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Πρόλογος

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση και μελέτη των θεωρητικών και 

τεχνικών υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η κατανόηση του τρόπου που τα υποδείγματα αυτά 

δομούνται και λειτουργούν, για να καθορίσουν την τάση που μια συναλλαγματική 

ισοτιμία ακολουθεί βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, μπορεί να βοηθήσει τον 

μελετητή αλλά και τον επενδυτή να σταθμίσει αποτελεσματικότερα τις εκτιμήσεις 

αλλά και τις επενδυτικές του αποφάσεις.

Η πρόβλεψη μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας έχει άμεσο αντίκτυπο για τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγορές, για τις επενδυτικές 

αποφάσεις των ανεξάρτητων επενδυτών αλλά και για το σχεδίασμά μιας 

αποτελεσματικής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής των κυβερνητικών 

μηχανισμών. Η ανατίμηση, διολίσθηση ή υποτίμηση ενός νομίσματος μπορεί να 

καθορίσει την ικανότητα μιας επιχείρησης να επεκτείνει τις δραστηριότητες της σε 

μια χώρα και να διατηρήσει την κερδοφορία της. Από την άλλη μεριά η αξία των 

χαρτοφυλακίων και το εισόδημα των διεθνών και εγχώριων επενδυτών εξαρτάται 

άμεσα από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τέλος, σε εθνικό επίπεδο, 

η επίτευξη των στόχων και επιλογών μιας οικονομικής πολιτικής είναι αδιάρρηκτα 

συνδεδεμένη με την ικανότητα των κυβερνητικών μηχανισμών να προβλέπουν και να 

προσαρμόζονται έγκαιρα με τις εξελίξεις και τα νεύματα που οι διεθνείς αγορές 

χρήματος υπαγορεύουν.

Η παρούσα εργασία αποτελείται ουσιαστικά από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος 

(κεφάλαια 1-2) παρουσιάζονται τα θεωρητικά υποδείγματα που προσδιορίζουν το 

επίπεδο ισορροπίας μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας μακροπρόθεσμα, ενώ δίδεται 

ιδιαίτερη έμφαση στη θεμελιακή θεωρία της Ισοδύναμης Αγοραστικής Ισοτιμίας. Στο 

δεύτερο μέρος (κεφάλαια 3-6) η συναλλαγματική ισοτιμία προσδιορίζεται τόσο μέσα 

από την προσφορά και ζήτηση χρήματος αλλά και από την προσφορά και ζήτηση 

εγχώριων και ξένων περιουσιακών στοιχείων. Στο τρίτο μέρος (κεφάλαιο 7) 

επιχειρείται μια προσέγγιση του παρεμβατικού ρόλου των κεντρικών τραπεζών στον 

προσδιορισμό μιας ισοτιμίας. Τέλος, στο τέταρτο μέρος (κεφάλαιο 8) η εργασία 

επικεντρώνεται σε υποδείγματα πρόβλεψης των τάσεων μιας συναλλαγματικής 

ισοτιμίας με τη μέθοδο της τεχνικής ανάλυσης.
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Κεφάλαιο 1

Η θεωρία της « Ισοδύναμης Αγοραστικής Ισοτιμίας »

1.1 Εισαγωγή__________________________________________
Στη δεκαετία του 1920 ο Σουηδός οικονομολόγος Gustav Cassel διατύπωσε 

για πρώτη φορά μια θεωρία που εξηγούσε τη διαμόρφωση της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας ενός νομίσματος. Η θεωρία του Cassel ονομάστηκε θεωρία της Ισοδύναμης 

Αγοραστικής Ισοτιμίας (ΙΑΙ) ή «Purchasing Power Parity theory, (PPP)» και αποτελεί 

ακόμη και σήμερα μία από τις βασικότερες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται από 

οικονομολόγους για την πρόβλεψη της μακροπρόθεσμης συναλλαγματικής ισοτιμίας 

των νομισμάτων.

Η θεωρία των ΙΑΙ στην απλή της μορφή δηλώνει ότι μακροπρόθεσμα η αξία 

ενός νομίσματος (Ε) σε ισορροπία καθορίζεται απόλυτα από το λόγο του εγχώριου 

επιπέδου τιμών (Ρ) προς το επίπεδο τιμών της αλλοδαπής (Ρ*):

Ε = Ρ/ Ρ*

Πιο απλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η θεωρία των ΙΑΙ βασίζεται στην αρχή 

ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες διαμορφώνονται μακροπρόθεσμα με τέτοιο τρόπο 

ώστε ένα υποτιθέμενο «καλάθι αγαθών και υπηρεσιών» να κοστίζει για παράδειγμα 

στη Γερμανία το ίδιο όσο στις ΗΠΑ. Έτσι, αν το κόστος παραγωγής ενός 

μηχανήματος είναι στις ΗΠΑ $1,000 ενώ το κόστος αγοράς του ιδίου μηχανήματος 

στη Γερμανία είναι DM2,000 τότε η συναλλαγματική ισοτιμία που εξισώνει το 

κόστος αγοράς του μηχανήματος στις δύο χώρες θα είναι:

DM/$ — Ργερ / Ρηπα
/λ\/2,000
$1,000

2.00

Αν τώρα η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι μεγαλύτερη ή 

μικρότερη από το επίπεδο ισορροπίας σύμφωνα με την ΙΑΙ, τότε θα ήταν επικερδής η 

εφαρμογή arbitrage, δηλαδή η αγορά του μηχανήματος από τη χώρα με την πιο 

χαμηλή τιμή και η πώληση του στη χώρα με την πιο υψηλή τιμή, έως ότου οι τιμές 

εξισωθούν, δηλαδή αυξηθούν στην πρώτη χώρα και να μειωθούν στη δεύτερη.



Η διαγραμμαηκή απεικόνιση της θεωρίας ΙΑΙ αποδίδεται στο διάγραμμα 1. Η 

γραμμή των 45° παριστά την ισοδύναμη αγοραστική ισοτιμία. Ο κάθετος άξονας 

μετρά το λόγο του επιπέδου τιμών Γερμανίας / ΗΠΑ (Ριέρ / Ρηγια>, ενώ ο οριζόντιος 

άξονας τη συναλλαγματική ισοτιμία DM/$.

Διάγραμμα 1-1

Ισοδύναμη Αγοραστική Ισοτιμία (ΡΡΡ)

(τίψ/ή : Rosenberg,Μ. Currency Forecasting!

Σύμφωνα με το διάγραμμα, η συναλλαγματική ισοτιμία (Exchange rate) DM/$ 

καθορίζεται απόλυτα από το λόγο του επιπέδου ημών (Relative price level) της 

Γερμανίας (Pq) προς το επίπεδο ημών των HTIA(Pus). Αν διπλασιαστεί το επίπεδο 

ημών των ΗΠΑ, ο λόγος Ργερ / Ρηπα θα μειωθεί από DM2,000/$ 1,000 σε 

DM2,000/$2,000. Υποθέτοντας όη η ΙΑΙ βρίσκει συνεχώς εφαρμογή, η 

συναλλαγματική ισοημία DM/$ θα μειωθεί ανάλογα (το δολάριο θα υποημηθεί σε 

σχέση με το μάρκο) από DM/$ 2.00 σε DM/$ 1.00 .

Η θεωρία της ΙΑΙ χρησιμοποιείται στις μέρες μας από αρκετούς 

οικονομολόγους και επενδυτές με στόχο τη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη των 

συναλλαγματικών ισοημιών. Οι υπέρμαχοι της ΙΑΙ υποστηρίζουν όη όταν μία 

ισοημία παρεκκλίνει σημανηκά από το επίπεδο ισορροπίας που η ΙΑΙ καθορίζει τότε 

οι δυνάμεις της αγοράς θα την επαναφέρουν στην σύμφωνη με την ΙΑΙ ισορροπία. 

Από την άλλη μεριά όμως, εμπειρικές μελέτες αλλά και ιστορικά στοιχεία μας 

δείχνουν όη συχνά παρατηρούνται σημανηκές και συνεχείς αποκλίσεις των 

συναλλαγματικών ισοημιών από τα μακροπρόθεσμα επίπεδα της ΙΑΙ.
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Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η ΙΑΙ βρίσκει εφαρμογή σ’ έναν κόσμο 

όπου οι τυχόν αναταραχές σ’ ένα επίπεδο ισορροπίας προκαλούνται μόνο από 

νομισματικούς παράγοντες . Έτσι, εάν μόνο νομισματικοί παράγοντες καθορίζουν τα 

επίπεδα τιμών1 2 ενώ οι αλλαγές στα επίπεδα ημών καθορίζουν τις αλλαγές στις 

συναλλαγμαηκές ισοημίες, τότε οι νομισμαηκοί παράγοντες καθορίζουν τις αλλαγές 

στις συναλλαγμαηκές ισοημίες. Στην πράξη όμως, παράγοντες όπως οι αλλαγές 

στους όρους του εμπορίου, οι μεταβολές στην παραγωγικότητα, οι ανακαλύψεις νέων 

πηγών ενέργειας, οι δομικές αλλαγές στην ελασηκότητα του εισοδήματος και στους 

ρυθμούς ανάπτυξης, συχνά επηρεάζουν τις μακροπρόθεσμες τάσεις του ισοζυγίου
Λ

τρεχουσών συναλλαγών (ανεξάρτητα από τις διαφορές στα εθνικά επίπεδα ημών), 

και είναι αυτές οι τάσεις του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που επιβάλλουν τις 

αλλαγές στις συναλλαγμαηκές ισοημίες έτσι ώστε να διορθωθούν τυχόν 

ανισορροπίες (ακόμη και αν τα απόλυτα επίπεδα ημών στην εγχώρια αγορά και στο 

εξωτερικό δεν μεταβληθούν).

Το ισοζύγιο πληρωμών και η συναλλαγματική ισοτιμία

Το ισοζύγιο πληρωμών (ή αλλιώς ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών) μιας 

χώρας καταγράφει όλες τις συναλλαγές, ανεξάρτητα από το νόμισμα διακανονισμού 

των συναλλαγών, μεταξύ των κατοίκων της χώρας και των κατοίκων του υπολοίπου 

κόσμου κατά τη διάρκεια μιας περιόδου. Αναλυτικότερα, το ισοζύγιο πληρωμών 

βασίζεται και καταρτίζεται με βάση την ανάλυση και τη σύνθεση τριών άλλων 

ισοζυγίων, του εμπορικού, του ισοζυγίου αδήλων συναλλαγών και του ισοζυγίου 

κίνησης κεφαλαίων3. Το αλγεβρικό άθροισμα του εμπορικού ισοζυγίου και του 

ισοζυγίου αδήλων συναλλαγών μας δίνει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Μέχρι τη δεκαετία του 1970 το ισοζύγιο πληρωμών αποτελούσε το βασικό 

εργαλείο για την εκτίμηση μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας μέσο της παρακολούθησης

1 Σύμφωνα με την ποσοτική θεωρία του χρήματος σε μια ανοικτή αγορά, το επίπεδο ημών μιας χώρας 
καθορίζεται από τη σχεηκή προσφορά και ζήτηση του χρήματος. Σύμφωνα με την ΙΑΙ οι 
συναλλαγματικές ισοτιμίες προσαρμόζονται έτσι ώστε να εξισώνουν τα επίπεδα ημών διεθνώς.
2 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (Current Account Balance) = Εμπορικό ισοζύγιο(εξαγωγές- 
εισαγωγές)+Ισοζύγιο αδήλων συναλλαγών(διαφορά εισπράξεων και πληρωμών χρημαηκών ποσών 
όπως το ταξιδιωηκό/τουρισηκό/μεταναστευηκό/ναυτιλιακό συνάλλαγμα, οι μεταβιβάσεις κεφαλαίων 
κλπ.)

3 Η κίνηση κεφαλαίων περιλαμβάνει: 1) άμεσες επενδύσεις των κατοίκων μιας χώρας στο εξωτερικό 
και των κατοίκων της αλλοδαπής στην ημεδαπή, 2) επενδύσεις χαρτοφυλακίου, 3) λοιπές επενδύσεις 
όπως εμπορικές πιστώσεις και δάνεια τραπεζών, επενδύσεις της κυβέρνησης της κεντρικής τράπεζας 
της χώρας, 4) συναλλαγμαηκά αποθέματα.
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των εισροών και εκροών συναλλάγματος στις διεθνείς αγορές. Καθώς η ζήτηση και 

προσφορά για ξένο συνάλλαγμα δημιουργείται από τις συναλλαγές που καταγράφονται 

στο ισοζύγιο τρεχονσών συναλλαγών και στο ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων, οι 

μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες εξηγούνταν από τις μεταβολές των ροών 

συναλλάγματος στο ισοζύγιο πληρωμών. Έτσι η ισορροπία στη συναλλαγματική 

ισοτιμία καθορίζονταν όταν η καθαρή εισροή ξένου συναλλάγματος προερχόμενου από 

συναλλαγές του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ταυτίζονταν με την καθαρή εκροή 

ξένου συναλλάγματος προερχόμενου από τις συναλλαγές του ισοζυγίου κίνησης 

κεφαλαίων.

Στη βασική του μορφή η μέθοδος καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας με 

τη χρησιμοποίηση του ισοζυγίου πληρωμών δηλώνει ότι οι διαταράξεις που 

προκαλούνται στο εμπορικό ισοζύγιο από τις εμπορικές συναλλαγές οδηγούν 

πλεονασματική προσφορά ή ζήτηση ξένου συναλλάγματος και άρα σε μεταβολές των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η συναλλαγματική ισοτιμία προσαρμόζεται μέχρι την 

αποκατάσταση της αρχικής ισορροιτίας στο εμπορικό ισοζύγιο. Το μέγεθος της 

μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας που απαιτείται για την αποκατάσταση του 

ισοζυγίου εξαρτάται από τις ελαστικότητες προσφοράς και ζήτησης του ξένου 

συναλλάγματος. Όσο μικρότερη είναι η ελαστικότητα προσφοράς και ζήτησης του ξένου 

συναλλάγματος τόσο περισσότερο μεταβάλλεται η συναλλαγματική ισοτιμία για να 

διορθώσει το εμπορικό ισοζύγιο.

Η εκτίμηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών μέσα από την προσέγγιση του 

ισοζυγίου πληρωμών υπέστη αρκετή κριτική τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της 

προσήλωσης της μόνο στις μεταβολές της προσφοράς και ζήτησης των ροών ξένου 

συναλλάγματος και όχι στη προσφορά και ζήτηση λοιπών περιουσιακών στοιχείων 

όπως μετοχών, ομολογιών, κλπ..

1.2 Ο νόμος της «μίας» τιμής - η απόλυτη και η σχετική 

εκδοχή της θεωρίας της «Ισοδύναμης Αγοραστικής 

Ισοτιμίας »

Η θεμελιώδης προσέγγιση της ΙΑΙ βρίσκεται στο νόμο της μίας τιμής 

σύμφωνα με τον οποίο ομοιογενή προϊόντα θα πρέπει να εμπορεύονται στις ίδιες

ο



τιμές ανάμεσα σε χώρες όταν η αξία αυτών των προϊόντων είναι εκφρασμένη σε 

μονάδες ενός νομίσματος. Η μαθηματική απόδοση του νόμου δηλώνει για 

παράδειγμα ότι η τιμή σε δολάρια του προϊόντος “ί” στις ΗΠΑ (Ρ'ηπα) θα πρέπει να 

ισούται με την προσαρμοσμένη σε δολάρια τιμή του πανομοιότυπου ιδίου προϊόντος 

στη Γερμανία (Ρ'γερ) : (Ρ'γερ) = DM/$ x (Ρ'ηπα)

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που δείχνουν την εφαρμογή του νόμου όπως 

αυτό του χρυσού, ο οποίος εμπορεύεται σε όλο τον κόσμο και σε κάθε χρονική 

στιγμή στην ίδια προσαρμοσμένη σε δολάρια τιμή. Ο νόμος της μίας τιμής βρίσκει 

εφαρμογή γενικότερα όσο : (α) τα αγαθά στα οποία αναφέρεται είναι εμπορεύσιμα, 

(β) δεν υπάρχουν περιορισμοί στο εμπόριο και στην εφαρμογή arbitrage (δασμοί, 

ποσοστώσεις,κλπ.) (γ) δεν υφίστανται κόστη συναλλαγών και κόστη μεταφοράς, και 

(δ) τα εμπορεύσιμα είδη είναι ομοιογενή, δηλαδή πανομοιότυπα από κάθε άποψη. 

Επειδή όμως τα περισσότερα από τα εμπορεύσιμα προϊόντα διαφοροποιούνται μεταξύ 

των χωρών εξαιτίας του marketing, τόσο όσον αφορά την ποιότητα όσο και το 

σχεδίασμά, την ταχύτητα παράδοσης κλπ., η διαφοροποίηση αυτή επιβάλλεται και 

στις τιμές με αποτέλεσμα ο νόμος της μίας τιμής να μη βρίσκει εφαρμογή.

