτιςει το Ταμείο για τθν αγορά περιουςιακϊν ςτοιχείων για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ
νομιςματικισ πολιτικισ. Οι ηθμίεσ του ταμείου αντιςτακμίηονται από το κράτοσ και οι λογαριαςμοί
του δεν ενοποιοφνται με εκείνουσ τθσ Τράπεηασ τθσ Αγγλίασ. Ωςτόςο, θ Τράπεηα τθσ Αγγλίασ
χρθματοδοτεί αυτό το ταμείο με δάνεια που εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό τθσ. Ιταν κυρίωσ τα
βρετανικά κρατικά ομόλογα - που είναι γνωςτά ωσ «gilts» - τα οποία αγοράςτθκαν ςτο πλαίςιο του
μθχανιςμοφ αγοράσ περιουςιακϊν ςτοιχείων.
Ζτςι, μπορεί να ειπωκεί ότι το Ευρωςφςτθμα-ςε ςφγκριςθ με τθν Fed και τθν Τράπεηα τθσ
Αγγλίασ- ζχει μόνο ζνα πολφ περιοριςμζνο χαρτοφυλάκιο νομιςματικισ πολιτικισ που προκφπτει
από οριςτικζσ αγορζσ. Στο χαρτοφυλάκιο νομιςματικισ πολιτικισ του Ευρωςυςτιματοσ, οι
ςυμμετοχζσ αποτελοφν λιγότερο από το 10% του ςυνόλου του ιςολογιςμοφ, ενϊ ςτουσ ιςολογιςμοφσ
τθσ Ομοςπονδιακισ Τράπεηασ των ΘΡΑ και τθσ Τράπεηασ τθσ Αγγλίασ αντιςτοιχοφν πάνω από το 90%.
Αντικζτωσ, το Ευρωςφςτθμα χρθςιμοποιεί κατά κφριο λόγο πράξεισ πιο μακροπρόκεςμθσ
αναχρθματοδότθςθσ, διάρκειασ τριϊν ετϊν για τθν παροχι άφκονθσ ρευςτότθτασ.
5.6. Μακιματα και Εμπειρικά υμπεράςματα από καταςτάςεισ κρίςθσ
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Οι Reinhart και Rogoff εξζταςαν το βάκοσ και τθ διάρκεια τθσ φφεςθσ που ακολουκεί
ςυνεχϊσ ςοβαρζσ οικονομικζσ κρίςεισ, οι οποίεσ τείνουν να είναι παρατεταμζνεσ. Μελετϊντασ ζνα
μεγάλο ςφνολο χωρϊν που βίωςαν μεγάλεσ κρίςεισ διαπίςτωςαν ότι θ κατάρρευςθ τθσ αγοράσ
περιουςιακϊν ςτοιχείων είναι βακιά και παρατεταμζνθ. Από τθν αρχι τθσ κρίςθσ ζωσ το βάκοσ τθσ,
θ πραγματικι τιμι κατοικίασ μειϊνεται κατά μζςο όρο κατά 35% ςε διάςτθμα ζξι ετϊν, ενϊ θ τιμι
των μετοχϊν ςθμείωςε πτϊςθ κατά μζςο όρο το 55% ςε μια διάρκεια περίπου τρειςιμιςι ετϊν.
Στθν πραγματικότθτα, όπωσ καταδεικνφουν οι Reinhart και Rogoff τα προθγοφμενα και τα
επακόλουκα των τραπεηικϊν κρίςεων ςτισ πλοφςιεσ χϊρεσ και τισ αναδυόμενεσ αγορζσ ζχουν ζνα
εκπλθκτικό αρικμό κοινϊν ςτοιχζιων. Υπάρχουν γενικά παρόμοια πρότυπα ςτισ τιμζσ των κατοικιϊν
και των μετοχϊν, ςτθν ανεργία, ςτα δθμόςια ζςοδα και ςτο χρζοσ. Επιπλζον, θ ςυχνότθτα ι θ
επίπτωςθ των κρίςεων δεν διαφζρει πολφ ιςτορικά, ακόμθ και αν οι ςυγκρίςεισ περιορίηονται ςτθν
περίοδο μετά τον Β 'Ραγκόςμιο Ρόλεμο (υπό τθν προχπόκεςθ ότι λαμβάνεται υπόψθ θ τρζχουςα
παγκόςμια χρθματοπιςτωτικι κρίςθ που ζλθξε το 2000).
