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Θέμα 3ο (κληρώθηκε)

α)  Ποια  μέσα  διαθέτει  η  Ευρωπαϊκή  Κεντρική  Τράπεζα  για  την 
άσκηση νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη;

β)  Πώς  αξιολογείτε  την  πολιτική  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής 
Τράπεζας για την Ελλάδα κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση;

γ)  Ποια επίδραση εκτιμάτε ότι  θα έχει  η πρόσφατη αύξηση των 
αμερικανικών επιτοκίων στη διμερή συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ-
δολαρίου και στη διατλαντική κίνηση κεφαλαίων;

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Η  αγορά  χρήματος  προσδιορίζεται  από  την  αλληλενέργεια  της 
ζήτησης  και  της  προσφοράς  χρήματος.  Η  συνάρτηση  της 
προσφοράς χρήματος  είναι  Μs =  M (σταθερό)  διότι  καθορίζεται 
εξωγενώς από τις  νομισματικές αρχές.  Η κεντρική τράπεζα που 
είναι υπεύθυνη για την άσκηση νομισματικής πολιτικής μπορεί να 
λαμβάνει  μέτρα  για  τη  μεταβολή  της  προσφοράς  χρήματος.  Η 
επιλογή  των  μέτρων  εξαρτάται  από  τις  ειδικές  συνθήκες  και  το 
στάδιο ανάπτυξης του τραπεζικού συστήματος κάθε οικονομίας. 



ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

α) Το  Ευρωπαϊκό  Σύστημα  Κεντρικών  Τραπεζών  (ΕΣΚΤ) 
αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες όλων 
των κρατών μελών της ΕΕ. Πρωταρχικός στόχος του ΕΣΚΤ είναι η 
διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.  

Καθορίζοντας επιτόκια βάσει  των οποίων οι  εμπορικές τράπεζες 
μπορούν  να  λαμβάνουν  χρηματικά  ποσά  από  την  κεντρική 
τράπεζα, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ επηρεάζει  με έμμεσο 
τρόπο τα επιτόκια στο σύνολο της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, 
και ειδικότερα τα επιτόκια των δανείων που χορηγούν οι εμπορικές 
τράπεζες και των αποταμιευτικών καταθέσεων.

Τα  μέσα  που  διαθέτει  η  νομισματική  πολιτική  της  ΕΚΤ είναι  οι 
πράξεις  ανοιχτής  αγοράς (πράξεις  -  επιτόκιο  κύριας  ή/και 
μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, πράξεις εξομάλυνσης των 
βραχυχρόνιων  διακυμάνσεων  της  ρευστότητας,  διαρθρωτικές 
πράξεις),  οι  πάγιες  διευκολύνσεις  (διευκόλυνση  οριακής 
χρηματοδότησης,  διευκόλυνση  αποδοχής  καταθέσεων),  η 
διατήρηση ελάχιστου ορίου αποθεματικών (καθορισμός ελάχιστου 
ποσοστού υποχρεωτικών διαθεσίμων των πιστωτικών ιδρυμάτων). 
Επίσης, εκδίδει το ευρώ και επιβάλλει πρόστιμα σε περιπτώσεις 
παραβίασης των κανονισμών της. 