Σχετική με το παραπάνω νόμο είναι και η προσπάθεια του Βρετανικού 

περιοδικού The Economist το οποίο επιχειρεί κάθε χρόνο να υπολογίσει το επίπεδο 

ισορροπίας στις συναλλαγματικές ισοτιμίες εάν τα γνωστά McDonald’s hamburgers 

πωλούνταν στην ίδια τιμή σε όλες τις αγορές παγκόσμια. Καθώς τα Big Macs είναι 

σχεδόν πανομοιότυπα ανεξάρτητα από το εάν πωλούνται στη Νέα Υόρκη ή στην 

Αθήνα, θα έπρεπε σύμφωνα με το νόμο της μίας τιμής να πωλούνται στις ίδιες 

περίπου τιμές σε όλες τις αγορές. Το ίδιο περιοδικό καταλήγει στο γεγονός ότι ο 

νόμος της μίας τιμής εφαρμοσμένος στα Big Macs καταπατείται καθώς 

παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από την ΙΑΙ. Η τιμή των Big Macs σε κάθε 

χώρα μπορεί να διαστρεβλωθεί εξαιτίας των διαφορετικών φόρων, του κόστους 

ιδιοκτησίας και μεταφοράς καθώς και των εμπορικών περιορισμών.

Η απόλυτη (ισχυρή) εκδοχή της θεωρίας της ΙΑΙ αποτελεί ουσιαστικά 

προέκταση του νόμου της μίας τιμής. Σύμφωνα με αυτή, η τιμή σε δολάρια ενός 

καλαθιού καταναλωτικών αγαθών στις ΗΠΑ θα ισούται με την προσαρμοσμένη σε 

δολάρια τιμή ενός πανομοιότυπου καλαθιού στη Γερμανία αν ισχύουν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: (α) τα αναφερόμενα καταναλωτικά καλάθια αγαθών είναι

εμπορεύσιμα στις δύο χώρες, (β) οι τιμή του κάθε αγαθού που συνιστά τόσο το 

Αμερικανικό όσο και το Γερμανικό καλάθι εξισώνεται μεταξύ των δύο χωρών, (γ) τα
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αναφερόμενα καταναλωτικά καλάθια των δύο χωρών αποτελούνται από τα ίδια 

αγαθά, (δ) τα αγαθά έχουν την ίδια βαρύτητα και για τα δύο καλάθια,

Ριέρ = DM/S χ Ρηπα ή DM/$ = Ργερ / Ρηπα

Η οικονομετρική μορφή της ανωτέρω εξίσωσης είναι: 

lnSt = a + b 1π(Ργερ / Ρηπα) + et

όπου S( είναι η συναλλαγματική ισοτιμία DM/$ , Ργερ το επίπεδο τιμών της 

Γερμανίας (ή αλλιώς θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει το εγχώριο επίπεδο τιμών Pt) 

Ρηπα το επίπεδο ημών των ΗΠΑ (ή αλλιώς το επίπεδο τιμών της αλλοδαπής Pt*) και 

et ο όρος λάθους που περιέχει τις αποκλίσεις από την ΙΑΙ. Για να ισχύει η ΙΑΙ 

μακροχρόνια θα πρέπει ο συντελεστής του λόγου τιμών b=l, ο σταθερόςόρος a=0 και 

τα λάθη et να είναι τυχαία και στάσιμα {E(eO=0, E(et et.K)=0, για t^(k^(et2)=ac2}.0 

σταησηκός όρος a είναι δυνατόν να είναι στατιστικά διάφορος του μηδενός λόγω 

προβλημάτων μέτρησης των μεταβλητών που αναφέρονται στις τιμές και στη 

περίπτωση αυτή ισχύει η ΙΑΙ αλλά στην σχετική (αδύνατη) μορφή της.

Η σχετική (αδύνατη) εκδοχή της ΙΑΙ αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση 

προσαρμοσμένη στους περιορισμούς που εμπεριέχει η απόλυτη εκδοχή. Έτσι η 

σχετική εκδοχή δηλώνει ότι η επί τοις εκατό % διαφορά Δ στη συναλλαγματική 

ισοτιμία ισορροπίας μεταξύ δύο κρατών καθορίζεται από την επί τοις εκατό διαφορά 

του επιπέδου τιμών των δύο χωρών:

% Δ DM/US$ = % Δ PreP - % Δ Ρηπα

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της συναλλαγματικής ισοτιμίας DM/US$ οι 

τυχόν αλλαγές στην αξία του δολαρίου έναντι του μάρκου οφείλονται σε αλλαγές στα 

επίπεδα εθνικών πληθωρισμών στις ΗΠΑ και στη Γερμανία. Έτσι σύμφωνα με την 

παραπάνω εξίσωση μια δεδομένη επί τοις εκατό αύξηση στο επίπεδο ημών των ΗΠΑ 

σε σχέση με τη Γερμανία θα οδηγήσει σε εξίσου ανάλογη υποτίμηση του δολαρίου 

ένανη του μάρκου.

Η οικονομετρική μορφή της πιο πάνω εξίσωσης είναι:

AlnSt = a + b Δ1π(Ργερ / Ρηπα) + ut

όπου ΔΞι και Δ(Ργερ / Ρηπα) ή και ΔΡ/Ρ* είναι οι πρώτες διαφορές των 

μεταβλητών St και Ργερ/ Ρηπα (ή αλλιώς και Ρ/Ρ*) και u οι όροι τυχαίου λάθους με 

τις γνωστές ιδιότητες. Για να ισχύει η ΙΑΙ θα πρέπει a=0, και b=l. Η αδύνατη μορφή 

της ΙΑΙ επιτρέπει στο σταθερό όρο a να είναι διάφορος του μηδενός. Κατά την 

υπόθεση των Prebisch-Singer, η εύρεση θεηκού σταθερού όρου υποδηλώνει όη οι



μακροχρόνιοι όροι του εμπορίου κινούνται σε βάρος των αναπτυσσόμενων χωρών οι 

οποίες είναι κυρίως εισαγωγικές.

Επειδή, όπως έχει ήδη αναφερθεί η εφαρμογή της ΙΑΙ παρεμποδίζεται σε 

πολλές περιπτώσεις στην πλήρη και άμεση εφαρμογή της από παράγοντες όπως το 

κόστος συναλλαγών και μεταφοράς, τις παρεμβάσεις και τα διάφορα εμπόδια στη 

διεξαγωγή του εμπορίου, έχει υιοθετηθεί από οικονομολόγους η θεωρία του 

μηχανισμού βαθμιαίας προσαρμογής της συναλλαγματικής ισοτιμίας στο 

μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας της, όπως εμφανίζεται στην εξίσωση :

In St* = γ In S,+ (l-Y) In StA*

Όπου Si* το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

St και γ μια παράμετρος προσαρμογής με τιμές στο διάστημα (0,1) δηλαδή 0< γ< 1.

Αντικαθιστώντας το μηχανισμό της βαθμιαίας προσαρμογής στην απόλυτη 

και σχετική μορφή της ΙΑΙ έχουμε :

InS, = ay + όγ ln(PrEP / Ρηπα) + (1-γ) In Sn* + vt

και AlnSt = ay + όγ Aln(PrEP / Ρηπα) + (Ι-γ)ΔΙη Sm* + ε, όπου ν,ε οι όροι 

τυχαίου λάθους.

Οι συντελεστές αγ και όγ αποτελούν τις βραχυχρόνιες επιδράσεις στη 

συναλλαγματική ισοτιμία ενώ οι προκύπτοντες συντελεστές a και b τις μακροχρόνιες. 

Ο συντελεστής (1-γ) δείχνει την ταχύτητα προσαρμογής προς τη μακροχρόνια τιμή 

ισορροπίας του νομίσματος. Συγκεκριμένα όταν το γ πλησιάζει τη μονάδα η ταχύτητα 

προσαρμογής είναι μέγιστη και οι βραχυχρόνιες επιδράσεις συμπίπτουν με τις 

μακροχρόνιες, ενώ όταν το γ πλησιάζει το 0 η προσαρμογή στην τιμή ισορροπίας 

είναι βραδεία με αποτέλεσμα να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους οι μακροχρόνιοι 

και οι βραχυχρόνιοι συντελεστές.

Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε τη σχετική εκδοχή της ΙΑΙ 

ως εξής: Ας υποθέσουμε ότι ο εγχώριος δείκτης τιμών (h) και ο δείκτης τιμών της 

αλλοδαπής (f) είναι ίσοι. Ακόμη ας υποθέσουμε ότι στη διάρκεια του χρόνου, η 

ημεδαπή παρουσιάζει πληθωρισμό Ih ενώ η αλλοδαπή πληθωρισμό If Εεξαιτίας του 

πληθωρισμού ο δείκτης τιμών της ημεδαπής (Ρ h) γίνεται: Ρ h (1+ Ih) και ανάλογα της 

αλλοδαπής : Pf (1+ If). Αν τώρα If > Ih και η ισοτιμία των νομισμάτων των δύο 

χωρών δεν μεταβληθεί τότε η αγοραστική δύναμη είναι μεγαλύτερη στα εισαγόμενα 

προϊόντα παρά στα εγχώρια (τα εισαγόμενα είναι φθηνότερα). Στην περίπτωση αυτή 

η ΙΑΙ δεν ισχύει όπως δεν ισχύει και στην αντίστροφη περίπτωση. Αν τώρα
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υφισταμένου του επιπέδου πληθωρισμού η συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος 

της αλλοδαπής μεταβληθεί, ο δείκτης τιμών της αλλοδαπής γίνεται: Pf(l+ If )(l+ef), 

όπου ef η επί τοις εκατό % μεταβολή στην αξία του νομίσματος της αλλοδαπής. 

Σύμφωνα με την ΙΑΙ η ef θα πρέπει να μεταβληθεί για να διατηρηθεί η ισότητα 

μεταξύ των καινούργιων δεικτών τιμών των δύο χωρών. Έτσι θα έχουμε :

Pf(l+If)(l+ef) = Ph(l+Ih),

και καθώς : Ph = Pf σύμφωνα με την αρχική μας υπόθεση θα έχουμε :

Η εξίσωση αυτή αντανακλά τη σχέση μεταξύ του σχετικού επιπέδου 

πληθωρισμού και της συναλλαγματικής ισοτιμίας σύμφωνα με την ΙΑΙ. Αν τώρα

Ih > If τότε η ef θα πρέπει να είναι θετική, πράγμα που σημαίνει ότι το 

νόμισμα της αλλοδαπής θα ανατιμηθεί όταν ο πληθωρισμός της ημεδαπής είναι 

μεγαλύτερος αυτού της αλλοδαπής και αντίστροφα.

Ολοκληρώνοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι προϋποθέσεις για την 

εφαρμογή της απόλυτης εκδοχής της θεωρίας της ΙΑΙ είναι ιδιαίτερα απαγορευτικές. 

Από την άλλη μεριά η σχετική εκδοχή της ΙΑΙ θα μπορούσε να βρει εφαρμογή στην 

πράξη εάν οι παράγοντες που προκαλούν τις αποκλίσεις από την απόλυτη εκδοχή της 

ΙΑΙ είναι σταθεροί σε σχέση με το χρόνο. Έτσι θα ήταν πιθανό οι αλλαγές στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες να απαντούν σε αλλαγές στα σχετικά επίπεδα τιμών όταν 

οι συγκρίσεις γίνονται σε σχέση με μία συγκεκριμένα επιλεγμένη χρονική περίοδο 

που μπορεί να θεωρείται σαν βάση.

1.3 Προβλήματα που σχετίζονται με τον υπολογισμό της ΙΑΙ
Η θεωρία της Ισοδύναμης Αγοραστικής Ισοτιμίας αποτελεί συχνά αντικείμενο 

επικρίσεων σε σχέση με το κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό 

εργαλείο για την πρόβλεψη των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το πρόβλημα με τη 

χρησιμοποίηση της ΙΑΙ σαν μέσο πρόβλεψης έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν πάρα 

πολλοί τρόποι για τον υπολογισμό της ΙΑΙ και καθένας από αυτούς μπορεί να μας 

οδηγήσει σε μια διαφορετική εκτίμηση όσον αφορά την πιθανότητα ένα νόμισμα να 

υποτιμηθεί ή να υπερτιμηθεί στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα που
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ανακύπτει εξετάζοντας το κατά πόσο οι συναλλαγματικές ισοτιμίες απαντούν σε 

αλλαγές στα σχετικά επίπεδα τιμών είναι η επιλογή του κατάλληλου δείκτη 

σύγκρισης. Έτσι για παράδειγμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο δείκτης τιμών 

καταναλωτή ή ο δείκτης τιμών χονδρικής, ο δείκτης μισθών ή του μοναδιαίου 

κόστους εργασίας ή κάποιος άλλος σχετικός δείκτης τιμών. Φαίνεται όμως ότι η 

χρήση διαφορετικών δεικτών οδηγεί και σε διαφορετική εκτίμηση της ΙΑΙ.

Κατά τη διαδικασία επιλογής του κατάλληλου δείκτη για τον υπολογισμό της 

ΙΑΙ ο ερευνητής έχει να αντιμετωπίσει δύο βασικά προβλήματα. Πρώτον, εξαιτίας 

των διαφοροποιημένων προτιμήσεων των καταναλωτών διεθνώς δίνεται διαφορετική 

βαρύτητα σε κάθε χώρα στα αγαθά και στις υπηρεσίες που απαρτίζουν τον κάθε 

δείκτη τιμών. Εξαιτίας αυτής της διαφοροποίησης οι σχετικές μεταβολές των ημών 

μεταξύ δύο χωρών μπορεί να απαιτούν ή να μην απαιτούν ανάλογες προσαρμογές 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ενέργειες που άπτονται στη δημιουργό αιτία της 

μεταβολής του επιπέδου ημών. Δεύτερον, η παρουσία μη εμπορεύσιμων αγαθών σε 

ευρύτερους δείκτες ημών δημιουργεί δυσλειτουργίες κατά τον υπολογισμό της ΙΑΙ, 

καθώς η ΙΑΙ βρίσκει εφαρμογή μόνο σε εμπορεύσιμα αγαθά. Οι διεθνείς επενδυτές 

και έμποροι μπορούν να ασκήσουν arbitrage βασιζόμενοι στις διαφορές των ημών 

των εμπορεύσιμων αγαθών αλλά δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο για τα μη 

εμπορεύσιμα αγαθά4. Για αυτόν το λόγο πολλοί οικονομολόγοι πιστεύουν όη δείκτες 

όπως ο δείκτης ημών καταναλωτή ή αυτός του αποπληθωρισμένου εγχώριου 

προϊόντος, οι οποίοι δίνουν βαρύτητα σε μη εμπορεύσιμα αγαθά, δεν συνιστούνται 

για τον υπολογισμό της ΙΑΙ.

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον 

υπολογισμό της ΙΑΙ (όπου υποθέτουμε όη οι συναλλαγμαηκές ισοημίες 

προσαρμόζονται ανάλογα με τις μεταβολές στα επίπεδα ημών που συμβαίνουν σε μια 

δεδομένη χρονική περίοδο) είναι και η επιλογή της καταλληλότερης χρονικής 

περιόδου που θα αποτελέσει τη βάση για την πρόβλεψη των συναλλαγμαηκών 

ισοημιών. Η επιλογή διαφορεηκών χρονικών περιόδων σαν βάση μπορεί να οδηγήσει 

σε διαφορεηκές προβλέψεις όσον αφορά την υποτίμηση ή ανατίμηση ενός 

νομίσματος και για το λόγο αυτό είναι συνετό να επιλέγεται σαν βάση εκείνη η 

περίοδος που αντιπροσωπεύει μια κατάσταση ισορροπίας κατά τη σύγκριση του

4 Παραδείγματα μη εμπορεύσιμων αγαθών αποτελούν η γη και οι κατοικίες, οι αμοιβές δικηγόρων, τα 

θεατρικά εισιτήρια, οι αμοιβές κομμωτηρίου κλπ. .
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επιπέδου τιμών δύο χωρών. Μια τέτοια κατάσταση αντιπροσωπεύεται από την 

ύπαρξη μηδενικού ή πλησίον του μηδενός ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ 

δύο χωρών.

Το πρόβλημα της επιλογής της κατάλληλης χρονικής περιόδου-βάσης μπορεί 

να αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους. Ένας αποτελεσματικός τρόπος είναι η 

χρησιμοποίηση μιας σταθμισμένης κινητής μέσης τιμής (weighted moving averages) 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών του παρελθόντος και του παρόντος, δίνοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα στις πιο πρόσφατες ισοτιμίες. Ένας άλλος τρόπος είναι η χρήση 

στοιχείων που ανακοινώνει ο Ο.Ο.Σ.Α., ο οποίος αξιολογεί συνολικά 239 κατηγορίες 

εμπορεύσιμων και μη προϊόντων που παράγονται στις χώρες μέλη του και υπολογίζει 

τη μέση ΙΑΙ συναλλαγματική ισοτιμία που εξισώνει το κόστος αγοράς ομοίων 

αγαθών στις διαφορετικές χώρες μέλη.