Σε γενικζσ γραμμζσ, οι χρθματοπιςτωτικζσ κρίςεισ είναι παρατεταμζνεσ υποκζςεισ. Τισ
περιςςότερεσ φορζσ, οι ςυνζπειεσ των ςοβαρϊν οικονομικϊν κρίςεων διακζτουν τρία βαςικά
χαρακτθριςτικά. Ρρϊτον, θ κατάρρευςθ τθσ αγοράσ περιουςιακϊν ςτοιχείων είναι βακιά και
παρατεταμζνθ. Θ πραγματικι τιμι κατοικιϊν μειϊνεται κατά μζςο όρο κατά 35% ςε διάςτθμα ζξι
ετϊν, ενϊ θ τιμι των μετοχϊν καταρρζει κατά μζςο όρο 55% ςε περίοδο φφεςθσ περίπου τρειςιμιςι
ετϊν. Δεφτερον, οι ςυνζπειεσ των τραπεηικϊν κρίςεων ςυνδζονται με τθ βακιά μείωςθ τθσ
παραγωγισ και τθσ απαςχόλθςθσ. Το ποςοςτό ανεργίασ αυξάνεται κατά μζςο όρο κατά 7
ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςε ςχζςθ με τθν κατϊτερθ φάςθ του κφκλου, θ οποία διαρκεί κατά μζςο όρο
ςε διάςτθμα τεςςάρων ετϊν. Θ παραγωγι μειϊνεται (από τθν κορυφι ςε κατϊτατθ τιμι) κατά μζςο
όρο πάνω από 9%, αν και θ διάρκεια τθσ κάμψθσ, κατά μζςο όρο περίπου δφο χρόνια, είναι
ςθμαντικά μικρότερθ από τθν ανεργία. Τρίτον, θ πραγματικι αξία του δθμοςίου χρζουσ τείνει να
εκραγεί, αυξάνοντασ κατά μζςο όρο το 86% ςτα μεγάλα επειςόδια μετά το Β Ραγκόςμιο Ρόλεμο.
Είναι ενδιαφζρον ότι θ κφρια αιτία των εκρθκτικϊν χρεϊν δεν είναι το ευρζωσ αναφερόμενο κόςτοσ
διάςωςθσ και ανακεφαλαιοποίθςθσ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ. Βεβαίωσ, τα κόςτθ διάςωςθσ είναι
δφςκολο να μετρθκοφν και υπάρχει ςθμαντικι απόκλιςθ μεταξφ των εκτιμιςεων. Αλλά ακόμθ και οι
ανϊτερεσ εκτιμιςεισ ξεχωρίηουν δίπλα ςτισ πραγματικζσ μετρθκείςεσ αυξιςεισ του δθμόςιου
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χρζουσ. Στθν πραγματικότθτα, οι μεγάλεσ κινθτιριεσ δυνάμεισ τθσ αφξθςθσ του χρζουσ είναι θ
αναπόφευκτθ κατάρρευςθ των φορολογικϊν εςόδων που οι κυβερνιςεισ υφίςτανται λόγω βακιάσ
και παρατεταμζνθσ ςυρρίκνωςθσ των εξόδων, κακϊσ και οι ςυχνά φιλόδοξεσ αντικυκλικζσ
δθμοςιονομικζσ πολιτικζσ με ςτόχο τον μετριαςμό τθσ κάμψθσ.