β) Τα τελευταία  χρόνια και  ως απάντηση στη χρηματοπιστωτική 
κρίση του 2007 – 2008, η ΕΚΤ έχει λάβει  σειρά μη συμβατικών 
μέτρων  νομισματικής  πολιτικής,  με  στόχο  τη  διασφάλιση  της 
σταθερότητας  των  τιμών  και  της  αποτελεσματικότητας  του 
μηχανισμού  μετάδοσης  της  νομισματικής  πολιτικής.  Σε  αυτά 
περιλαμβάνονται  :  ανακοινώσεις  για  διεξαγωγές  οριστικών 
συναλλαγών ανοικτής αγοράς σε δευτερογενείς αγορές κρατικών 
ομολόγων (2012), ανακοινώσεις για σειρά στοχευμένων πράξεων 
πιο  μακροπρόθεσμης  αναχρηματοδότησης  (2014),  αγορά 
καλυμμένων ομολόγων, αγορά ομολόγων που έχουν εκδοθεί από 
κεντρικές  κυβερνήσεις  της  ζώνης  του  ευρώ  στο  πλαίσιο  του 
προγράμματος  αγοράς στοιχείων  του  ενεργητικού  του  δημόσιου 
τομέα (αρχές  του 2015).  Οι  μηνιαίες  αγορές  του προγράμματος 
ανέρχονται  σε  60  δισεκ.  ευρώ.  Επίσης,  μείωση  του  βασικού 
επιτοκίου κύριας αναχρηματοδότησης στο 0,05%.

Οι ανωτέρω ενέργειες οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στην μείωση της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ από 1 ευρώ = 1,37 δολάρια 
(τέλη  του  2013)  στο  1  ευρώ  =  1,08  δολάρια  (τέλη  του  2015), 
γεγονός  που,  σε  πρώτο  χρόνο,  ενισχύει  την  ανταγωνιστικότητα 
των ευρωπαϊκών προϊόντων (γιατί τα καθιστά φθηνότερα σε σχέση 
με τον ανταγωνισμό). 



Παρόλ’ αυτά, η ελληνική αγορά χρήματος είναι αποκλεισμένη από 
το καθεστώς που ίσχυε για τα ελληνικά ομόλογα μέχρι τις αρχές 
του 2015, ήτοι την κατ΄εξαίρεση αποδοχή των ελληνικών ομολόγων 
ως εγγύηση (εξαιτίας της χαμηλής πιστοληπτικής τους ικανότητας) 
στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών 
(“waiver”),  μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των μέτρων που 
ελήφθησαν  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  δημοσιονομικής 
προσαρμογής.  Οι  εγχώριες  τράπεζες  σήμερα  χρηματοδοτούνται 
από τον μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ΕLA), ο οποίος έχει 
υψηλά επιτόκια. 

Σύνδεση  με  τρέχουσα  οικονομική  κρίση  στην  Ελλάδα  και  
αξιολόγηση  : Η  ελληνική  οικονομική  κρίση  είναι  κρίση 
ρευστότητας,  χρέους  και  επενδύσεων.  Τα  ανωτέρω  μέτρα 
επεκτατικής  νομισματικής  πολιτικής  («ποσοτική  χαλάρωση»)  της 
ΕΚΤ  αποτελούν  αναγκαία  μεν  αλλά  όχι  ικανή  συνθήκη  για  τη 
διαχείριση της τρέχουσας ελληνικής οικονομικής κρίσης, η οποία 
έχει  και  διαρθρωτικά αλλά  και  κυκλικά χαρακτηριστικά 
(ανάλυση…). 

Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας νομισματικής πολιτικής σε 
κατάσταση ύφεσης στην οικονομία (χρήσιμο εδώ το διάγραμμα 
–  υπόδειγμα  IS –  LM).  Σε  υφεσιακή  κατάσταση  της  οικονομίας 
(όπου ελλοχεύει  ο  κίνδυνος  της  παγίδας  ρευστότητας  –  σχετικό 
διάγραμμα..),  η άσκηση νομισματικής πολιτικής έχει σημαντικούς 
περιορισμούς  όταν  η  ζήτηση  χρήματος  είναι  τέλεια  ελαστική 
(παγίδα ρευστότητας) ή όταν η επένδυση είναι ανελαστική. Όταν η 
οικονομία  εισέλθει  στην  παγίδα  ρευστότητας,  η  αύξηση  της 
προσφοράς  χρήματος  δεν αυξάνει  το  προϊόν.  Απαραίτητη  η 
εφαρμογή αναπτυξιακών μέτρων.  