1.4 Προσαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις 

μεταβολές του επιπέδου τιμών
Η θεωρία της ΙΑΙ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την πρόβλεψη 

μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας με την προϋπόθεση ότι ο εκτιμητής μπορεί να 

βασιστεί στην βασική υπόθεση της ΙΑΙ, ότι δηλαδή αν ένα νόμισμα είναι 

υπερτιμημένο ή υποτιμημένο οι δυνάμεις της αγοράς θα επαναφέρουν την ισοτιμία 

του στο μακροπρόθεσμο επίπεδο ισορροπίας του. Αυτή η διαδικασία προσαρμογής 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας μπορεί να εξηγηθεί καλύτερα με το παρακάτω 

παράδειγμα.

Ας υποθέσουμε ότι μια επεκτατική νομισματική πολιτική (μία αύξηση της 

εγχώριας προσφοράς χρήματος ή μια μείωση του εγχώριου επιτοκίου) στην ημεδαπή 

προκαλεί αύξηση του εγχώριου επιπέδου τιμών με συνέπεια την προσωρινή 

υπερτίμηση του εγχώριου νομίσματος. Η υπερτίμηση αυτή θα έχει σαν συνέπεια τη 

μείωση της ζήτησης των εγχώριων αγαθών στις διεθνείς αγορές καθώς οι τιμές τους 

θα είναι λιγότερο ανταγωνιστικές ενώ παράλληλα θα αυξηθεί η ζήτηση ξένων 

αγαθών από την πλευρά των κατοίκων της ημεδαπής. Οι ενέργειες αυτές θα έχουν 

σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο της ημεδαπής, 

ενώ αντίθετα το εμπορικό ισοζύγιο της αλλοδαπής θα εμφανίζεται πλεονασματικό. Το 

αποτέλεσμα αυτών των προσωρινών αναταραχών στις ισορροπίες θα είναι η αύξηση



της προσφοράς του εγχώριου νομίσματος, η οποία και θα επιφέρει τη σταδιακή 

διολίσθηση του στα επίπεδα ισορροπίας της ΙΑΙ και η αύξηση της ζήτησης του 

νομίσματος της αλλοδαπής , η οποία και θα επιφέρει μια ανατίμηση του στα επίπεδα 

ισορροπίας της ΙΑΙ. Καθώς οι συναλλαγματικές ισορροπίες αποκαθίστανται η 

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της ημεδαπής αποκαθίσταται όπως και το 

εμπορικό της ισοζύγιο. Αρα, οι δυνάμεις της οικονομίας είναι υπαρκτές και 

πρωταγωνιστούν στην προσαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών όπως η ΙΑΙ 

καθορίζει.

1.5 Εμπειρική διερεύνηση της ΙΑΙ και πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία
Οι εμπειρικές εργασίες για την επαλήθευση της ΙΑΙ είναι πάρα 

πολλές, με πιο σημαντικές αυτές των Officer (1976), Frenkel (1978,1981), Krugman 

(1978), Hakkio (1986), Davutyan and Pippenger (1985), RogofF (1992) και Dumas 

(1992). Γενικό συμπέρασμα των εργασιών αυτών είναι ότι η σχέση μεταξύ ισοτιμίας 

και επιπέδου τιμών ισχύει μακροχρόνια αλλά όχι υποχρεωτικά σε βραχυχρόνιο 

ορίζοντα.Σχετική έρευνα (MacDonald, 1997) έδειξε ότι η ΙΑΙ δεν βρίσκει εφαρμογή 

βραχυχρόνια εξαιτίας της μεγάλης συσχέτισης μεταξύ πραγματικών και ονομαστικών 

ισοτιμιών, συντελεστής συσχέτισης μεγαλύτερος του 0,9) Δηλαδή, η συναλλαγματική 

ισοτιμία είναι δυνατό βραχυχρόνια να αποκλίνει από την τιμή ισορροπίας σύμφωνα 

με την ΙΑΙ αλλά μακροχρόνια τείνει να μεταβάλλεται προς την κατεύθυνση που 

υπαγορεύει η θεωρία.

Πρόσφατες έρευνες πάνω στην ΙΑΙ επικεντρώθηκαν στον έλεγχο της 

στασιμότητας των χρονολογικών σειρών της πραγματικής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας5 και του λόγου του επιπέδου τιμών. Με τον όρο στασιμότητα 

χαρακτηρίζεται μια χρονολογική σειρά όταν η μαθηματική της ελπίδα είναι 

διαχρονικά σταθερή και η διακύμανση της περιορισμένη. Για να εξετάσουμε αν η

5 Η ονομαστική σταθμισμένη ισοτιμία του νομίσματος μιας χώρας είναι η σχέση του ως προς το 
σταθμισμένο μέσο όρο των νομισμάτων των χωρών που αποτελούν τους κυριότερους εμπορικούς της 
εταίρους. Η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία ισούται με την ονομαστική



πραγματική ισοτιμία είναι στάσιμη σειρά θα μπορούσαμε για παράδειγμα να 

ορίσουμε ως πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία DM/S την ονομαστική ισοτιμία 

DM/$ πολλαπλασιαζόμενη με το λόγο του επιπέδου τιμών Γερμανίας-ΗΠΑ :

πραγματική ισοτιμία DM/$ = ονομαστική ισοτιμία DM/$ χ ΡΓερ / Ρηπα 

Εάν η ΪΑΙ βρίσκει εφαρμογή τότε η πραγματική ισοτιμία DM/$ θα είναι 

στάσιμη στο χρόνο, δηλαδή στην περίπτωση μας όσο οι μεταβολές στα επίπεδα τιμών 

αντισταθμίζονται από μεταβολές στη ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία, η 

πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία θα είναι σταθερή στη μακροχρόνια περίοδο. 

Οποιαδήποτε διατάραξη στο επίπεδο τιμών θα επηρεάσει την ονομαστική ισοτιμία με 

τον ίδιο τρόπο με αποτέλεσμα η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία να 

μεταβάλλεται προσωρινά αλλά με τάση επιστροφής της στο επίπεδο που προσδιορίζει 

τη μέση τιμή της μακροχρόνια (Διάγραμμα 1 -2).

Διάγραμμα 1-2

Ισοδύναμη Αγοραστική Ισοτιμία και Επίπεδο Ισορροπίας Πραγματικής 

Ισοτιμίας

Real exchange rate

(πηγή : Rosenberg,Μ, Currency Forecasting)

Ο έλεγχος της στασιμότητας των σειρών σε επίπεδα (απόρριψη της υπόθεσης 

μοναδιαίας ρίζας - unit root), γίνεται βάση των στατιστικών των Dickey-Fuller οι 

οποίες δίνονται στην απλή μορφή : ΔΧ{ = a + b Xt-i + ε(

και στη πιο σύνθετη μορφή : ΔΧι = a + b Xt.i + δί + Σθϊ ΔΧ{.ι + ε\ ·

σταθμισμένη ισοτιμία προσαρμοσμένη ως προς τους δείκτες των εγχώριων τιμών και των τιμών των
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όπου X η μεταβλητή που ενδιαφερόμαστε να ελέγξουμε ως προς τη 

στασιμότητα της, ΔΧ οι πρώτες διαφορές της X, t ο χρόνος, ΔΧ,.] οι υστερήσεις της 

μεταβλητής ΔΧ και ε, έ οι όροι τυχαίου λάθους. Ο συντελεστής b θα πρέπει να είναι 

αρνητικός και στατιστικά διάφορος του μηδενός για να εξασφαλιστεί η στασιμότητα 

της σειράς X σε επίπεδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα λάθη ε είναι τυχαία. Η 

μεταβλητή του χρόνου και οι όροι των χρονικών υστερήσεων της σύνθετης 

εξισώσεως εισάγονται για περαιτέρω ενίσχυση του ελέγχου της υπόθεσης της 

στασιμότητας της σειράς. Στην περίπτωση που δεχθούμε την υπόθεση b=0 (δηλαδή 

της μη στασιμότητας της σειράς σε επίπεδα), εξετάζεται η υπόθεση της στασιμότητας 

σε πρώτες διαφορές, δηλαδή της σειράς ΔΧ μέσο της στατιστικής των Dickey-Fuller. 

Οι εξισώσεις που ελέγχονται είναι: Δ2Χ( = a + b Χμ + ει και

Δ2Χ( = a + b Χ,-ι + δί + Σθΐ Δ%.: + ε\ ·
Λ

Όπου Δ X οι δεύτερες διαφορές της σειράς X και ε,έ τα τυχαία λάθη. Αν 

απορρίψουμε την υπόθεση ότι b=0 δεχόμαστε τη στασιμότητα της σειράς X σε 

πρώτες διαφορές.

Οι στατιστικές Dickey-Fuller εφαρμόζονται στις μεταβλητές που 

υπεισέρχονται στην υπόθεση της ΙΑΙ, δηλαδή στη συναλλαγματική ισοτιμία S και στο 

λόγο των επιπέδων των τιμών ημεδαπής-αλλοδαπής Ρ/Ρ*. Αφού ελεγχθεί η 

στασιμότητα των δύο μεταβλητών οι οποίες θα πρέπει να είναι της ιδίας τάξεως, 

γίνεται η εκτίμηση των παραπάνω εξισώσεων στην περίπτωση στασιμότητας σε 

επίπεδα και στασιμότητας σε πρώτες διαφορές. Τα κατάλοιπα (residuals) των 

εξισώσεων θα πρέπει να είναι στάσιμα βάσει της μεθόδου των Dickey-Fuller, πράγμα 

που εξασφαλίζει τη συνολοκλήρωση (cointegration) των μεταβλητών S και Ρ/Ρ*. 

Μόνο στην περίπτωση συνολοκλήρωσης των παραπάνω δύο σειρών είναι δυνατός ο 

έλεγχος της ΙΑΙ.

Οι Froot και Rogoff (1994) συνοψίζοντας τις μέχρι τότε έρευνες πάνω στη 

ΙΑΙ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι 

στάσιμη σειρά και άρα η ΙΑΙ αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο για τη πρόβλεψη της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας μακροπρόθεσμα. Άλλες έρευνες όπως αυτή του Mussa 

(1986) έδειξαν ότι υπάρχουν ουσιαστικές και συστηματικές διαφοροποιήσεις στη 

συμπεριφορά των πραγματικών ισοτιμιών κάτω από καθεστώς κυμαινόμενων και 

σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Σύμφωνα με τον Mussa επειδή τα εγχώρια

χωρών οι οποίες είναι οι εμπορικοί εταίροι της χώρας.



επίπεδα ημών προσαρμόζονται σταδιακά στις οποιαδήποτε διαταράξεις, η 

μεταβλητότητα των πραγματικών συναλλαγμαηκών ισοημιών τείνει να καθορίζεται 

από τη μεταβλητότητα των ονομασηκών ισοημιών. Έτσι εμφανίζεται μια τάση για 

μεγαλύτερη μεταβλητότητα των πραγμαηκών ισοημιών όταν οι ονομασηκές 

ισοημίες είναι κυμαινόμενες, με συνέπεια να έχουμε μεγαλύτερες αποκλίσεις από την 

ΙΑΙ και το αντίστροφο όταν είναι σταθερές.

1.6 Η ΙΑΙ εργαλείο για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων
Αναμφισβήτητα η θεωρία της ΙΑΙ μπορεί να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο για 

τη χάραξη μιας μακροχρόνιας συναλλαγμαηκής πολιτικής αλλά και για μακροχρόνιες 

στρατηγικές επενδυηκές αποφάσεις. Παρόλα αυτά μια "μυωπική" εμμονή σε απλούς 

υπολογισμούς της ΙΑΙ χωρίς αυτοί οι υπολογισμοί να αντανακλούν τις πραγμαηκές 

δομικές διαφορές μεταξύ των συναλλασσόμενων κρατών μπορεί συχνά να οδηγήσει 

σε εσφαλμένες εκημήσεις και καταστροφικά αποτελέσματα.

Οι αποκλίσεις από την ΙΑΙ μπορεί να επιφέρουν σημανηκές επιδράσεις στα 

πραγμαηκά επιτόκια διεθνώς και επομένως να προκαλέσουν σημανηκές μεταβολές 

στις πραγμαηκές επενδυηκές αποδόσεις και στα κόστη δανεισμού. Για παράδειγμα, 

όταν η ισοημία μεταξύ των νομισμάτων δύο χωρών βρίσκεται σε ισορροπία, οι 

προσδοκώμενες μεταβολές στην πραγμαηκή συναλλαγμαηκή ισοημία θα πρέπει να 

είναι ίσες με το διαφορικό πραγμαηκό επιτόκιο μεταξύ των δύο συναλλασσομένων 

χωρών. Αν ισχύει η ΙΑΙ, τότε η προσδοκώμενη μεταβολή στην πραγμαηκή ισοτιμία 

θα πρέπει να ισούται με το μηδέν. Αυτό σημαίνει όη το πραγμαηκό διαφορικό 

επιτόκιο θα πρέπει να ισούται και αυτό με μηδέν, δηλαδή τα πραγμαηκά επιτόκια θα 

είναι τα ίδια και στις δύο χώρες. Ας υποθέσουμε τώρα την πιθανότητα όη μια αύξηση 

της παραγωγικότητας στη μια από τις δύο χώρες οδηγεί στην προσδοκία όη το 

νόμισμα της θα αναημηθεί σε πραγμαηκούς όρους σε σχέση με το νόμισμα της 

άλλης χώρας (Balassa 1964, De Grauwe 1989). Αν υπάρχει η προσδοκία όη η 

μεταβολή στην πραγμαηκή ισοημία είναι μεγαλύτερη του μηδενός το πραγμαηκό 

διαφορικό επιτόκιο μεταξύ των δύο χωρών θα πρέπει να μεταβληθεί ανάλογα. Με 

άλλα λόγια, το πραγμαηκό επιτόκιο της χώρας που το νόμισμα αναμένεται να 

αναημηθεί θα μειωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο αυτού της άλλης χώρας, της οποίας το
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νόμισμα αναμένεται να υποτιμηθεί, και η μεταβολή αυτή του πραγματικού επιτοκίου 

μεταξύ των δύο χωρών θα ισούται με την αναμενόμενη μεταβολή στην πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία. Στην πράξη θα μπορούσε έτσι να εξηγηθεί γιατί ιστορικά 

τα πραγματικά επιτόκια τείνουν να είναι χαμηλότερα στην Ιαπωνία από αυτά των 

ΗΠΑ. Το γιέν(Τ) έχει επιδείξει μια μακροχρόνια ανατιμητική τάση σε πραγματικούς 

όρους έναντι του αμερικανικού δολαρίου και έτσι οι διαφορές στα πραγματικά 

επιτόκια έχουν προσαρμοστεί ώστε να αντανακλούν ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί 

και στο μέλλον (π.χ. ύπαρξη σχεδόν "μηδενικών" επιτοκίων στην Ιαπωνία).
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Κεφάλαιο 2

Εναλλακτικοί μέθοδοι προσδιορισμού της 

μακροπρόθεσμης συναλλαγματικής ισοτιμίας

2.1____ΗΙΑΙ και οι παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία του 

______ ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών_____________________
Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι η θεωρία της ΙΑΙ δεν αποτελεί 

από μόνη της ένα ικανοποιητικό κριτήριο για την εκτίμηση της μακροπρόθεσμης 

ισορροπίας μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας εξαιτίας της αδυναμίας της ΙΑΙ να 

εγγυηθεί ένα ισορροπημένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Παράγοντες όπως οι 

αλλαγές στους όρους του εμπορίου, οι μεταβολές στην παραγωγικότητα, οι 

ανακαλύψεις νέο>ν πηγών ενέργειας, οι δομικές αλλαγές στην ελαστικότητα του 

εισοδήματος και στους ρυθμούς ανάπτυξης, συχνά επηρεάζουν τις μακροπρόθεσμες 

τάσεις του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (ανεξάρτητα από τις διαφορές στα 

εθνικά επίπεδα ημών), και είναι αυτές οι τάσεις του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών που επιβάλλουν τις αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες έτσι ώστε 

να διορθωθούν τυχόν ανισορροπίες (ακόμη και αν τα απόλυτα επίπεδα ημών στην 

εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό δεν μεταβληθούν). Δημιουργείται έτσι η ανάγκη 

προσδιορισμού μιας μακροχρόνιας συναλλαγμαηκής ισοημίας ικανής να διατηρήσει 

ένα σταθερό και ισοζυγισμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Έτσι αν ένα 

υπερτιμημένο νόμισμα διολισθήσει στην σύμφωνη με την ΙΑΙ ισοπμία του, αυτό θα 

βοηθήσει τη μείωση ενός ελλειμμαηκού εμπορικού ισοζυγίου, κάνοντας τις εξαγωγές 

φθηνότερες και τις εισαγωγές ακριβότερες. Από την άλλη μεριά αν μια οικονομία 

ανημετωπίζει προβλήματα με την αποπληρωμή χρεών εξαιτίας ενός μακροχρόνιου 

ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα αναζητήσει τη δημιουργία ενός 

εμπορικού πλεονάσματος και έτσι η ισορροπία στη συναλλαγμαηκή ισοημία του 

νομίσματος της μπορεί να βρίσκεται για αρκετό χρονικό διάστημα κάτω από τα 

επίπεδα που η ΙΑΙ καθορίζει.