5.6.1. Η φφεςθ μετά τθν κρίςθ: μια ςφγκριςθ του βάκουσ και τθσ διάρκειασ
Το ςχιμα 1 εξετάηει τθ φάςθ τθσ κρίςθσ ςε ςχζςθ με τουσ κφκλουσ τιμϊν κατοικιϊν που
περιβάλλουν τισ τραπεηικζσ κρίςεισ ςε ΘΡΑ και ςε οριςμζνεσ άλλεσ χϊρεσ που αντιμετωπίηουν τθν
ςτιγμι διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ (2008) τραπεηικζσ κρίςεισ: Αυςτρία, Ουγγαρία, Λςλανδία, Λρλανδία,
Λςπανία και Θνωμζνο Βαςίλειο. Οι ςυνεχιηόμενεσ κρίςεισ βρίςκονται ςε ςκοτεινι ςκίαςθ, ενϊ οι
παρελκόντεσ κρίςεισ βρίςκονται ςε ανοιχτι ςκίαςθ. Θ ςωρευτικι πτϊςθ ςτισ πραγματικζσ τιμζσ
κατοικιϊν από το μζγιςτο ζωσ το κατϊτατο μζςο όρο είναι 35,5%. Τισ πιο ςοβαρζσ μειϊςεισ των
τιμϊν κατοικιϊν βιϊνουν θ Φινλανδία, οι Φιλιππίνεσ, θ Κολομβία και το Χονγκ Κονγκ. Οι ςυντριβζσ
τουσ ιταν 50 ζωσ 60 %, μετροφμενεσ από τθν κορυφι ζωσ το κατϊτατο ςθμείο. Θ πτϊςθ των τιμϊν
των κατοικιϊν που βίωςαν οι Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ μζχρι ςιμερα (ςχεδόν 28% ςφμφωνα με τον δείκτθ
Case-Shiller) είναι ιδθ διπλάςια από εκείνθ που καταγράφθκε ςτισ ΘΡΑ κατά τθ διάρκεια τθσ
Μεγάλθσ Φφεςθσ. Ειδικότερα, θ διάρκεια τθσ πτϊςθσ των τιμϊν των κατοικιϊν είναι αρκετά μακρά,
με μζςο όρο περίπου ζξι χρόνια. Ακόμθ και με εξαίρεςθ τθν εξαιρετικι εμπειρία τθσ Λαπωνίασ (με τα
17 ςυνεχόμενα χρόνια πτϊςθσ των τιμϊν τθσ), ο μζςοσ όροσ παραμζνει πάνω από πζντε χρόνια.
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Ππωσ απεικονίηεται ςτο ςχιμα 2, οι πτϊςεισ των τιμϊν μετοχϊν που ςυνοδεφουν τισ
τραπεηικζσ κρίςεισ είναι πολφ πιο απότομεσ από ό, τι οι μειϊςεισ των τιμϊν των κατοικιϊν, αν είναι
κάπωσ μικρότερεσ. Θ μικρότερθ διάρκεια τθσ φφεςθσ ςε ςφγκριςθ με τισ τιμζσ των ακινιτων
ςυμβαδίηει με τθν παρατιρθςθ ότι οι τιμζσ των μετοχϊν είναι πολφ λιγότερο αδρανείσ. Θ μζςθ
ιςτορικι πτϊςθ ςτισ τιμζσ των μετοχϊν είναι 55,9%, ενϊ θ φάςθ φφεςθσ του κφκλου διαρκεί 3,4 ζτθ.
Συγκεκριμζνα, κατά τθ διάρκεια του 6 τρζχοντοσ κφκλου, θ Λςλανδία και θ Αυςτρία ζχουν ιδθ
επιτφχει πτϊςθ των τιμϊν μετοχϊν μετροφμενθ από τω ανϊτατο ζωσ το κατϊτατο όριο,
υπερβαίνουςα κατά πολφ τον μζςο όρο του ιςτορικοφ ςυγκριτικοφ ομίλου.

Στο ςχιμα 3 εξετάηονται οι αυξιςεισ των ποςοςτϊν ανεργίασ. (Κακϊσ το ποςοςτό ανεργίασ
κατατάςςεται ωσ δείκτθσ υςτζρθςθσ, δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ τρζχουςα κρίςθ.) Κατά μζςο όρο, θ
ανεργία αυξάνεται για ςχεδόν πζντε χρόνια, με αφξθςθ του ποςοςτοφ ανεργίασ κατά περίπου 7
ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Ενϊ κανζνα από τα μεταπολεμικά επειςόδια δεν αντιπαραβάλλει τθν αφξθςθ
τθσ ανεργίασ άνω των 20 ποςοςτιαίων μονάδων που ζηθςαν οι Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ κατά τθ διάρκεια
τθσ Μεγάλθσ Φφεςθσ, οι ςυνζπειεσ των οικονομικϊν κρίςεων ςτθν απαςχόλθςθ είναι εντοφτοισ
εντυπωςιακά μεγάλεσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ.