 Σημαντικό : Η ένταξη των ελληνικού τραπεζικού συστήματος στο 
πρόγραμμα «ποσοτικής χαλάρωσης» της ΕΚΤ, η άμεση υλοποίηση 
ευρωπαϊκού  προγράμματος  επενδύσεων  (αναφορά  στο  σχέδιο 
Γιούνκερ),  η  εφαρμογή  διαρθρωτικών  αλλαγών  στη  δομή  της 
ελληνική οικονομίας.



γ)  Πρόσφατα,  η  Ομοσπονδιακή  Τράπεζα  των  Η.Π.Α.  (FED) 
αποφάσισε την αύξηση του βασικού επιτοκίου από 0% σε 0,25% - 
0,5%.  Επίσης,  προχώρησε  και  στην  αύξηση  του  επιτοκίου 
προεξόφλησης στο 1% από το 0,75%, που ίσχυε προηγουμένως. 
Το  γεγονός  αυτό  αναμένεται  να  οδηγήσει  τις  διεθνείς  αγορές 
χρήματος  στην  αγορά  χρηματοοικονομικών  προϊόντων  που 
αποτιμώνται σε δολάρια, διότι θα ανέβουν οι σχετικές αποδόσεις. 

Αναφορικά με τη διμερή συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ – δολαρίου 
και  λόγω  των  κυμαινόμενων  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  που 
ισχύουν  μεταξύ  ευρωζώνης  και  Η.Π.Α.,  η  αύξηση  των 
αμερικανικών επιτοκίων και συνεπώς η αύξηση της πώλησης ευρώ 
για  την  αγορά  αμερικάνικων  δολαρίων, αναμένεται  να 
δημιουργήσει τάση   υποτίμησης   του ευρώ (και ανατιμητικές τάσεις 
στο αμερικάνικο δολάριο), οδηγώντας πιθανόν στην εξίσωσή του 
με το δολάριο.  Σήμερα η ισοτιμία  βρίσκεται  στο 1 ευρώ = 1,08 
δολάρια). Το μέγεθος της υποτίμησης του ευρώ εξαρτάται από την 
πολιτική  που  θα  ακολουθήσει  η  FED στο  θέμα  των  βασικών 
επιτοκίων.  Χρήσιμο  εδώ  :  το  διάγραμμα  της  αγοράς  
συναλλάγματος με την ισοτιμία ευρώ έναντι του δολαρίου

Κατά συνέπεια και αναφορικά με τη διατλαντική κίνηση κεφαλαίων, 
οι αυξημένες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και λοιπών 
τίτλων και χρεογράφων, αναμένεται να οδηγήσουν στην  αύξηση 
εισροής χρηματικών  κεφαλαίων  στην  αμερικάνικη  αγορά 
χρήματος (ενίσχυση του πλεονάσματος στο αμερικάνικο ισοζύγιο 
κίνησης  κεφαλαίων)  και  στην  αύξηση  εκροής χρηματικών 
κεφαλαίων από την ευρωζώνη. 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Η αύξηση των αμερικάνικων επιτοκίων είναι ιστορικής σημασίας, 
καθόσον αναμένεται να μετατοπίσει το κέντρο βάρους της διεθνούς 
ζήτησης χρηματοοικονομικών προϊόντων στην αμερικάνικη αγορά 
χρήματος. Η περαιτέρω εξασθένηση του ευρώ έναντι του δολαρίου 
και η πιθανή εξίσωση της ισοτιμίας τους, οι επιπτώσεις αυτών στην 
ανταγωνιστικότητα  αμερικάνικων  και  ευρωπαϊκών  προϊόντων, 
καθώς και η συνεχιζόμενη κρίση ρευστότητας και επενδύσεων στις 
ασθενέστερες  οικονομίες,  θα  αποτελέσουν  τις  νέες  προκλήσεις 
που  θα  προσδιορίσουν  το  παγκόσμιο  οικονομικό  γίγνεσθαι  τα 
επόμενα χρόνια. 