Με στόχο τον προσδιορισμό της μακροχρόνιας ισορροπίας μιας 

συναλλαγμαηκής ισοημίας θα μπορούσαμε να επαναδιατυπώσουμε την ΙΑΙ
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προσαρμόζοντας σ'αυτήν εκείνους τους πραγματικούς παράγοντες που την 

επηρεάζουν και προκαλούν αποκλίσεις στη μακροχρόνια περίοδο.

Η θεωρία της ΙΑΙ στην απλή της μορφή δηλώνει ότι μακροπρόθεσμα η 

ονομαστική αξία ενός νομίσματος (Ε) σε ισορροπία καθορίζεται απόλυτα από το λόγο 

του εγχώριου επιπέδου ημών (Ρ) προς το επίπεδο ημών της αλλοδαπής (Ρ*):

Ε = Ρ/Ρ* (1)

Λογαριθμίζοντας την παραπάνω σχέση θα έχουμε:

e = ρ - ρ* (2)

όπου e=lnE, p=lnP και ρ*=1ηΡ*.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο της ΙΑΙ που επιτρέπει σε 

πραγμαηκούς παράγοντες τη δημιουργία αποκλίσεων από την ΙΑΙ, εμπλουτίζοντας 

την απλή μορφή της (1) με μια μεταβλητή, q' της πραγμαηκής ισορροπίας της 

συναλλαγμαηκής ισοημίας. Έτσι θα έχουμε :

e = q' + (ρ - ρ*) (3)

Παράγοντες όπως οι μεταβολές στην παραγωγικότητα ή οι αλλαγές στους 

όρους του εμπορίου επηρεάζουν την μακροχρόνια τάση της ονομασηκής 

συναλλαγμαηκής ισοημίας επιδρώντας στη μακροπρόθεσμη τάση της μεταβλητής q'. 

Για παράδειγμα μια αύξηση της παραγωγικότητας στον τομέα των εμπορεύσιμων 

αγαθών μιας ανοικτής οικονομίας επιδρά στην μεταβλητή q' επηρεάζοντας 

(μειώνοντας) τις ημές των εμπορεύσιμων αγαθών σε σχέση με τα μη εμπορεύσιμα. 

Με το ν τρόπο αυτό μια αύξηση της παραγωγικότητας συνεισφέρει στη βελτίωση της 

ανταγωνισηκότητας και στη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Αυτή 

η βελτίωση του ισοζυγίου συνεπάγεται μια θεηκή αναπροσαρμογή της 

μακροπρόθεσμης ισορροπίας της πραγμαηκής συναλλαγμαηκής ισοημίας.

Με ανάλογο τρόπο, η βελτίωση των όρων εμπορίου μιας χώρας επιδρά στη q' 

επηρεάζοντας τις τιμές των εξαγώγιμων προϊόντων της ένανη των εισαγόμενων. Η 

βελτίωση των όρο>ν εμπορίου μπορεί να είναι αποτέλεσμα εξωγενών παραγόντων που 

οδηγούν σε αύξηση των ημών των εξαγώγιμων αγαθών ή ενδογενών παραγόντων 

που οδηγούν στη μείωση των ημών των εισαγόμενων προϊόντων. Η βελτίωση των 

όρων διεξαγωγής του εμπορίου συνεισφέρει στη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών πράγμα που συνεπάγεται πάλι μια θετική αναπροσαρμογή της 

μακροπρόθεσμης ισορροπίας της πραγμαηκής συναλλαγμαηκής ισοημίας.

Για να δείξουμε πως αυτές οι μεταβολές στις σχεηκές ημές μπορούν να 

συμπεριληφθούν σένα νέο μοντέλο της ΙΑΙ, υποθέτουμε όη δύο χώρες παράγουν
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τόσο εμπορεύσιμα όσο και μη εμπορεύσιμα προϊόντα. Το άθροισμα του επιπέδου 

τιμών στην ημεδαπή και αλλοδαπή μπορεί να εκφραστεί σαν ένας σταθμισμένος 

μέσος όρος τοιν σχετικών τιμών των εμπορεύσιμων (ρι) και μη εμπορεύσιμων 

προϊόντων (ρη) της κάθε χώρας.

P = apn+(l-a)p, (4)

p* = a*pn*+(l-a*)p,* (5)

Αν συνδυάσουμε τις εξισώσεις (3),(4) και (5) ο καθορισμός της ονομασηκής 

συναλλαγματικής ισοημίας προκύπτει ως εξής:

e = q' + [a pn+ (1-a) p, ] - [a* pn*+ (1-a*) p,*] (6)

Επειδή τα εμπορεύσιμα αγαθά αποτελούνται τόσο από εξαγόμενα όσο και από 

εισαγόμενα προϊόντα,η τιμή των εμπορεύσιμων αγαθών στην ημεδαπή και αλλοδαπή 

μπορεί να εκφραστεί σαν μια σταθμισμένη μεταβλητή των εξαγώγιμων (ρχ) και 

εισαγώγιμων (pm) προϊόντων της κάθε χώρας:

Pi =b(px) + (l-b)pn, (7)

Ρι* = b*px* + (1-b*) Pm* (8)

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (6),(7) και (8) και λύνοντας ως προς q' μπορούμε 

να ορίσουμε την ισορροπία της πραγματικής συναλλαγματικής ισοημίας ως εξής:

q' = a (pt - pn) - a* fo* - pn*) - (b- b*) (px -pm) (9)

Σύμφωνα με την παραπάνω εξίσωση η μακροπρόθεσμη πραγμαηκή ισοπμία 

ενός νομίσματος είναι συνάρτηση τριών σχεηκών ημών: (α) της σχεηκής ημής των 

εμπορεύσιμων προϊόντων ένανη των μη εμπορεύσιμων στην ημεδαπή, (β) της 

σχεηκής ημής των εμπορεύσιμων προϊόντων ένανη των μη εμπορεύσιμων στην 

αλλοδαπή και (γ) των όρων διεξαγωγής εμπορίου της ημεδαπής. Έτσι για παράδειγμα 

μια μείωση στην ημή των εμπορεύσιμων αγαθών ένανη των μη εμπορεύσιμων (ή μια 

αύξηση στην ημή των μη εμπορεύσιμων αγαθών ένανη των εμπορεύσιμων) στην 

ημεδαπή θα έχει σαν αποτέλεσμα μια αύξηση στη μακροχρόνια συναλλαγμαηκή 

ισοημία του εγχώριου νομίσματος. Μια τέτοια μείωση στη ημή των εμπορεύσιμων 

αγαθών μπορεί να προέλθει από: (α) μια αύξηση στην προσφορά των εμπορεύσιμων 

αγαθών σαν αποτέλεσμα μιας ραγδαίας βελτίωσης της ανταγωνισηκότητας του 

εγχώριου τομέα εμπορεύσιμων αγαθών και/ή (β) από μια αύξηση των δημοσίων 

δαπανών σε εγχώρια μη εμπορεύσιμα αγαθά. Η πραγμαηκή συναλλαγμαηκή ισοημία 

του εγχώριου νομίσματος θα αυξηθεί και στις δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη 

περίπτωση διόη μια σχεηκή αύξηση της προσφοράς εμπορεύσιμων αγαθών θα 

οδηγήσει χαμηλότερα τις ημές τους με συνέπεια τη βελτίωση της εγχώριας



ανταγωνιστικότητας και άρα τη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.Για 

να αποκατασταθεί η παλιά ισορροπία του ισοζυγίου απαιτείται μια αύξηση της 

πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας του εγχώριου νομίσματος. Στη δεύτερη 

περίπτωση διότι μια σχετική αύξηση στη ζήτηση μη εμπορεύσιμων αγαθών θα 

οδηγήσει τις τιμές τους ψηλότερα και έτσι είναι αναγκαία μια αύξηση της 

πραγματικής μακροχρόνιας ισοτιμίας για να εξαλειφθεί η επιπλέον ζήτηση για 

εγχώρια μη εμπορεύσιμα αγαθά.

Αν στην εξίσωση (9) συμπεριλάβουμε την (2), δηλαδή την απλή μορφή της 

ΙΑΙ θα έχουμε:

e = a (pt - pn) - a* (ρ,* - ρ„*) - (b- b*) (ρχ -pm) + (ρ-ρ*) (10)

Η παραπάνω εξίσωση υποδηλώνει ότι η ΙΑΙ δεν αποτελεί τον αποκλειστικό 

καθοριστικό παράγοντα της μακροπρόθεσμης πορείας της ονομαστικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. Αντίθετα, πραγματικοί παράγοντες παίζουν ένα 

σημαντικό ρόλο μέσα από τις μεταβολές των σχετικών ημών των εμπορεύσιμων 

έναντι των μη εμπορεύσιμων αγαθών και μέσο των μεταβολών στους όρους 

διεξαγωγής του εμπορίου μιας χώρας.

Οι διεξαγωγής του εμπορίου των περισσοτέρων βιομηχανοποιημένων κρατών 

τείνουν να μεταβάλλονται σε σχέση με το χρόνο. Έτσι μια σημαντική διατάραξη στην 

προσφορά ενός βασικού εισαγόμενου αγαθού όπως για παράδειγμα του πετρελαίου 

μπορεί να έχει καθοριστική επίδραση στους όρους διεξαγωγής του εμπορίου και κατά 

συνέπεια στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και στη συναλλαγματική ισοτιμία.

Σύμφωνα με την εξίσωση (9) μια βελτίωση στους όρους εμπορίου μιας χώρας, 

για παράδειγμα μια αύξηση στην τιμή των εξαγώγιμων προϊόντων της έναντι των 

εισαγωγών της θα έχει σαν συνέπεια την αύξηση μακροπρόθεσμα της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος της. Μια τέτοια αύξηση στην αξία των 

εξαγωγών της χώρας μπορεί να προέρχεται από την διεθνή αύξηση της ζήτησης των 

προϊόντων αυτής της χώρας. Η επακόλουθη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών της χώρας δημιουργεί την ανάγκη ανατίμησης της πραγματικής 

μακροχρόνιας συναλλαγματικής ισοτιμίας του εγχώριου νομίσματος ώστε να 

αποκατασταθεί το ισοζύγιο στην αρχική του ισορροπία. Παρόμοια, μια αύξηση στην 

τιμή των εισαγόμενων προϊόντων έναντι των εξαγόμενων μπορεί να προέρχεται από 

μία διαταραχή στην προσφορά ενός πολύτιμου αγαθού όπως το πετρέλαιο με 

συνέπεια τη χειροτέρευση των όρων του εμπορίου. Η επακόλουθη χειροτέρευση του
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ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα δημιουργήσει την ανάγκη υποτίμησης της 

πραγματικής ισοτιμίας του εγχώριου νομίσματος.

2.2 Η "στοιχειώδης” ισορροπημένη συναλλαγματική

______ ισοτιμία____________________________________________
Μία εναλλακτική προσέγγιση της μακροπρόθεσμης συναλλαγματικής ισοτιμίας, 

η οποία αναγνωρίζει την ύπαρξη αποκλίσεων από την ΙΑΙ αποτελεί η θεωρία της 

στοιχειώδους συναλλαγματικής ισοτιμίας (Fundamental equilibrium exchange rate, 

Williamson,J,1985). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή η πραγματική συναλλαγματική 

ισοτιμία προσδιορίζεται όταν επιτυγχάνεται μια εσωτερική-εξωτερική ισορροπία σ' 

ένα μεσοδιάστημα πέντε ετών. Ο όρος εσωτερική ισορροπία περιγράφει την 

κατάσταση μιας οικονομίας με μηδενική ανεργία και πολύ χαμηλό πληθωρισμό, ενώ 

ο όρος εξωτερική ισορροπία αναφέρεται στην ύπαρξη ενός "συγκρατημένου" (αλλά 

όχι απαραίτητα μηδενικού) ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Εναλλακτικά θα 

μπορούσαμε να προσδιορίσουμε την στοιχειώδη συναλλαγματική ισοτιμία ως την 

ισοτιμία εκείνη που μπορεί να δημιουργήσει ένα ελλειμματικό ή ένα πλεονασματικό 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ίσο με την εισροή ή την εκροή κεφαλαίων.

Σε αντίθεση με την ΙΑΙ, η στοιχειώδης συναλλαγματική ισοτιμία 

μεταβάλλεται σε σχέση με το χρόνο ανάλογα με τις μεταβολές των ξένων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων. Από τη στιγμή που μια ισοτιμία 

απομακρυνθεί από τη στοιχειώδη ισορροπία της αυτό θα επηρεάσει το μέγεθος του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το επίπεδο του ξένου χρέους και άρα την ίδια τη 

στοιχειώδη συναλλαγματική ισορροπία.



Κεφάλαιο 3

Η νομισματική προσέγγιση στον προσδιορισμό της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας

3.1 Εισαγωγή____________________________________________
Η μονεταριστική θεωρία εξηγεί σε γενικές γραμμές ότι μια αύξηση στην 

προσφορά του χρήματος είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη του 

πληθωρισμού. Σύμφωνα με τους μονεταριστικές, οι μεταβολές στην προσφορά του 

χρήματος έχουν ουσιαστική επίδραση στη συνολική ζήτηση για δύο λόγους: (α) η 

ζήτηση του χρήματος είναι σταθερή και δεν επηρεάζεται από τα επιτόκια, (β) η 

ζήτηση για αγαθά σε μια οικονομία (ιδιαίτερα οι επενδύσεις) επηρεάζεται από τα 

επιτόκια. Οι δύο αυτοί λόγοι καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι αυξήσεις στα 

χρηματικά διαθέσιμα επηρεάζουν τις δαπάνες. Ακόμη οι μονεταριστές υποστηρίζουν 

ότι οποιαδήποτε μεταβολή στη συνολική ζήτηση επιφέρει μια κυβέρνηση αυτή θα 

συνεπάγεται μακροπρόθεσμα την ομοιογενή άνοδο των τιμών, ενώ η ισορροπία στην 

οικονομία αποκαθίσταται με τη σταθεροποίηση των σχετικών ημών. Η προσδοκία 

του πληθωρισμού έχει σαν αποτέλεσμα οι αυξήσεις στην προσφορά του χρήματος να 

συνεπάγονται αυξήσεις στα επίπεδα των τιμών.

Καθώς οι μεταβολές στη ζήτηση και την προσφορά χρήματος αποτελούν 

καθοριστικούς παράγοντες για την πορεία του πληθωρισμού η μονεταριστική 

προσέγγιση υποστηρίζει ότι μια εθνική νομισματική πολιτική καθορίζει 

αποτελεσματικά την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πορεία του πληθωρισμού 

και των επιτοκίων. Όσον αφορά τον καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

αυτές καθορίζονται έμμεσα μέσα από τους πραγματικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν τη ζήτηση του χρήματος. Οι προσδοκίες παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο 

στον καθορισμό των ισοτιμιών. Έτσι το επίπεδο μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας 

επηρεάζεται όχι μόνο από το τρέχων επίπεδο της εγχώριας προσφοράς χρήματος αλλά 

και από το προσδοκώμενο μελλοντικό επίπεδο ανάπτυξης της εγχώριας προσφοράς 

χρήματος. Συχνά, οι προσδοκίες για μια μελλοντική νομισματική πολιτική 

επηρεάζονται από την τρέχουσα αλλά και από παλαιότερες ανάλογες πολιτικές. Έτσι, 

χώρες που εφαρμόζουν μια σταθερή νομισματική πολιτική τείνουν χρόνο με το χρόνο



να παρουσιάζουν ανατιμήσεις στα νομίσματα τους. Εάν τώρα η νομισματική 

ανάπτυξη τείνει να αυξηθεί πέραν της τάσης που παρουσιάζει, το εγχώριο νόμισμα 

δεν θα υποτιμηθεί με την προϋπόθεση ότι η αγορά "γνωρίζει" ότι η προσφορά 

χρήματος θα επανέλθει στα φυσιολογικά του επίπεδα. Τέτοιου είδους προσδοκίες 

αντιπροσωπεύουν τη ραχοκοκαλιά των λεγάμενων "σκληρών" νομισμάτων.