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Είναι ενδιαφζρον να ςθμειωκεί ςτο ςχιμα 3 ότι, όςον αφορά ςτισ τραπεηικζσ κρίςεισ, ότι οι
αναδυόμενεσ αγορζσ, ιδίωσ εκείνεσ τθσ Αςίασ, φαίνεται να βελτιϊνουν τθν ανεργία ςε ςχζςθ με τισ
προθγμζνεσ οικονομίεσ. Ενϊ υπάρχουν πολφ γνωςτά ηθτιματα δεδομζνων για τθ ςφγκριςθ των
ποςοςτϊν ανεργίασ μεταξφ των χωρϊν, θ ςχετικά χαμθλι απόδοςθ ςε προθγμζνεσ χϊρεσ
υποδεικνφει ότι θ μεγαλφτερθ (προσ τα κάτω) ευελιξία των μιςκϊν ςτισ αναδυόμενεσ αγορζσ μπορεί
να βοθκιςει ςτθν άμβλυνςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςε περιόδουσ ςοβαρισ οικονομικισ δυςπραγίασ. Τα
κενά ςτο δίχτυ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτισ οικονομίεσ των αναδυόμενων αγορϊν, ςε ςφγκριςθ με τισ
οικονομικζσ αγορζσ, πικανότατα ανθςυχοφν ζντονα τουσ εργαηόμενουσ προκειμζνου να μθν
βρεκοφν ςε κατάςταςθ ανεργίασ.
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Το ςχιμα 4 εξετάηει το πραγματικό κατά κεφαλιν ΑΕΡ γφρω από τισ τραπεηικζσ κρίςεισ. Το
μζςο μζγεκοσ τθσ μείωςθσ, ςτο 9,3%, είναι εκπλθκτικό. Βεβαίωσ, για τθν περίοδο μετά τον Β’
Ραγκόςμιο Ρόλεμο, οι μειϊςεισ του πραγματικοφ ΑΕΡ είναι μικρότερεσ για τισ προθγμζνεσ
οικονομίεσ από ό, τι για τισ αναδυόμενεσ οικονομίεσ τθσ αγοράσ.

Μια πικανι εξιγθςθ για τισ πιο ςοβαρζσ ςυςτολζσ ςτισ αναδυόμενεσ οικονομίεσ τθσ αγοράσ
είναι ότι είναι επιρρεπείσ ςε απότομεσ ανατροπζσ ςτθ διακεςιμότθτα ξζνων πιςτϊςεων. Πταν το
ξζνο κεφάλαιο ζρχεται ςε μια «ξαφνικι ςτάςθ», για να χρθςιμοποιιςουμε τθν φράςθ που
δθμιοφργθςαν ο Guillermo Calvo, ο Alejandro Izquierdo και ο Rudy Loo-Kung (2006), θ οικονομικι
δραςτθριότθτα κατευκφνεται ςε μια αλυςίδα. Σε ςφγκριςθ με τθν ανεργία, ςτο ΑΕΡ είναι πολφ
μικρότερθ: μόνο δφο χρόνια. Ενδεχομζνωσ, αυτό οφείλεται εν μζρει ςτο γεγονόσ ότι θ δυνθτικι
αφξθςθ του ΑΕΡ είναι κετικι και οι μελετθτζσ μετροφν μόνο τισ απόλυτεσ αλλαγζσ ςτο ειςόδθμα και
όχι τα κενά ςε ςχζςθ με το δυνθτικό προϊόν. Ωςτόςο, οι οικονομικζσ κρίςεισ που περιβάλλουν τισ
χρθματοπιςτωτικζσ κρίςεισ πρζπει να κεωρθκοφν αςυνικιςτα μεγάλεσ ςε ςφγκριςθ με τισ ςυνικεισ
οικονομικζσ περιόδουσ φφεςθσ που ςυνικωσ διαρκοφν λιγότερο από ζνα ζτοσ. Ρράγματι, οι
πολυετείσ οικονομικζσ κρίςεισ ςυμβαίνουν ςυνικωσ ςε οικονομίεσ που απαιτοφν βακιά
αναδιάρκρωςθ, όπωσ θ Βρετανία ςτθ δεκαετία του '70, θ Ελβετία ςτθ δεκαετία του 1990 και θ
Λαπωνία μετά το 1992 (θ τελευταία όχι μόνο λόγω τθσ οικονομικισ κατάρρευςθσ τθσ, αλλά και λόγω
τθσ αναγκαιότθτασ αναπροςανατολιςμοφ τθσ οικονομίασ υπό το πρίςμα τθσ ανόδου τθσ Κίνασ). Οι
τραπεηικζσ κρίςεισ, φυςικά, απαιτοφν ςυνικωσ οδυνθρι αναδιάρκρωςθ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ, και ζτςι αποτελοφν ςθμαντικό παράδειγμα αυτισ τθσ γενικισ αρχισ.
Το Σχιμα 5 δείχνει τθν άνοδο του πραγματικοφ δθμόςιου χρζουσ ςε περίοδο τριϊν χρόνων
μετά από μια τραπεηικι κρίςθ. Θ επιδείνωςθ των δθμόςιων οικονομικϊν είναι εντυπωςιακι, με
μζςθ αφξθςθ του χρζουσ άνω του 86%.
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Οι Reinhart και Rogoff, εκμεταλλευόμενοι τα πρόςφατα τότε αποκαλυφκζντα ιςτορικά
δεδομζνα για το εγχϊριο χρζοσ των ΘΡΑ, δείχνουν ότι θ ίδια ςυςςϊρευςθ του δθμοςίου χρζουσ
υπιρξε κακοριςτικό χαρακτθριςτικό των ςυνεπειϊν των τραπεηικϊν κρίςεων για περιςςότερο από
ζναν αιϊνα. Εξετάηουν τθν ποςοςτιαία αφξθςθ του χρζουσ και όχι του χρζουσ προσ το ΑΕΡ, διότι
μερικζσ φορζσ οι απότομεσ πτϊςεισ τθσ παραγωγισ κα περιπλζξουν τθν ερμθνεία των λόγων του
χρζουσ-ΑΕΡ. Ππωσ επιςθμαίνουν, οι χαρακτθριςτικζσ τεράςτιεσ ςυςςωρεφςεισ του δθμόςιου χρζουσ
οφείλονται κυρίωσ ςε αιφνίδια πτϊςθ των φορολογικϊν εςόδων και, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, ςε
μεγάλεσ διακυμάνςεισ των κυβερνθτικϊν δαπανϊν για τθν καταπολζμθςθ τθσ φφεςθσ. Τα πολλά

κόςτθ διάςωςθσ τθσ τράπεηασ είναι, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, μόνο ζνασ ςχετικά μικρόσ παράγοντασ
που ςυμβάλλει ςτθν επιβάρυνςθ του χρζουσ μετά τθ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ.
Θ εξζταςθ ςοβαρϊν χρθματοπιςτωτικϊν κρίςεων δείχνει βακιά και διαρκι αποτελζςματα
όςων αφορά ςτισ τιμζσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων, τθν παραγωγι και τθν απαςχόλθςθ. Θ άνοδοσ
τθσ ανεργίασ και οι μειϊςεισ των τιμϊν των κατοικιϊν επεκτείνονται για πζντε και ζξι χρόνια,
αντίςτοιχα. Από τθν ενκαρρυντικι πλευρά, θ μείωςθ του προϊόντοσ διαρκεί μόνο δφο χρόνια κατά
μζςο όρο. Ακόμα και οι οικονομικζσ κρίςεισ που ζπλθξαν τισ οικονομικζσ κρίςεισ τελικά τελειϊνουν,
αν και ςχεδόν πάντοτε ςυνοδεφονται από μαηικζσ αυξιςεισ του δθμόςιου χρζουσ.
5.6.2. Πόςο ςθμαντικό είναι τα ιςτορικά κριτιρια αναφοράσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ τροχιάσ
τθσ τρζχουςασ παγκόςμιασ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ;
Από τθ μία πλευρά, οι αρχζσ ςιμερα διακζτουν αναμφιςβιτθτα πιο ευζλιΤτΑ πλαίςια
νομιςματικισ πολιτικισ, χάρθ ιδίωσ ςε ζνα λιγότερο ευνοϊκό κακεςτϊσ παγκόςμιων
ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν. Οριςμζνεσ κεντρικζσ τράπεηεσ ζχουν ιδθ επιδείξει επικετικότθτα για να
ενεργιςουν, θ οποία ιταν ιδιαίτερα αποφςα ςτθ δεκαετία του 1930 ι ςτθν ιαπωνικι εμπειρία. Από
τθν άλλθ πλευρά, κα ιταν ςοφό να μθν προωκιςουμε υπερβολικά τθν πεποίκθςθ ότι είμαςτε πιο
ζξυπνοι από τουσ προκατόχουσ μασ. Λίγα χρόνια πίςω, πολλοί άνκρωποι κα είχαν πει ότι οι
βελτιϊςεισ ςτθ χρθματοοικονομικι μθχανικι είχαν κάνει πολλά για να εξομαλφνουν τον
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επιχειρθματικό κφκλο και να περιορίςουν τον κίνδυνο οικονομικισ μόλυνςθσ. Από τθν ζναρξθ τθσ
ου
τρζχουςασ κρίςθσ λίγο μετά τθν ζναρξθ του 21 αιϊνα, οι τιμζσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων ζχουν
καταρρεφςει ςε πολλζσ χϊρεσ που βιϊνουν κακεςτϊτα κρίςθσ.