3.2 Το μοντέλο των "εύκαμπτων τιμών" των Frenkel 

και Bilson
Το μονεταριστικό μοντέλο των Frenkel (1976) και Bilson (1978) προσπαθεί 

να εξηγήσει πώς οι μεταβολές στην προσφορά και ζήτηση χρήματος επηρεάζουν 

έμμεσα και άμεσα τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Για την καλύτερη κατανόηση του 

μοντέλου υποθέτουμε ότι ο κόσμος αποτελείται από δύο χώρες, την ημεδαπή και την 

αλλοδαπή (οι σχετικές με την αλλοδαπή οικονομικές μεταβλητές θα συμβολίζονται 

με *). Οι προσφορά χρήματος στις δύο χώρες, ms και ms* υποθέτουμε ότι καθορίζεται 

εξωγενώς και ελέγχεται από τις κεντρικές τράπεζες των δυο χωρών. Η πραγματική 

ζήτηση χρήματος (md - ρ και md* - ρ*) στις δύο χώρες θεωρούμε ότι είναι σταθερές 

ενός περιορισμένου αριθμού οικονομικών μεταβλητών όπως του επιπέδου 

εισοδήματος ( y και y*) καθώς και των επιτοκίων (ΐ και i*). Η πραγματική ζήτηση 

χρήματος σε κάθε χώρα μεταβάλλεται θετικά σε σχέση με το επίπεδο του 

εισοδήματος της χώρας ενώ το αντίστροφο συμβαίνει με το επίπεδο των επιτοκίων 

της χώρας. Ακόμη υποθέτουμε ότι οι ελαστικότητες της ζήτησης χρήματος τόσο του 

εισοδήματος όσο και του επιτοκίου (bj και hi αντίστοιχα) είναι ίδιες και στις δύο 

χώρες. Η νομισματική ισορροπία επιτυγχάνεται όταν η προσφορά και η ζήτηση 

χρήματος σε κάθε χώρα εξισώνεται (εξισώσεις [1] και [2]).

md - ρ = b ly - b2i (la)

md* - ρ* = b ly* - b2i* (lb)

ms = md = m (2a)

ms* = md* = m* (2b)

(όλες οι μεταβλητές πλην του επιτοκίου είναι σε μορφή λογαρίθμων)
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Μια από τις βασικές υποθέσεις του μοντέλου είναι η πλήρη ευκαμψία των 

ημών, πράγμα που συνεπάγεται όη η ΙΑΙ ισχύει τόσο στη βραχυχρόνια όσο και στη 

μακροχρόνια περίοδο : e = ρ - ρ* (3)

Συνδυάζοντας τώρα τις (la), (lb), (2a), (2b) και λύνοντας ως προς ρ και ρ* 

έχουμε:

ρ = m - biy + b2i (4a)

ρ* = m* - biy* + b2i* (4b)

Συνδυάζοντας τις (4a), (4b) και (3) και λύνοντας ως προς τη συναλλαγμαηκή 

ισοημία ισορροπίας e έχουμε :

e = (m - m*) - bi(y - y*) + b2(i - i*) (5)

Η εξίσωση (5) δηλώνει καθαρά ότι η συναλλαγματική ισοημία καθορίζεται 

από τη προσφορά και ζήτηση χρήματος των δύο χωρών. Για να εισάγουμε την έννοια 

των προσδοκιών στο μοντέλο μας υποθέτουμε όη ισχύει η συνθήκη του ακάλυπτου 

arbitrage επιτοκίων, όη δηλαδή η απόδοση των εγχώριων περιουσιακών στοιχείων 

ισούται με την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της αλλοδαπής εκφρασμένη σε 

εγχώριο νόμισμα :

i = i* + ee (6)

όπου ee η προσδοκώ μενη συναλλαγμαηκή ισοημία 

ή αλλιώς

i - i* = ee (7)

όπου φαίνεται όη το ονομασηκό διαφορικό επιτόκιο μεταξύ των δύο χωρών 

ισούται με την προσδοκώμενη συναλλαγμαηκή ισοημία. Εφόσον ισχύει η ΙΑΙ η 

προσδοκώμενη συναλλαγμαηκή ισοημία θα ισούται με το διαφορικό προσδοκώμενο 

πληθωρισμό μεταξύ των δύο χωρών:

ee = 'pe-y* (8)

Συνδυάζοντας την (7) και (8) έχουμε

i - i* = 'pe - 'pe* (9)

Καθώς οι ημές προσδιορίζονται από την προσφορά χρήματος σε σχέση με τη 

ζήτηση θα πρέπει οι προσδοκώμενοι πληθωρισμοί να επηρεάζονται από τις διαφορές 

στα προσδοκώμενα επίπεδα της προσφοράς χρήματος ('me - me *).

i-i* = 'pe-'pe* = 'me-'me* (10)

Συνδυάζοντας την παραπάνω σχέση με τη (5) έχουμε 

e = (m-m*)-bi(y-y*)+ b2('pe-'pe*) (11a)

ήε = (ηι-ιη*)-όι(γ-γ*)+ b2('me-'me*) (11b)
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Το συμπέρασμα που αντλείται από την ανάλυση του μονεταριστικού 

μοντέλου των εύκαμπτων τιμών είναι ότι μια χώρα που ασκεί μια σταθερή και 

συγκρατημένη νομισματική πολιτική θα απολαμβάνει μια ανατίμηση του νομίσματος 

της.

3.3 Το μοντέλο του Dornbusch
Η κριτική που ασκήθηκε στο μονεταριστικό μοντέλο προσδιορισμού 

των ισοτιμιών εστιάστηκε κυρίως στη βασική υπόθεση του, ότι δηλαδή η ΙΑΙ ισχύει 

τόσο στη βραχυχρόνια όσο και στη μακροχρόνια περίοδο. Καθώς όμως η εμπειρική 

έρευνα δείχνει την αδυναμία της ΙΑΙ στη βραχυχρόνια και μέση περίοδο, ο 

Dornbusch (1976) δημιούργησε ένα εναλλακτικό μοντέλο βασιζόμενο σε αυτό των 

εύκαμπτων ημών με σκοπό τον προσδιορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας (Το 

υπόδειγμα του Dornbusch αποτελεί μια επαυξημένη εκδοχή του υποδείγματος 

Mundell-Fleming, βλ. πίνακα 3-1). Στην προσέγγιση του Dornbusch οι τιμές 

λαμβάνονται σαν σταθερές στη βραχυπρόθεσμη περίοδο (ή καλύτερα ότι οι τιμές 

μεταβάλλονται αργά σε νέα επίπεδα ισορροπίας μετά από μια διατάραξη) καθώς οι 

αγορές των αγαθών προσαρμόζονται πιο αργά από αυτές των λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων στις νομισματικές διαταραχές. Έτσι καθώς οι τιμές θεωρούνται 

βραχυπρόθεσμα σταθερές, μια αύξηση στην ονομαστική προσφορά χρήματος θα 

οδηγήσει σε αύξηση της πραγματικής προσφοράς χρήματος που με τη σειρά της θα 

αυξήσει τη ρευστότητα (το επιτόκιο θα μειωθεί αρχικά αντιδρώντας στην αύξηση της 

προσφοράς χρήματος) και το νόμισμα θα διολισθήσει. Η μείωση του επιτοκίου 

εξαιτίας της ρευστότητας θα έχει σαν αποτέλεσμα την εκροή κεφαλαίων και την 

περαιτέρο) διολίσθηση του νομίσματος. Έτσι η συναλλαγματική ισοτιμία θα 

"υπερακοντίσει" βραχυπρόθεσμα τη μακροπρόθεσμη σύμφωνα με την ΙΑΙ τιμή της.

Η θεωρία του υπερακοντισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών επικεντρώνεται στο 

αποτέλεσμα που έχει η αυξημένη δαπάνη για την αγορά ομολόγων με το επιχείρημα 

ότι μια τέτοια αυξημένη δαπάνη αυξάνει τις τιμές των ομολόγων και μειώνει το 

επιτόκιο. Έτσι για παράδειγμα αν το επιτόκιο της ημεδαπής είναι χαμηλότερο από 

αυτό της αλλοδαπής τότε θα σημειωθεί μια εκροή κεφαλαίων από την ημεδαπή μέχρι 

το χρονικό σημείο όπου το εγχώριο νόμισμα ανατιμηθεί. Για να υπάρξει όμως η
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Οι εξισώσεις (11a) και (lib) δηλώνουν ότι η συναλλαγματική ισοτιμία 

επηρεάζεται από παράγοντες νομισματικούς, από το πραγματικό εισόδημα και από τις 

προσδοκίες. Οι νομισματικοί παράγοντες επιδρούν απ'ευθείας στη συναλλαγματική 

ισοτιμία. Έτσι για παράδειγμα μια αύξηση χ% της εγχώριας προσφοράς χρήματος θα 

οδηγήσει σε χ% αύξηση των εγχώριων τιμών και μέσο της υπόθεσης ότι η ΙΑΙ ισχύει 

(η ζήτηση των εγχώριων αγαθών θα μειωθεί ενώ παράλληλα θα αυξηθεί η ζήτηση 

ξένων αγαθών), θα οδηγήσει σε χ% διολίσθηση του εγχώριου νομίσματος έναντι του 

ξένου (εξισώσεις 3 και 4a).

Στο μονεταριστικό μοντέλο μια αύξηση του εγχώριου επιτοκίου δεν 

συνεπάγεται την εισροή κεφαλαίων στην οικονομία και επομένως την ανατίμηση του 

εγχώριου νομίσματος. Αντίθετα, μια αύξηση του εγχώριου επιτοκίου η οποία 

αντανακλά μια αύξηση των πληθωριστικών προσδοκιών, θα οδηγήσει σε διολίσθηση 

του εγχώριου νομίσματος6 διότι η ζήτηση χρήματος θα μειωθεί και με δεδομένη την 

προσφορά χρήματος οι τιμές θα αυξηθούν και το νόμισμα θα διολισθήσει.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω βλέπουμε ότι στο μονεταριστικό μοντέλο μια 

αύξηση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας οδηγεί στην ανατίμηση του 

εγχώριου νομίσματος ενώ μια αύξηση του εγχώριου επιτοκίου οδηγεί στη διολίσθηση 

του. Σε αντιδιαμετρική άποψη με το μονεταριστικό μοντέλο βρίσκεται η θεωρία του 

ισοζυγίου πληρωμών η οποία υποστηρίζει ότι μια αύξηση στην εγχώρια οικονομική 

δραστηριότητα οδηγεί σε διολίσθηση του εγχώριου νομίσματος ενώ αντίθετα μία 

αύξηση του εγχώριου επιτοκίου σε ανατίμηση του. Η εξήγηση για αυτή την αντίθεση 

είναι η εξής: Στο μονεταριστικό μοντέλο μια αύξηση στη εγχώρια οικονομική 

δραστηριότητα οδηγεί σε αύξηση στην ζήτηση του εγχώριου νομίσματος η οποία με 

τη σειρά της οδηγεί σε ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος. Στο μοντέλο του 

ισοζυγίου πληρωμών μια αύξηση στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα οδηγεί σε 

αύξηση των εισαγωγών και άρα σε έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου με συνέπεια τη 

διολίσθηση του εγχώριου νομίσματος. Στην περίπτοκτη της ανόδου του εγχώριου 

επιτοκίου το μοντέλο του ισοζυγίου πληρωμών οδηγεί σε ανατίμηση του εγχώριου 

νομίσματος εξαιτίας της εισροής κεφαλαίων στην ημεδαπή. Αντίθετα, στο 

μονεταριστικό μοντέλο μια αύξηση του εγχώριου επιτοκίου μειώνει τη ζήτηση 

εγχώριου χρήματος με συνέπεια την διολίσθηση του εγχώριου νομίσματος.

6 (ενώ αντίθετα μια αύξηση του ξένου επιτοκίου θα οδηγήσει σε ανατίμηση του)
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προσδοκία της ανατίμησης, η συναλλαγματική ισοτιμία πρέπει να υπερακοντιστεί σ' 

ένα σημείο χαμηλότερο από το τελικό επίπεδο ισορροπίας του. Αυτό σημαίνει ότι η 

τιμή των εμπορεύσιμων αγαθών, που κινείται παράλληλα με την ισοτιμία, αυξάνεται 

περισσότερο από την προσφορά του χρήματος, προκαλώντας αύξηση στο δείκτη 

τιμών. Το αποτέλεσμα είναι να παρατηρηθεί μια αύξηση στη ζήτηση χρήματος (όπως 

επιφέρει και το χαμηλό επιτόκιο) η οποία επιτρέπει τη διατήρηση ισορροπίας στη 

ζήτηση και προσφορά χρήματος βραχυπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα, οι τιμές των μη 

εμπορεύσιμων αγαθών αυξάνουν ανάλογα με την αύξηση στη προσφορά χρήματος. 

Αυτό σημαίνει ότι μακροπρόθεσμα η συναλλαγματική ισοτιμία πρέπει να διολισθήσει 

αναλογικά με την αύξηση στην προσφορά χρήματος. Έτσι μετά τον υπερακοντισμό 

της ισοτιμίας πέραν του καινούργιου (χαμηλότερου) επιπέδου ισορροπίας η ισοτιμία 

ανατιμάται πίσω στη νέα της ισορροπία. Η ανατίμηση αυτή μειώνει τις τιμές των 

εμπορεύσιμων αγαθών και έτσι οι τιμές των εμπορεύσιμων και μη αγαθών 

αυξάνονται αναλογικά με την προσφορά χρήματος. Έτσι αυτός ο υπερακοντισμός της 

ισοτιμίας είναι προσωρινός και διαρκεί ουσιαστικά μέχρι να προσαρμοστούν οι τιμές 

των μη εμπορεύσιμων αγαθών στην αύξηση της προσφοράς χρήματος.

Σύμφωνα με το υπόδειγμα του Dombusch υποθέτουμε ότι η ΙΑΙ ισχύει μόνο 

μακροπρόθεσμα:

"e = "ρ - "ρ* (13)

όπου "e η μακροπρόθεσμη ισορροπία της συναλλαγματικής ισοτιμίας και "ρ & "ρ* τα 

μακροπρόθεσμα επίπεδα τιμών της ημεδαπής και αλλοδαπής αντίστοιχα.

Αν αντικαταστήσουμε την εξίσωση (3) από την (13) για την διαμόρφωση του 

μονεταριστικού μοντέλου τότε καταλήγουμε ότι οι εναλλαγές μεταξύ της προσφοράς 

και ζήτησης καθορίζουν τη συναλλαγματική ισοτιμία μακροπρόθεσμα:

"e = ("m - "m*) - b,("y - "y*) + b2("i -"i*) (14)

Βραχυπρόθεσμα υποθέτουμε ότι η τρέχουσα ισοτιμία όψεως e, μπορεί να αποκλίνει 

από τη μακροπρόθεσμη ισορροπία της "e, αλλά η αγορά προσδοκά ότι θα επανέλθει 

βαθμιαία με το χρόνο στην μακροπρόθεσμη ισορροπία της με ένα ρυθμό 

προσαρμογής που δίνεται από τη παράμετρο (α) της εξίσωσης (15): 

ee=a("e-e) (15)

Για να επιλύσουμε την παραπάνω εξίσωση ως προς την τρέχουσα ισοτιμία όψεως της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας e, υποθέτουμε ότι ισχύει η συνθήκη του ακάλυπτου 

arbitrage επιτοκίων, ότι δηλαδή τα εγχώρια και ξένα περιουσιακά στοιχεία είναι 

τέλεια υποκατάστατα, εξισώσεις (6) και (7):
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(16)i - i* = ee= a ("e - e)

Λύνοντας ως προς e έχουμε : 

e = "e - la( i - i*) (17)

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (14) και (17) και λύνοντας ως προς e οδηγούμαστε στον 

προσδιορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Dombusch:

e = ("m - ”m*) - b,("y - "y*) + (b2 - l/a)("i -”i*) (18)

ή αν αντικαταστήσουμε με b3 =(b2 - 1/a) έχουμε :

e = ("m - "m*) - b,("y - "y*) - b3 ("i -”i*) (19)

Παρατηρώντας το μοντέλο των εύκαμπτων τιμών του Frenkel εξίσωση (5) και το 

μοντέλο του Dombusch (19) βλέπουμε ότι σχεδόν ταυτίζονται με τη διαφορά τους να 

βρίσκεται στη μεταβλητή b (η μεταβλητή b3 έχει αρνητικό πρόσημο γιατί 1/α θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτερη του b2 αν 0<α<1). Στο μοντέλο του Frenkel η διαφορά (i 

- i*) αντικατοπτρίζει τις διαφορές στα προσδοκώμενα επίπεδα πληθωρισμού. Έτσι 

μια αύξηση των εγχώριων επιτοκίων σε σχέση με αυτά της αλλοδαπής, η οποία 

αντικατοπτρίζει την αύξηση του προσδοκώμενου εγχώριου πληθωρισμού, θα 

οδηγήσει σε διολίσθηση του εγχώριου νομίσματος. Στο μοντέλο του Dombusch η 

διαφορά ( i - i*) δηλώνει τη σχετική ρευστότητα στην εγχώρια και ξένη αγορά. Έτσι 

μια αύξηση του εγχώριου επιτοκίου αντιπροσωπεύει μια σχετικά φειδωλή εγχώρια 

ρευστότητα η οποία οδηγεί σε μια εισροή κεφαλαίων και άρα σε μια ανατίμηση του 

νομίσματος.