Τα αποτελζςματα μετά τθν κρίςθ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, για τθν ανεργία, τθν παραγωγι
και το δθμόςιο χρζοσ παρζχουν απογοθτευτικοφσ αρικμοφσ αναφοράσ για το πϊσ κα ςυνεχιςτεί θ
κρίςθ. Ρράγματι, αυτζσ οι ιςτορικζσ ςυγκρίςεισ βαςίςτθκαν ςε επειςόδια τα οποία, με τθν
αξιοςθμείωτθ εξαίρεςθ τθσ Μεγάλθσ Φφεςθσ ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, ιταν μεμονωμζνα ι
περιφερειακά. Ο παγκόςμιοσ χαρακτιρασ τθσ κρίςθσ κα καταςτιςει πολφ πιο δφςκολο για πολλζσ
χϊρεσ να αυξιςουν τισ εξαγωγζσ τουσ ι να εξομαλφνουν τα αποτελζςματα κατανάλωςθσ μζςω του
εξωτερικοφ δανειςμοφ. Ππωσ τονίηουν οι Reinhart και Rogoff οι ακετιςεισ ςτισ αναδυόμενεσ
οικονομίεσ τθσ αγοράσ τείνουν να αυξάνονται ζντονα όταν πολλζσ χϊρεσ αντιμετωπίηουν
ταυτόχρονα εγχϊριεσ τραπεηικζσ κρίςεισ.
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Κεφάλαιο 6ο
υμπεράςματα
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«Η οικονομική κρίςη δεν πρζπει να γίνει μια δικαιολογία για αφξηςη των φόρων
που θα υπονομεφουν την ανάπτυξη που απαιτείται για να ανακτήςουμε την δφναμή
μασ…»
Ο Krugman ζχει παςίγνωςτα διλωςθ πωσ αν κεσ να κατανοιςεισ τθν οικονομία,
πρζπει να μελετιςεισ τθν Φφεςθ, αναφερόμενοσ ςτθν «αιματθρι» περίοδο τθσ
αμερικανικισ φφεςθσ. Τόςθ ζρευνα, όμωσ, πάνω ςτα παλαιότερα πάκθ, γιατί δεν ζχει
αποτρζψει τα ςθμερινά λάκθ από τθν ζκβαςι τουσ; Γιατί κάκε κρίςθ ζχει τθν δικι τθσ φφςθ
κα μποροφςε να πει κανείσ. Ακόμθ και αν κάποιεσ κρίςεισ τυγχάνει να φζρουν κοινά
χαρακτθριςτικά, να «βυκίηουν» τα αντίςτοιχα οικονομικά μεγζκθ κα μεταβλθτζσ ι να
προκαλοφν ίδιουσ βελθνεκοφσ ηθμιζσ ςτα χρθματοοικονομικά ςυςτιματα, δεν παφουν να
διαφζρουν ςτα «ταυτοτικά» τουσ χαρακτθριςτικά τουσ, ςε κάποιεσ τουσ ιδιότθτεσ.
Μςωσ μια ιςτορικι ανάγνωςθ από τθν αντίςτροφθ πλευρά, από το παρόν προσ το παρελκόν,
τθσ οικονομικισ ιςτορίασ, μασ ζκανε να εςτιάςουμε ςε λιγότερο ρομαντικά αλλά πολφ πιο
ςθμαντικά, κρίςιμα και ςτρατθγικά ςθμεία. Μιπωσ θ διαχείριςθ των κρίςεων τείνει να ζχει
τελικά μεγαλφτερθ ςθμαςία και βάροσ από τισ ίδιεσ τισ αιτίεσ τθσ; Μιπωσ οι αντιδράςεισ,
αποφάςεισ και πολιτικζσ που διαμορφϊνονται ωσ προσ τθν λφςθ και διαχείριςθ των
κρίςεων ζχουν τελικά περιςςότερα να επιδείξουν και να διδάξουν;
Ζνασ γιατρόσ κα πει ότι θ καλφτερθ πρόλθψθ είναι θ κεραπεία. Και ζνασ
αρρωςτοφοβικόσ ι υπερπροςτατευτικόσ οικονομολόγοσ κα ζλεγε ότι θ πρόλθψθ των
κρίςεων είναι θ καλφτερθ λφςθ αντιμετϊπιςισ τουσ. Αν κζλουμε να αςπαςτοφμε τθν
άποψθ τθσ οικονομικισ πρόλθψθσ, ςίγουρα μποροφμε να εντοπίςουμε μια ςειρά ςθμείων
που αντζχει, ίςωσ και χρίηει, διαμορφϊςεων.
Οι κανόνεσ νομιςματικισ πολιτικισ ςε μθ άριςτεσ νομιςματικζσ περιοχζσ, που λειτουργοφν
νομοτελειακά και κάκετα, ίςωσ τελικά αρχίηουν να χάνουν τθν αποτελεςματικότθτά τουσ
όςο οι οικονομίεσ των κρατϊν που τισ απαρτίηουν δεν καταφζρνουν να ςυγκλίνουν. Θ
ςφγκλιςθ δφο κρατικϊν οικονομικϊν φφςεων που από τα κεμζλιά τουσ, ςτο επίπεδο τθσ
παραγωγισ μζχρι το επίπεδο του όγκου τθσ εκάςτοτε κρατικισ οικονομίασ, ίςωσ τελικά να
μθν μπορεί να εφαρμοςτεί εκπλθρϊνοντασ τθν κοινωνικι ευδαιμονία και για τισ δφο αυτζσ
χϊρεσ. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, οι ρυκμίςεισ ζνταξθσ, λειτουργίασ, ςυντονιςμοφ και
ςυγχρονιςμοφ, όπωσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ίςωσ κα πρζπει να διαμορφϊνονται κατά
περίπτωςθ, ι να τίκενται ςε τακτζσ αναδιαρκρϊςεισ.
Καμία νομιςματικι πολιτικι – επεΤτΑτικι, νομιςματικι, με χαμθλά ι υψθλά επιτόκια, με
χαμθλό ι υψθλό πλθκωριςμό, με οποιαδιποτε χαρακτθριςτικά και ςτοχεφςεισ – δεν
μπορεί να εγγυθκεί επιτυχία, εάν δεν ζχει κερδίςει τθν αξιοπιςτία και εμπιςτοςφνθ του
κοινοφ τθσ. Σε μια τζτοια πρόταςθ, ίςωσ θ ςυνζχεια κα ιταν το ερϊτθμα ότι μιπωσ τελικά
μια νομιςματικι πολιτικι τθ ςτιγμι του ςχεδιαςμοφ τθσ, οφείλει να λαμβάνει ςοβαρά
υπόψθ το τι μπορεί να εκπλθρϊςει με επιτυχία και φερεγγυότθτα και όχι απλά το τι
ςτοχεφςεισ ζχει;
Σε μια πραγματικότθτα όπου θ πρόλθψθ των χρθματοοικονομικϊν κρίςεων
ςυνεχϊσ ανεβαίνει ςτθν επιφάνεια, ενϊ ταυτόχρονα υψϊνεται και ο πυκμζνασ των
οικονομικϊν προβλθμάτων, τα οποία παρουςιάηουν παγκόςμια χαρακτθριςτικά και
διαςτάςεισ, θ ανάγκθ προβλζψεισ των οικονομικϊν ςυνκθκϊν με ςτατιςτικι εγκυρότθτα
και αξιοπιςτία είναι όλο και βαρφνουςασ ςθμαςίασ. Θ άποψθ για ανανζωςθ και
βελτιςτοποίθςθ των ςτατιςτικϊν μοντζλων των ςφγχρονων κεντρικϊν τραπεηιτϊν, όπωσ
ζχει εκφραςτεί, πρζπει ςίγουρα να αποτελζςει επόμενο, και ςφντομο, ζργο. Ωςτόςο, πρζπει
να ςθμειωκεί ότι καμία ςτατιςτικι προβολι και προβλζψεισ δεν μπορεί να εγγυθκεί ότι θ
μελλοντικι οικονομικι εικόνα που προβλζπουν τα μοντζλα και οι φόρμουλζσ τισ, ζςτω και
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ceteris paribus, ζχει το απόλυτο ποςοςτό προβλεψιμότθτασ, αν και υπάρχει θ δυνατότθτα
ςχεδόν να το αγγίξει ςτα όρια του ςτατιςτικοφ λάκουσ.