Πίνακας 3-1

Το μοντέλο Mundell - Fleming

Οι Robert Mundel (1963) και Marcus Fleming (1962) έδειξαν για πρώτη φορά 

ότι οι επιδράσεις των μεταβολών στη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική μπορούν 

να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Έτσι για παράδειγμα, υπό καθεστώς κυμαινόμενων ισοτιμιών, μια επεκτατική 

νομισματική πολιτική (π.χ. αύξηση της προσφοράς χρήματος) οδηγεί τυπικά σε μια 

υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος διότι προτρέπει σε μια μείωση των εγχώριων 

επιτοκίων δημιουργώντας μια εκροή κεφαλαίων με συνέπεια την μείωση της ισοτιμίας 

του εγχώριου νομίσματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η κινητικότητα των κεφαλαίων (όσο 

δηλαδή περισσότερο επηρεάζεται η κίνηση των κεφολΜων από τις αλλαγές στα
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επιτόκια) τότε τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εκροή κεφαλαίων. Συνεπώς η μεγαλύτερη 

κινητικότητα κεφαλαίων σε μια επεκτατική νομισματική πολιτική οδηγεί σε μεγαλύτερη 

υποτίμηση τον εγχώριου νομίσματος. Όσον αφορά τώρα τη δημοσιονομική πολιτική, 

μια αύξηση των δημοσίων δαπανών (π.χ. χρηματοδοτούμενη από την έκδοση 

ομολόγων) προκαλεί άνοδο του εγχώριου επιτοκίου (κάνοντας την πώληση των 

ομολόγων πιο ελκυστική) με συνέπεια την ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος μέσο της 

συνακόλουθης εισροής κεφαλαίων. Οι καθαρές εξαγωγές μειώνονται και το εμπορικό 

ισοζύγιο συρρικνώνεται. Ο βαθμός κινητικότητας των κεφαλαίων καθορίζει και στη 

περίπτωση αυτή τη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας σαν συνέπεια της 

δημοσιονομικής πολιτικής.

Το μοντέλο Mundell-Fleming δίνει έμφαση στη σημασία της κινητικότητας των 

κεφαλαίων στο καθορισμό της αποτελεσματικότητας μιας νομισματικής και 

δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία υπό καθεστώς κυμαινόμενων και 

σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Στην αρχική του μορφή το μοντέλο υποθέτει ότι 

η ημεδαπή είναι μια μικρή ανοικτή οικονομία η οποία δεν μπορεί να επηρεάσει το 

επιτόκιο και τις τιμές της αλλοδαπής. Ακόμη το μοντέλο υποθέτει ότι το επίπεδο τιμών 

της ημεδαπής και της αλλοδαπής είναι βραχυχρόνια σταθερό και οι μεταβολές στην 

ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία συνεπάγονται μεταβολές στην πραγματική 

ισοτιμία. Επιπλέον υπάρχει τέλεια κινητικότητα κεφαλαίων και τέλεια υποκατάσταση 

ανάμεσα στα εγχώρια και στα ξένα περιουσιακά στοιχεία (7?= R*)

Η ισορροπία στην αγορά προϊόντος της ημεδαπής επιτυγχάνεται όταν η 

προσφορά εγχώριων αγαθών ισούται με τη ζήτηση εγχώριων αγαθών, δηλαδή:

Υ, = A(Yt,R\ G„ Τ„ et)

Όπου βλέπουμε ότι η ζήτηση σχετίζεται θετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία e 

(μια ανατίμηση του νομίσματος της αλλοδαπής κάνει τα εγχώρια προϊόντα φθηνότερα 

στους κατοίκους της αλλοδαπής με συνέπεια την αύξηση της ζήτησης τους), Λ= R*, και 

Gt είναι οι δημόσιες δαπάνες, Tt οι φόροι. Η παραπάνω σχέση περιγράφει την καμπύλη 

IS η οποία απεικονίζεται στο διάγραμμα 3.1.



Διάγραμμα 3-1 

IS-LM

Η ισορροπία στην αγορά χρήματος της ημεδαπής επιτυγχάνεται όταν η 

πραγματική προσφορά ισούται με τη ζήτηση, δηλαδή : Mt/Pt = L (Υ, ,R ,)

Υπό καθεστώς κυμαινόμενων ισοτιμιών, μια αύξηση της προσφοράς χρήματος 

Μ, θα μειώσει το εγχώριο επιτόκιο με συνέπεια την εκροή κεφαλαίων και τη 

διολίσθηση του εγχώριου νομίσματος. Το φθηνότερο νόμισμα θα κάνει τις εξαγωγές πιο 

ανταγωνιστικές, το εμπορικό ισοζύγιο θα παρουσιάζει πλεόνασμα και το εισόδημα θα 

αυξηθεί. Μια αύξηση των δημοσίων δαπανών με έκδοση ομολόγων θα οδηγήσει σε 

αύξηση του εγχώριου ετπτοκίου με συνέπεια την εισροή κεφαλαίων και την ανατίμηση 

του εγχώριου νομίσματος.

Υπό καθεστώς σταθερών ισοτιμιών η κεντρική τράπεζα μπορεί να 

σταθεροποιήσει την ισοτιμία του νομίσματος της μέσο παρεμβατικής πολιτικής. Μια 

αύξηση της προσφοράς χρήματος θα οδηγήσει σε μείωση του εγχώριου επιτοκίου και
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διολίσθηση του νομίσματος. Η κεντρική τράπεζα παρεμβαίνοντας στην αγορά 

συναλλάγματος, αγοράζει εγχώριο νόμισμα για να διατηρήσει την ισοτιμία του σταθερή, 

με συνέπεια τη μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της. Μια αύξηση των 

δημοσίων δαπανών έχει σαν συνέπεια την αύξηση του επιτοκίου και με δεδομένη την 

εισροή κεφαλαίων στην οικονομία η κεντρική τράπεζα παρεμβαίνει στην αγορά 

πουλώντας εγχώριο νόμισμα για να αποτρέψει τις ανατιμητικές του τάσεις.

3.4 Το μοντέλο του Jeffrey Frankel
Το μοντέλο του Frankel συσχετίζει τη συναλλαγματική ισοτιμία με την 

πραγματική επιτοκιακή διαφορά. Ο Frankel σε αντίθεση με το μοντέλο του 

Dombusch υποθέτει στο υπόδειγμα του ότι η ΙΑΙ ισχύει μόνο μακροχρόνια. Η μόνη 

ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα αφορά τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις προσδοκίες στον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Στο 

μοντέλο του Dombusch η προσδοκώμενη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

καθορίζεται από την προσδοκώμενη ταχύτητα με την οποία το χάσμα μεταξύ της 

ισοτιμίας όψεως και της μακροχρόνιας συναλλαγματικής ισορροπίας της μπορεί να 

κλείσει (εξίσωση 15).Αυτή η ερμηνεία της προσδοκίας της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας δηλώνει ότι από τη στιγμή που αυτό το χάσμα παύει να υφίσταται η 

προσδοκώμενη μεταβολή στη συναλλαγματική ισοτιμία όψεως θα είναι μηδέν όπως 

επίσης και η προσδοκία της αγοράς για μελλοντικό πληθωρισμό. Ο Frankel με το 

μοντέλο του προτείνει ότι η προσδοκώμενη μεταβολή στη συναλλαγματική ισοτιμία 

επηρεάζεται επιπρόσθετα από τη προσδοκώμενη μακροπρόθεσμη διαφορά το>ν 

επιπέδων πληθωρισμού (όπως στο μοντέλο των εύκαμπτων ημών, εξίσωση 20) 

ee= α ("e - e) + ('pe - 'pe *) (20)

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (14) και (20) και λύνοντας ως προς e δημιουργούμε ένα 

γενικότερο μοντέλο προσδιορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας που συνδυάζει 

και τα μοντέλα του Frenkel και Dombusch:

e = (m - m*) - bt(y - y*) + (b2 - 1/a) ('pe - 'pe *) - I/α (i -i*) (21)

Η παραπάνω εξίσωση μπορεί να πάρει την εξής μορφή:

e = (m-m*)-bi(y-y*) + b2 ('pe -'pe*)- 1/a [ (i - pe)-(i*- pe *)] (22)

και e = (m - m*) - bi(y - y*) + b2 (' pe -' pe *) - b3 (r -r*) (22a)
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όπου r το πραγματικό επιτόκιο.

Στο μοντέλο του Frankel μια απροσδόκητη αύξηση της εγχώριας προσφοράς 

χρήματος θα οδηγήσει σε σημαντική διολίσθηση του εγχώριου νομίσματος εφόσον το 

πραγματικό επιτόκιο μειωθεί προσωρινά με συνέπεια την εισροή ξένου κεφαλαίου 

και την προσδοκία της αγοράς για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση στην προσφορά του 

χρήματος.

3.5 Το μοντέλο των Hooper - Morton
Οι Hooper και Morton στο υπόδειγμα τους εισάγουν την έννοια του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) στο μονεταριστικό μοντέλο ισχυριζόμενοι ότι το 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επηρεάζει τον προσδιορισμό της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας έμμεσα, μέσο της επίδρασης του στη προσδοκώμενη συναλλαγματική 

ισοτιμία. Ακόμη οι Hooper-Morton υποθέτουν ότι η πραγματική συναλλαγματική 

ισοτιμία ισορροπεί σ'εκείνο το σημείο που εκτιμάται ότι θα ισορροπήσει το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών μακροπρόθεσμα. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, το 

υπόδειγμα υποθέτει ότι η ισορροπία της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας "q, 

καθορίζεται από το συσσωρευμένο άθροισμα των προηγούμενων και τρεχουσών 

ισοζυγίων συναλλαγών :

"q = f (Σ ΙΤΣ, Σ ΙΤΣ*) (23)

Αν παρατηρηθεί μια απροσδόκητη μόνιμη αύξηση του συσσωρευμένου 

πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, τότε απαιτείται μια 

προσαρμογή προς τα πάνω της αξίας της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας για 

να αποκατασταθεί η ισορροπία στο ΙΤΣ. Μια τέτοια διόρθωση της ισοτιμίας θα έχει 

σαν αποτέλεσμα την άνοδο της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας (εξίσωση 

24):

e = "q + (ρ - ρ*) (24)

Η παραπάνω εξίσωση αποτελεί ουσιαστικά μια εκτεταμένη απόδοση της ΙΑΙ.

Αντικαθιστώντας την παραπάνω εξίσωση στο γενικό μονεταριστικό μοντέλο 

καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας λαμβάνουμε μια σχέση που 

περιλαμβάνει τόσο τις μονεταριστικές όσο και τις επιδράσεις του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών στον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας:



e = (m - m*) - b,(y - y*) + b2 (' pe -' pe *) - b3 (i -i*) - b4 (Σ ΙΤΣ) + b5 (Σ ΙΤΣ*) (25) 

Οι μεταβολές στα συσσωρευμένα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών οδηγούν σε 

μεταβολή των προσδοκιών της αγοράς για τη μακροχρόνια πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία που με τη σειρά τους οδηγούν σε μεταβολή των 

προσδοκιών της αγοράς για τη μακροχρόνια ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία. 

Σύμφωνα με την εξίσωση (15) η προσαρμογή της αγοράς στην καινούργια 

μακροχρόνια ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία λαμβάνει χώρα βαθμιαία και με 

μια ταχύτητα που προσδιορίζεται από τη παράμετρο α .
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Κεφάλαιο 4

Συναλλαγματική υποκατάσταση και ισοτιμία

4.1 Η έννοια της συναλλαγματικής υποκατάστασης__________
Ο όρος συναλλαγματική υποκατάσταση αναφέρεται στη δυνατότητα των 

ατόμων, επιχειρήσεων ή κρατικών φορέων να μεταβάλλουν τη σύνθεση των 

νομισματικών διαθεσίμων των χαρτοφυλακίων τους μεταξύ του νομίσματος της 

ημεδαπής και των νομισμάτων ξένων χωρών. Όσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα 

υποκατάστασης μεταξύ του εγχώριου και του ξένου νομίσματος τόσο μεγαλύτερη 

αστάθεια παρουσιάζουν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες στις μεταβολές των 

μακροοικονομικών μεταβλητών.

Η συναλλαγματική υποκατάσταση παίζει καθοριστικό ρόλο και στη 

διαμόρφωση της συναλλαγματικής πολιτικής ενός κράτους. Έτσι η ύπαρξη 

νομισμάτων στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών μιας χώρας τα οποία παρουσιάζουν 

μεγάλη τάση για υποκατάσταση από κάποια άλλα, μπορεί να περιορίσει την 

ικανότητα της χώρας να ασκήσει μια ανεξάρτητη νομισματική πολιτική. Συχνά 

παρατηρείται το φαινόμενο, κυβερνήσεις να συμφωνούν στη διαμόρφωση σταθερών 

νομισματικών ισοτιμιών επιδιώκοντας μια στενή σύμπραξη των νομισματικών 

πολιτικών τους, όπως για παράδειγμα συμβαίνει ανάμεσα στα κράτη της Ε.Ε. .

Σε κάθε χώρα τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επιχειρήσεις περιλαμβάνουν στα 

χαρτοφυλάκια τους τόσο εγχώρια όσο και ξένα νομίσματα. Συχνότερα παρατηρείται 

το φαινόμενο τα ισοζύγια των χαρτοφυλακίων αυτών να είναι πλεονασματικά όσον 

αφορά το εγχώριο νόμισμα, πράγμα που εκφράζει τη συνήθεια ή και την ικανοποίηση 

των ιδιοκτητών τους. Από την άλλη μεριά η διατήρηση ξένων νομισμάτων σ' ένα 

χαρτοφυλάκιο μπορεί να προσφέρει άλλα πλεονεκτήματα όπως για παράδειγμα την 

δυνατότητα μεγαλύτερων ή/και μοναδικών επιπρόσθετων παροχών με μικρότερο 

κόστος ευκαιρίας. Στην πράξη η διατήρηση ενός διαφοροποιημένου νομισματικού 

χαρτοφυλακίου δικαιολογείται από την επιθυμία της εξάλειψης ή του περιορισμού 

του συναλλαγματικού κινδύνου. Σε περιόδους που επικρατεί μια σταθερότητα στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες η διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου νομισμάτων είναι 

σχετικά περιορισμένη καθώς ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι περιορισμένος και το



κόστος αντικατάστασης ενός νομίσματος υψηλό. Επιπρόσθετα όταν επικρατεί 

συναλλαγματική νηνεμία οι προσδοκίες των αποδόσεων μεταξύ ανταγωνιστικών 

νομισμάτων είναι περίπου οι ίδιες. Αντίθετα σε περιόδους όπου οι συναλλαγματική 

ισοτιμία διαταράσσεται οι προσδοκίες των αποδόσεων των διαφορετικών νομισμάτων 

οδηγούν τους επενδυτές σε διαφοροποιήσεις των χαρτοφυλακίων τους σε νομίσματα 

με σταθερότερη και μεγαλύτερη απόδοση.

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση πολλών χωρών της Λατινικής Αμερικής 

όπου το αμερικανικό δολάριο έχει υποκαταστήσει τα εγχώρια νομίσματα σαν βασικό 

νόμισμα συναλλαγών αλλά και επενδύσεων εξαιτίας της σταθερότητας του 

(δολαριοποίηση).

Διάγραμμα 4-1

Εγχώρια Ζήτηση για Ξένο και Εγχώριο Χρήμα

Demand for 
domestic money

(πηγή: Rosenberg,M, Currency Forecasting)

To διάγραμμα 4.1 αποδίδει την επίδραση του συναλλαγματικού κινδύνου στη 

σύνθεση του χαρτοφυλακίου των επενδυτών. Ο κάθετος άξονας μετρά τη ζήτηση του 

εγχώριου χρήματος Μ ενώ ο οριζόντιος άξονας μετρά τη ζήτηση του νομίσματος της 

αλλοδαπής ΕΜ*(εκφρασμένη σε μονάδες εγχώριου νομίσματος, όπου Ε η



.συναλλαγματική ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος). Ως Μο και ΕΜο* συμβολίζουμε 

το μέγιστο ποσό εγχώριου και ξένου νομίσματος που επιθυμεί ένας επενδυτής να 

διατηρεί στο χαρτοφυλάκιο του. Οι επενδυτές της ημεδαπής είναι ελεύθεροι να 

υποκαθιστούν το εγχώριο και ξένο νόμισμα πάνω στον άξονα Μο ΕΜο*. Η αναλογία 

ζήτησης εγχώριου προς ξένο νόμισμα υποθέτουμε ότι εξαρτάται από την 

προσδοκώμενη μεταβολή στην συναλλαγματική ισοτιμία, ee. Με δεδομένες τις 

τρέχουσες προσδοκίες για τις μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία eej 

υποθέτουμε ότι οι επενδυτές της ημεδαπής επιθυμούν να διατηρήσουν ένα ισοζύγιο 

νομισμάτων Μι και ΕΜι*. Αν τώρα αυξηθεί η προσδοκία διολίσθησης του εγχώριου 

νομίσματοςαπό eej σε ee2 τότε, παρατηρείται μια μετατόπιση των προτιμήσεων των 

εγχώριων επενδυτών όσον αφορά τη διατήρηση περισσότερου ξένου νομίσματος στα 

χαρτοφυλάκια τους (από ΕΜι* σε ΕΜ2*) και λιγότερου εγχώριου νομίσματος (από 

Μι σε Μ2). Έτσι στη προσδοκία διολίσθησης του εγχώριου νομίσματος οι επενδυτές 

της ημεδαπής θα υποκαταστήσουν το εγχώριο με ξένο νόμισμα μεταβάλλοντας τη 

σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους προκειμένου να προφυλαχτούν από ενδεχόμενη 

απώλεια της ισοδύναμης αγοραστικής ισοτιμίας του ισοζυγίου τους.