Ρζρα από τισ νομικζσ ρυκμίςεισ, πρακτικοφσ κανόνεσ, αδιαπραγμάτευτθ αξιοπιςτία
και ςφγχρονα αξιόπιςτα ςτατιςτικά μοντζλα, ίςωσ θ ςφγχρονθ χρθματοοικονομικι και οι
τομζσ διαχείριςθσ ρίςκου και κρίςεων αυτισ, κα ζπρεπε να παρατθριςουν περιςςότερο τθν
οικονομικι πυραμίδα αντιςτρόφωσ∙ από κάτω προσ τα πάνω. Από το κοινό ςτο οποίο
καταλιγει και ορίηει ςαν δζκτθ κατά τθν ςχεδίαςι τθσ θ νομιςματικι πολιτικι. Θ
ςυμπεριφορικι οικονομικι, και δθ θ ςυμπεριφορικι χρθματοοικονομικι, παρατθρϊντασ
τισ οικονομικζσ ςυμπεριφορζσ όλων των οικονομικϊν δρϊντων, μπορεί πλζον να εξάγει
πολφτιμα ςυμπεράςματα για τον τρόπο επενδφςεων , τθν ςυμπεριφορά, τουσ φόβουσ και
τισ προτιμιςεισ επενδυτϊν, καταναλωτϊν, απλϊν πολιτϊν που κινοφνται και
διαμορφϊνουν τοπικζσ οικονομίεσ, ακόμθ και ςυμπεριφορζσ και ςτοχεφςεισ των
ςχεδιαςτϊν τθσ νομιςματικισ πολιτικισ. Ζνασ επιςτθμονικόσ κλάδοσ που κζτει τθ γνϊςθ και
τθν καταγραφι, και με τθ βοικεια ποςοτικϊν αναλφςεων των ποιοτικϊν ερευνϊν, ακόμθ
και τθν μζτρθςθ, ςυμπεριφορϊν και ςτάςεων, που προκφπτουν από λόγουσ
ςυμπεριφορικοφσ και ψυχολογικοφσ, πρζπει να αξιοποιθκεί από τουσ κεντρικοφσ
τραπεηίτεσ και να ενταχκεί ςτα εργαλεία χάραξθσ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ. Ειδικά ςε
περιόδουσ κρίςεων, και ςε μετα-περιόδουσ αυτϊν, όπου οι ςυμπεριφορζσ ςχεδιαςτϊν και
πολιτϊν, επενδυτϊν και τραπεηιτϊν, αλλάηουν άρδθν με ςυνεχϊσ πρωτόγνωρα για τθν
οικονομικι ιςτορία χαρακτθριςτικά, λόγω των προςδοκιϊν, τθσ αγελαίασ ςυμπεριφοράσ,
του μιμθτιςμοφ, τθσ αναξιοπιςτίασ και άλλων ποςοτικο-ποιοτικϊν μεταβλθτϊν, τζτοια
ερευνθτικά εργαλεία μποροφν και οφείλουν να χρθςιμοποιοφνται τόςο ωσ προσ
αντιμετϊπιςθ των εν εξελίξει κρίςεων όςο και για πρόλθψθ και αποφυγι μελλοντικϊν,
τουλάχιςτον όχι με τα ίδια χαρακτθριςτικά και αίτια.
Και ςε αυτό το ςθμείο, θ αντιμετϊπιςθ των κρίςεων όπωσ ςθμειϊςαμε εξαρχισ, με
εργαλεία και κανόνεσ που κα μποροφν να προςαρμόηονται ςτα χαρακτθριςτικά κάκε νζασ
και διαφορετικισ κρίςθσ, χωρίσ να αλλοιϊνεται θ αξιοπιςτία του ςχεδιαςτι πολιτικισ, δεν
μπορεί παρά να ζχει πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτα «πρζπει» και τισ κφριεσ ανάγκεσ όχι μόνο
ενόσ οικονομικοφ ςυςτιματοσ, αλλά μιασ οικονομικισ πραγματικότθτασ, που είναι ζκκετθ
ςε αμζτρθτουσ εξωτερικοφσ κινδφνουσ. Ρρζπει επίςθσ να ςθμειϊςουμε, ότι όλα τα
ερευνθτικά και προλθπτικά μοντζλα, ςτο μεγαλφτερο βακμό τουσ βαςίηονται ςε δεδομζνα
και παρατθριςεισ από παρελκοντικά γεγονότα, οπότε θ περίπτωςθ μιασ κρίςθσ με αίτια και
χαρακτθριςτικά που ζωσ τϊρα δεν γνωρίηουμε και ιςτορικά οι οικονομίεσ δεν ζχουν βιϊςει,
μπορεί να εμφανιςτεί ερευνθτικά ωσ αρνθτικι τάςθ αλλά δεν μπορεί εφκολα να
χαρακτθριςτεί ωσ επερχόμενθ «κρίςθ».
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