4.2 Συναλλαγματική υποκατάσταση και προσδιορισμός της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας
Στο μονεταριστικό μοντέλο του Frankel (κεφάλαιο 3) συμπεραίνεται ότι η 

συναλλαγματική ισοτιμία επηρεάζεται από παράγοντες νομισματικούς, από το 

πραγματικό εισόδημα και από τις προσδοκίες:

e = (m - m*) - bi(y - y*) + b2('me - me *) (1)

Η συναλλαγματική ισοτιμία σύμφωνα με την παραπάνω εξίσωση δεν επηρεάζεται 

από τις μετακινήσεις των προτιμήσεων των επενδυτών όσον αφορά τη διατήρηση 

ενός χαρτοφυλακίου σε εγχώριο ή ξένο νόμισμα. Το υπόδειγμα του Frankel υποθέτει 

ότι οι εγχώριοι επενδυτές διατηρούν στα χαρτοφυλάκια τους μόνο εγχώριο νόμισμα. 

Στην αντίθετη περίπτωση όμως, η υποκατάσταση του εγχώριου και ξένου νομίσματος 

στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών μπορεί να επιδράσει σημαντικά στον καθορισμό 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

40



Ας υποθέσουμε ότι οι επενδυτές σε κάθε μία από τις δύο χώρες (στις οποίες 

βασίστηκε η περιγραφή του μοντέλου του Frankel) αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο 

ενός υψηλού και μεταβαλλόμενου πληθωρισμού και ότι ο μοναδικός τρόπος 

προστασίας του συναλλαγματικού κινδύνου είναι για τους κατοίκους της μιας χώρας 

η κατοχή του νομίσματος της άλλης. Έτσι οι επενδυτές σε κάθε χώρα για να 

αντισταθμίσουν τον κίνδυνο του πληθωρισμού διατηρούν στα χαρτοφυλάκια τους 

ποσότητα νομίσματος της άλλης χώρας. Αν θεωρήσουμε (σύμφωνα με το μοντέλο 

του Frankel) ότι οι μετατοπίσεις στα προσδοκώμενα επίπεδα πληθωρισμού 

αντικατοπτρίζουν τις προσδοκώμενες μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία τότε η 

ζήτηση για εγχώριο νόμισμα (έναντι της διατήρησης ξένου νομίσματος στα 

χαρτοφυλάκια των επενδυτών) σε κάθε χώρα επηρεάζεται από τις μετατοπίσεις των 

προσδοκιών της αγοράς για τη μελλοντική συναλλαγματική ισοτιμία.

Στο μοντέλο των εύκαμπτων τιμών η νομισματική ισορροπία επιτυγχάνεται 

όταν η προσφορά και η ζήτηση χρήματος σε κάθε χώρα εξισώνεται. 

md - ρ = b ly - b2i 

md* - ρ* = b ly* - b2i*

Οι παραπάνω εξισώσεις μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να συμπεριληφθεί η 

επίδραση της προσδοκώμενης μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας στη ζήτηση 

χρήματος σε κάθε χώρα:

md - ρ = biy - b2i - b3 ee (2)

md* - p* = biy* - b2i* +b3 ee * (2a)

Η εξίσωση (2) δηλώνει ότι μια προσδοκώμενη ανατίμηση του ξένου 

νομίσματος (ή μια προσδοκώμενη διολίσθηση του εγχώριου νομίσματος) θα έχει σαν 

αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης εγχώριου νομίσματος από τα χαρτοφυλάκια των 

επενδυτών. Έτσι η μεταβλητή b3 (όπου b η ελαστικότητα υποκατάστασης ανάμεσα 

στο εγχώριο και ξένο νόμισμα) έχει αρνητικό πρόσημο στην εξίσωση (2).

Η εξίσωση (2α) δηλώνει ότι μια προσδοκώμενη ανατίμηση του ξένου 

νομίσματος θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης ξένου νομίσματος από 

τα χαρτοφυλάκια των επενδυτών. Έτσι η μεταβλητή b3 έχει θετικό πρόσημο στην 

εξίσωση (2α).

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω εξισώσεις μπορούμε να καταλήξουμε σε 

ένα πιο διευρυμένο μονεταριστικό μοντέλο προσδιορισμού της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας, το οποίο συμπεριλαμβάνει την συναλλαγματική υποκατάσταση:

e = (m - m*) - bi(y - y*) + b2('me - me *) + 2 b3 ee (3)
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και καθώς υποθέτουμε ee = me - me * η (3) μπορεί να πάρει τη μορφή : 

e = (m - m*) - bi(y - y*) + Φ2 + 2 b3)('me - me *) (4)

Σύμφωνα με την παραπάνω εξίσωση μια αύξηση των εγχώριων 

πληθωριστικών προσδοκιών (επηρεαζόμενων από μια αύξηση της εγχώριας 

προσφοράς χρήματος) οδηγεί σε μείωση της εγχώριας ζήτησης χρήματος μέσο μιας 

αύξησης των εγχώριων επιτοκίων ενώ παράλληλα οι προσδοκίες για μια διολίσθηση 

του εγχώριου νομίσματος οδηγούν τους επενδυτές στη μείωση των αποθεμάτων των 

χαρτοφυλακίων τους σε εγχώριο νόμισμα και στην αύξηση των αποθεμάτων τους σε 

ξένο νόμισμα. Στην περίπτωση που το εγχώριο νόμισμα δεν μπορεί να υποκατασταθεί 

από το ξένο τότε b3=0 και η εξίσωση (4) ταυτίζεται με την (1). Στην περίπτωση που 

το εγχώριο νόμισμα μπορεί να υποκατασταθεί πλήρως από το ξένο τότε b3=<» και η 

συναλλαγματική ισοτιμία δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Τέλος στην ενδιάμεση 

περίπτωση όπου το εγχώριο νόμισμα είναι δυνατόν να υποκατασταθεί μερικώς από το 

ξένο τότε η συναλλαγματική ισοτιμία χαρακτηρίζεται από αστάθεια καθώς 

επηρεάζεται ακόμη και από μικρές μεταβολές των προσδοκιών της αγοράς σχετικά με 

τη μελλοντική προσφορά χρήματος.
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Κεφάλαιο 5

Η προσέγγιση του χαρτοφυλακίου

5.1 Ο προσδιορισμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας στη 

βραχυπρόθεσμη περίοδο
Η προσέγγιση του χαρτοφυλακίου, ακολουθώντας τη λογική του 

μονεταριστικού μοντέλου δηλώνει ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες καθορίζονται όχι 

μόνο από τη σχετική προσφορά χρήματος αλλά και από τη σχετική προσφορά 

ομολόγων. Στη μονεταριστική προσέγγιση τα εγχώρια και ξένα ομόλογα λαμβάνονται 

σαν τέλεια υποκατάστατα με αποτέλεσμα οι κάτοχοι αυτών των περιουσιακών 

στοιχείων να είναι αδιάφοροι όσον αφορά τη νομισματική σύνθεση των 

χαρτοφυλακίων διεθνών ομολόγων που διαθέτουν. Αντίθετα, στην προσέγγιση του 

χαρτοφυλακίου τα εγχώρια και ξένα ομόλογα λαμβάνονται σαν ατελή υποκατάστατα 

με συνέπεια οι επενδυτές να αντιμετωπίζουν διαφορετικά την απόδοση ή τον κίνδυνο 

που περιέχουν. Η αποστροφή του κινδύνου παρακινεί τους διεθνείς επενδυτές να 

διατηρούν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εγχώριων και ξένων ομολόγων με 

συνέπεια οι εναλλαγές στη σύνθεση ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου να επιφέρουν 

μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και στα επιτόκια.

Μία ακόμη διαφορά μεταξύ του μονεταριστικού μοντέλου και της 

προσέγγισης του χαρτοφυλακίου έχει να κάνει με την επίδραση των μεταβολών του 

εθνικού πλούτου στη συναλλαγματική ισοτιμία. Σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

χαρτοφυλακίου οι μετατοπίσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προκαλούν 

αναδιανομή του πλούτου μεταξύ των κρατών, ευνοώντας τη μετακίνηση πλούτου σε 

πλεονασματικά κράτη. Στην περίπτωση που οι επενδυτές μιας χώρας με 

πλεονασματικό ισοζύγιο επιθυμούν να κρατήσουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι 

περιουσιακών στοιχείων σε εγχώρια ομόλογα αντί για ξένα τότε αυξάνεται η ζήτηση 

εγχώριων περιουσιακών στοιχείων με άμεση επίδραση στη συναλλαγματική ισοτιμία 

και στο επιτόκιο. Με τον τρόπο αυτό η προσέγγιση του χαρτοφυλακίου ανάγει σε 

καθοριστικό το ρόλο του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών όσον αφορά τον 

προσδιορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας.



Για να περιγράφουμε την επίδραση του χρήματος και των ομολόγων στο 

προσδιορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατασκευάζουμε το παρακάτω 

μοντέλο το οποίο εξετάζει μια μικρή ανοικτή οικονομία. Ας υποθέσουμε ότι οι 

κάτοικοι της ημεδαπής διαχωρίζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία (W) σε: (1) χρήμα 

(Μ) (2) εγχώρια χρεόγραφα (Β) που εκδίδονται από την ημεδαπή και αποτελούν 

βραχυχρόνιους τίτλους σταθερής απόδοσης, η οποία προσδιορίζεται στην εγχώρια 

αγορά χρήματος και (3) ξένα χρεόγραφα (F) που εκδίδονται από την αλλοδαπή και 

αποτελούν βραχυχρόνιους τίτλους σταθερής απόδοσης, η οποία προσδιορίζεται στη 

διεθνή χρηματαγορά και συνεπώς θεωρείται εξωγενής μεταβλητή για την 

ημεδαπή. Υποθέτουμε ότι οι κάτοικοι της ημεδαπής μπορούν να διατηρούν τα ξένα 

χρεόγραφα F όταν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ημεδαπής είναι 

πλεονασματικό. Ακόμη υποθέτουμε ότι η προσφορά του M,B,F και άρα του W είναι 

σταθερή βραχυπρόθεσμα.

Η ζήτηση για Μ,Β και F από τους εγχώριους επενδυτές, με δεδομένη τη 

σταθερή προσφορά τους, εξαρτάται από το συνολικό πλούτο W και την απόδοση των 

εγχώριων (ί) και ξένων ομολόγων (i *+ ee). Η προσδοκώμενη απόδοση των ξένων 

ομολόγων ισούται με την απόδοση των ξένων ομολόγων (ί*) σύν την προσδοκώμενη 

μεταβολή στη συναλλαγματική ισοτιμία ee, όπου η συναλλαγματική ισοτιμία e 

εκφράζεται σε μονάδες εγχώριου νομίσματος ανά μονάδα ξένου νομίσματος. Η 

συνθήκη ισορροπίας σε κάθε αγορά επιτυγχάνεται όταν η προσφορά ισούται με τη 

ζήτηση:

Μ = m (i, i*+ ee)W mi<0, m2<0 (1)

Β = b (i, i*+ ee)W bj>0, b2<0 (2)

eF = f (i, i*+ ee)W fi<0, f2>0 (3)

W = Μ + B + eF (4)

1=m+b+f (5)

Οι εξισώσεις (4) και (5) δηλώνουν ότι ο συνολικός πλούτος του ιδιωτικού 

τομέα εκφρασμένος σε εγχώριο νόμισμα ισούται με το άθροισμα του χρήματος και 

των εγχώριων και ξένων ομολόγων καθώς επίσης και ότι το άθροισμα των ποσοστών 

του χρήματος (m), και των εγχώριων (b) και ξένων ομολόγων (f) που συναστούν τ>ο 

συνολικό πλούτο ισούται με 1. Υποθέτουμε ότι η ζήτηση για Μ,Β και F αυξάνει με 

την αύξηση του καθαρού πλούτου. Για να προσδιορίσουμε τη βραχυπρόθεσμη 

συναλλαγματική ισοτιμία μπορούμε να αντιστρέφουμε τις εξισώσεις (1-3) και να 

λύσουμε ως προς e. Αν υποθέσουμε ότι οι προσδοκίες σχετικά με τις μελλοντικές
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μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία είναι στατικές (ee=0) και ότι το επιτόκιο της 

αλλοδαπής ί* είναι γνωστό και σταθερό, τότε το επίπεδο ισορροπίας του εγχώριου 

επιτοκίου και η συναλλαγματική ισοτιμία εξαρτάται από την προσφορά 

περιουσιακών στοιχείων:

δ (Μ, Β, F)

(6)
Η εξίσωση (6) περιγράφει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ικανοποιείται 

βραχυπρόθεσμα η ισορροπία στην αγορά των περιουσιακών στοιχείων. Επειδή 

υποθέτουμε ότι οι προσδοκίες είναι στατικές, τόσο η συναλλαγματική ισοτιμία όσο 

και το εγχώριο επιτόκιο προσαρμόζονται μέχρι του σημείου όπου η προσφορά Μ,Β 

και F είναι επιθυμητή από τους επενδυτές.

Αν υποθέσουμε ότι η κεντρική τράπεζα της χώρας αυξάνει την προσφορά 

χρήματος προχωρώντας στην αγορά εγχώριων ομολόγων από τον ιδιωτικό τομέα με 

συνέπεια οι εγχώριοι επενδυτές να αντιμετωπίζουν ένα πλεόνασμα προσφοράς 

χρήματος και μια αύξηση στη ζήτηση εγχώριων ομολόγων. Τόσο η αύξηση 

προσφοράς χρήματος όσο και η αύξηση της ζήτησης εγχώριων ομολόγων μπορεί να 

αντιμετωπιστεί με μια μείωση του εγχώριου επιτοκίου ενέργεια που οδηγεί τους 

εγχώριους επενδυτές να στραφούν από τα εγχώρια στα ξένα χρεόγραφα. Καθώς η 

προσφορά ξένων ομολόγων θεωρείται σταθερή βραχυπρόθεσμα η αυξημένη ζήτηση 

ξένων ομολόγων οδηγεί σε το εγχώριο νόμισμα σε διολίσθηση .

Η επίδραση της αύξησης προσφοράς εγχώριων ομολόγων στο προσδιορισμό 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι διφορούμενη. Ας υποθέσουμε μια αύξηση στην 

προσφορά εγχώριων ομολόγων Β σαν αποτέλεσμα μιας επεκτατικής δημοσιονομικής 

πολιτικής. Η αύξηση του Β αντιπροσωπεύει μια αύξηση του εγχώριου πλούτου με 

συνέπεια οι επενδυτές να επιχειρήσουν μια αναδιαμόρφωση των χαρτοφυλακίων 

τους. Καθώς ο καθαρός πλούτος του ιδιωτικού τομέα αυξάνεται όπως και το ποσοστό 

συμμετοχής των εγχώριων ομολόγων στο συνολικό πλούτο οι επενδυτές 

αντιμετωπίζουν τώρα μια υπερβάλλουσα προσφορά εγχώριων ομολόγων και μια 

υπερβάλλουσα ζήτηση χρήματος και ξένων ομολόγων. Η υπερβάλλουσα προσφορά 

εγχώριων ομολόγων μπορεί να διατηρηθεί εφόσον το εγχώριο επιτόκιο αυξηθεί. 

Καθώς η προσφορά χρήματος θεωρείται βραχυπρόθεσμα σταθερή μια αύξηση του 

εγχώριου επιτοκίου θα αναστείλει την υπερβάλλουσα ζήτηση χρήματος. Ενώ όμως 

είναι προφανές ότι η αύξηση της προσφοράς των εγχώριων ομολόγων θα οδηγήσει 

στην αύξηση των εγχώριων επιτοκίων δεν συμβαίνει το ίδιο και με την πορεία που θα
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ακολουθήσει η συναλλαγματική ισοτιμία. Η αύξηση της προσφοράς εγχώριων 

ομολόγων μπορεί να προκαλέσει άλλο την αύξηση και άλλοτε την μείωση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. Συγκεκριμένα, μια υπερβάλλουσα ζήτηση για ξένα 

ομόλογα σαν αποτέλεσμα της αύξησης του συνολικού εγχώριου πλούτου οδηγεί σε 

διολίσθηση του εγχώριου νομίσματος. Αντίθετα, μια αύξηση του εγχώριου επιτοκίου 

οδηγεί τους επενδυτές να υποκαταστήσουν τα ξένα από εγχώρια ομόλογα. Μια τέτοια 

υποκατάσταση θα οδηγήσει σε ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος.

Στην περίπτωση που μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική συνοδεύεται 

από μια σφιχτή νομισματική πολιτική, το αποτέλεσμα της επεκτατικής 

δημοσιονομικής πολιτικής θα είναι μια αύξηση στην προσφορά εγχώριων ομολόγων 

με συνέπεια την αύξηση του συνολικού πλούτου, ενώ το αποτέλεσμα της 

νομισματικής πολιτικής θα είναι η μείωση της προσφοράς χρήματος η οποία μειώνει 

το συνολικό πλούτο. Αν υποθέσουμε ότι το μείγμα των δύο πολιτικών έχει ισότιμο 

επίδραση στο συνολικό πλούτο καταλήγουμε ότι η μη μεταβολή του συνολικού 

πλούτου σαν αποτέλεσμα των δύο πολιτικών δεν μπορεί να επηρεάσει τη 

συναλλαγματική ισοτιμία. Από την άλλη μεριά το μείγμα των δύο πολιτικών ωθεί 

προς τα πάνω το εγχώριο επιτόκιο οδηγώντας τους εγχώριους επενδυτές να 

υποκαταστήσουν ξένα ομόλογα με εγχώρια με συνέπεια την ανατίμηση του εγχώριου 

νομίσματος.

Όπως έχει είδη αναφερθεί παραπάνω στο υπόδειγμα του χαρτοφυλακίου ο 

ρόλος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι καθοριστικός για τον 

προσδιορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα. Ας υποθέσουμε ότι μια αύξηση στην προσφορά ξένων ομολόγων 

στους εγχώριους επενδυτές, σαν αποτέλεσμα ενός πλεονάσματος στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών, αυξάνει προσωρινά τον καθαρό πλούτο του εγχώριου 

ιδιωτικού τομέα. Η αύξηση του πλούτου οδηγεί τους επενδυτές σε αναδιάρθρωση του 

χαρτοφυλακίου τους καθώς τώρα αντιμετωπίζουν μια υπερβάλλουσα προσφορά 

ξένων ομολόγων και μια υπερβάλλουσα ζήτηση εγχώριων ομολόγων και εγχώριου 

χρήματος. Τα επιπλέον ξένα ομόλογα θα είναι επιθυμητά εφόσον η αξία του ξένου 

νομίσματος μειωθεί (ή αντίστροφα εφόσον ανατιμηθεί το εγχώριο νόμισμα). Με 

δεδομένη τη σταθερή προσφορά εγχώριων ομολόγων η υπερβάλλουσα ζήτηση για 

εγχώρια ομόλογα μπορεί να εξαλειφθεί με τη μείωση των εγχώριων επιτοκίων. Από 

την άλλη μεριά με δεδομένη τη σταθερή προσφορά χρήματος, η υπερβάλλουσα 

ζήτηση για χρήμα μπορεί να εξαλειφθεί μόνο με την άνοδο των εγχώριων επιτοκίων.



Έτσι βλέπουμε ότι ο μόνος τρόπος να εξαλειφθεί οι υπερβάλλουσα προσφορά και 

ζήτηση είναι η διολίσθηση του ξένου νομίσματος κατά το ποσοστό αύξησης της 

αρχικής προσφοράς ξένων ομολόγων F , με συνέπεια τη μη μεταβολή της αξίας σε 

εγχώριο νόμισμα των ξένων περιουσιακών στοιχείων eF και τη μη αύξηση του 

καθαρού πλούτου σαν αποτέλεσμα του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι η ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος και 

η μη μεταβολή του εγχώριου επιτοκίου.

5.2 Το υπόδειγμα του χαρτοφυλακίου και το ασφάλιστρο 

κίνδυνου
Στο υπόδειγμα του χαρτοφυλακίου που περιγράφεται στην προηγούμενη 

ενότητα το επίπεδο ισορροπίας του εγχώριου επιτοκίου (ί) και της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας (e) καθορίζονται από την αλληλεπίδραση της προσφοράς και της ζήτησης 

για χρήμα, εγχώρια και ξένα ομόλογα. Η συνθήκη ισορροπίας στην αγορά 

περιουσιακών στοιχείων δόθηκε με την εξίσωση :

δ (Μ, Β, F)

(6)
Η εξίσωση (6) βασίστηκε σε δύο βασικές υποθέσεις: (α) ότι οι προσδοκίες 

σχετικά με τις μελλοντικές μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία είναι στατικές 

(ee= ee-e, ee=e, ee=0) και (β) ότι το επιτόκιο της αλλοδαπής ί* είναι γνωστό και 

σταθερό. Αν θεωρήσουμε τώρα ότι οι δύο αυτές υποθέσεις δεν ισχύουν έτσι ώστε το 

επιτόκιο ί* να είναι μεταβαλλόμενο και η eVO, τότε μπορούμε να 

επαναδιατυπώσουμε την εξίσωση (6) ως εξής

e

e J = δ (Μ, Β, F) (7)

Η παραπάνω εξίσωση δηλώνει ότι οι μεταβολές στην προσφορά 

περιουσιακών στοιχείων ή στις προτιμήσεις για τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία 

επιδρούν όχι μόνο στο ί και e αλλά και στο ί* και ee.

Σύμφωνα με την εξίσωση (7) οι εξισώσεις (2) και (3):
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B = b (i, i*+ ee)W 

eF = f(i, i*+ ee)W

(2)
(3)

μπορούν να πάρουν τη μορφή:

Β = b (i - i*- ee)W 

eF = f (i - i*- ee)W

(8)
(9)

όπου παρουσιάζεται η διαφορά στις προσδοκώμενες αποδόσεις στα εγχώρια 

και ξένα ομόλογα.

Θεωρούμε ότι 0 = i - i*- ee, όπου 0 η υπερβάλλουσα απόδοση ή το 

ασφάλιστρο κινδύνου που τα εγχώρια ομόλογα προσφέρουν ώστε να προσελκύσουν 

τους επενδυτές να τα αποκτήσουν. Αν i = i*+ ee, τότε η προσδοκώμενη απόδοση σε 

εγχώρια ομόλογα θα είναι ίση με αυτή των ξένων. Αρα 0=0, δηλαδή δεν απαιτείται η 

προσαρμογή ασφαλίστρου κινδύνου στα εγχώρια ομόλογα διότι οι επενδυτές 

θεωρούν τα εγχώρια και ξένα ομόλογα σαν πλήρη υποκατάστατα. Αν τώρα 0>Ο, τότε 

i > i*+ ee δηλαδή η προσδοκώμενη απόδοση σε εγχώρια ομόλογα θα είναι 

μεγαλύτερη από την προσδοκώμενη απόδοση σε ξένα ομόλογα πράγμα που 

συνεπάγεται ότι τα εγχώρια ομόλογα αντιμετωπίζονται σαν επένδυση υψηλότερου 

κινδύνου. Όσο μεγαλύτερο κίνδυνο κίνδυνο εμπεριέχουν τα εγχώρια ομόλογα τόσο 

μεγαλύτερο θα πρέπει να είναι το ασφάλιστρο κινδύνου 0 ώστε να προσελκυσθούν οι 

επενδυτές στην απόκτηση τους. Στην αντίθετη περίπτωση που το 0 <0, οι 

προσδοκώμενες αποδόσεις των ξένων ομολόγων θα είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τα 

εγχώρια και επομένως όσο μικρότερο είναι το ασφάλιστρο κινδύνου 0 τόσο 

περισσότερο θα προσελκυσθούν οι επενδυτές στην απόκτηση τους.

Το υπόδειγμα του χαρτοφυλακίου με την προσαρμογή του ασφαλίστρου 

κινδύνου αποδίδεται στο διάγραμμα 5.1
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Διάγραμμα 5-1

Προσφορά και ζήτηση εγχώριων ομολόγων και το ασφάλιστρο κινδύνου

υπόθεση ότι οι επενδυτές αποστρέφονται τον κίνδυνο και για το λόγο αυτό επιθυμούν 

τη κατοχή ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει εγχώρια και 

ξένα ομόλογα. Όσο μεγαλύτερο είναι το ασφάλιστρο κινδύνου των εγχώριων 

ομολόγων τόσο μεγαλύτερη η ζήτηση τους από τους διεθνείς επενδυτές. Παρόλα 

αυτά, εξαιτίας της αποστροφής του κινδύνου, αυξήσεις στο 0 θα οδηγήσουν σε 

μικρότερες σχετικά αυξήσεις της ζήτησης. Έτσι η ζήτηση Bd για εγχώρια ομόλογα 

είναι μια θετική μη γραμμική σχέση του 0. Η προσφορά εγχώριων ομολόγων 

θεωρείται σταθερή σε σχέση με το χρόνο. Έτσι η καμπύλης προσφοράς Bs αποδίδεται 

σαν μια κάθετη γραμμή. Το σημείο τομής των Bd και Bs προσδιορίζει το επίπεδο 

ισορροπίας του 0.

Μια αύξηση της προσφοράς εγχώριων ομολόγων προκαλεί τη μετατόπιση της 

καμπύλης Bs προς τα δεξιά στη θέση Β"'και με δεδομένη την ζήτηση ομολόγων Bd το 

0 μετακινείται από τη θέση 0Ο στη θέση 0ι, καθώς οι επενδυτές θα πρέπει να 

αποζημιωθούν με μια μεγαλύτερη προσδοκώμενη απόδοση για να αποκτήσουν 

περισσότερα εγχώρια ομόλογα. Μια αύξηση της ζήτησης εγχώριων ομολόγων 

προκαλεί τη μετατόπιση της καμπύλης Bd προς τα κάτω και δεξιά και με δεδομένη 

την προσφορά ομολόγων Bs το 0 μετακινείται χαμηλότερα και αναλογικά με την 

μετατόπιση της καμπύλης Bd καθώς οι επενδυτές απαιτούν τώρα μικρότερη σχετικά 

αποζημίωση για να στηρίξουν την προσφορά ομολόγοιν μια που η ζήτηση εγχώριων 

ομολόγων αυξήθηκε.
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Μια αύξηση της προσφοράς ξένων ομολόγων θα αντιμετωπιστεί θετικά από 

τους επενδυτές μόνο εάν η προσδοκώμενη απόδοση τους αυξηθεί σε σχέση με αυτή 

των εγχώριων ομολόγων, με συνέπεια τη μείωση του 0.

Έτσι, καθώς το 0 επηρεάζεται άμεσα από τις μετατοπίσεις της σχετικής 

ζήτησης και προσφοράς ομολόγων, η βραχυπρόθεσμη ισορροπία στην αγορά μπορεί 

να δοθεί από την παρακάτω εξίσωση .

0 = (B,F) (10)

και καθώς 0 = i - i*-(ee-e), μία από τις τέσσερις μεταβλητές μπορεί να 

μεταβληθεί σαν αποτέλεσμα της μετατόπισης της ζήτησης ή της προσφοράς 

ομολόγων. Για παράδειγμα, μια αύξηση της προσφοράς εγχώριων ομολόγων αυξάνει 

το 0 με συνέπεια είτε το ί να αυξηθεί, ή το ί* να μειωθεί, ή το eeva μειωθεί ή το e να 

αυξηθεί είτε τέλος το επιτευχθεί κάποιος συνδυασμός των παραπάνω. Στο αρχικό 

υπόδειγμα ισορροπίας της αγοράς υποθέσαμε ότι οι προσδοκίες σχετικά με τις 

μελλοντικές μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία είναι στατικές (ee= ee-e, ee=e, 

ee=0) και ότι το επιτόκιο της αλλοδαπής ϊ* είναι γνωστό και σταθερό. Έτσι μεταβολές 

στη ζήτηση και προσφορά εγχωρίων και ξένων ομολόγων μπορούν να επιδράσουν 

μόνο στο i και e. Αν υποθέσουμε ότι το ϊ, ί* και ee είναι σταθερά τότε οι 

οποιεσδήποτε μεταβολές του 0 αντικατοπτρίζουν μεταβολές του ιδίου μεγέθους για 

το e. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.1, μια αύξηση στην εγχώρια προσφορά 

ομολόγων αυξάνει το ασφάλιστρο κινδύνου με συνέπεια την ανατίμηση του ξένου 

νομίσματος από eo σε ei και τη διολίσθηση του εγχώριου νομίσματος.Αυτή είναι και η 

βασική αρχή του υποδείγματος του χαρτοφυλακίου, ότι δηλαδή οι συναλλαγματικές 

ισοτιμίες καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση για εγχώρια και ξένα 

ομόλογα: e = e (B,F).

5.3 Επενδύσεις σε μετοχές, διεθνείς συγχωνεύσεις και νέες 

τάσεις προσδιορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας
Η προσέγγιση του χαρτοφυλακίου, δηλώνει ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 

καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση περιουσιακών στοιχείων που ως επί 

το πλείστον αποτελούνται από χρήμα ή από εγχώρια και ξένα ομόλογα. Η προσέγγιση 

αυτή βοήθησε αρκετά στο παρελθόν στην ερμηνεία της πορείας και στον



προσδιορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών και αυτό διότι η ζήτηση και 

προσφορά περιουσιακών στοιχείων από τη μεριά των χαρτοφυλακίων των διεθνών 

επενδυτών ήταν επικεντρωμένη σε εγχώριους και ξένους τίτλους σταθερής απόδοσης 

(ομόλογα). Οι διεθνείς επενδυτές παρακολουθούσαν τις κινήσεις των κεντρικών 

τραπεζών όσον αφορά τον προσδιορισμό των επιτοκίων (καθώς τα επιτόκια 

αποτελούσαν το έναυσμα για την ερμηνεία της βραχυπρόθεσμης πορείας ενός 

νομίσματος) και προέβαιναν στην αγορά ή πώληση ομολόγων εκμεταλλευόμενοι τα 

πλεονεκτήματα της διαφοράς των επιτοκίων. Έτσι για παράδειγμα τα υψηλά επιτόκια 

του αμερικανικού δημοσίου στις αρχές της δεκαετίας του '80 αποτέλεσαν την αιτία 

εισροής μεγάλων κεφαλαίων σε συνάλλαγμα στην αμερικανική οικονομία. Παρόλα 

αυτά, στις μέρες μας μια νέα τάση φαίνεται να υποκαθιστά τον πρωταγωνιστικό ρόλο 

των ομολόγων και αυτή η τάση επικεντρώνεται στην εισροή και εκροή μετοχικών 

κεφαλαίων καθώς και στα αποτελέσματα των διεθνών συγχωνεύσεων. Οι διεθνείς 

αγορές μετοχών άρχισαν να υποσκελίζουν τις αγορές των ομολόγων για δύο κυρίως 

λόγους: (α) διότι η ανάπτυξη τους σε σχέση με τις αγορές κρατικών ομολόγων είναι 

ραγδαία τα τελευταία χρόνια.Οι μεταβολές των ημών των μετοχών επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά των επενδυτών και σαφώς επηρεάζουν το συνολικό πλούτο. Έτσι για 

παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε ότι η κεφαλαιοποίηση της Wallstreet το 1990 

ήταν μόνο 50% μεγαλύτερη από αυτή των ομολόγων ενώ σήμερα η αξία των 

μετοχικών τίτλων έχει τετραπλασιαστεί (τόσο λόγο της ανόδου της αξίας των 

μετοχών , και (β) διόη οι διεθνείς επενδύσεις σε μετοχές έχουν αυξηθεί δραμαπκά. 

Είναι χαρακτηρισηκό όη στις ΗΠΑ τη δεκαετία του '90 οι συναλλαγές των διεθνών 

επενδυτών σε ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου ήταν δεκαπλάσια αυτής των 

μετοχών. Το 1999 οι συναλλαγές σε μετοχές ήταν διπλάσια σε όγκο αυτής των 

ομολόγων.

Η επίδραση των ημών των μετοχών αλλά και των διεθνών συμφωνιών 

(συγχωνεύσεις, εξαγορές) στο προσδιορισμό των συναλλαγμαηκών ισοημιών έγινε 

ιδιαίτερα φανερή το 1999. Είναι χαρακτηρισηκό αυτό που συνέβη στην οικονομία 

της Ιαπωνίας, όπου η κεντρική τράπεζα της χώρας αυτής διατήρησε τα επιτόκια της 

για πάνω από ένα χρόνο σε μηδενικά επίπεδα με σκοπό την αναζωογόνηση της 

οικονομίας. Η ύπαρξη χαμηλών επιτοκίων υποδηλώνει την ύπαρξη ενός ασθενούς 

νομίσματος. Σε αντιδιαμετρική άποψη με τη θεωρία όμως το γιεν ¥ ισχυροποίησε τη 

θέση του ένανη του αμερικανικού δολαρίου. Η εξήγηση πίσω από αυτό το γεγονός 

κρύβεται στην προτίμηση τόσο των διεθνών διαπραγματευτών τίτλων όσο και των



διεθνών επενδυτών να αδιαφορούν για την πορεία των επιτοκίων σε σχέση με τη 

πορεία των μετοχών και της πληροφόρησης για νέες συγχωνεύσεις και εξαγορές 

εταιρειών. Αξίζει να αναφερθεί το παράδειγμα της εξαγοράς του 35% της Ιαπωνικής 

αυτοκινητοβιομηχανίας Nissan από τη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault. 

Καθώς ξένες επιχειρήσεις άρχισαν να εξαγοράζουν Ιαπωνικές επιχειρήσεις έπρεπε να 

ανταλλάξουν δολάρια, εύρω και αγγλικές λίρες σε ιαπωνικά γιέν ώστε να 

ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους. Από την άλλη μεριά οι διεθνείς επενδυτές στις 

ΗΠΑ και Ευρώπη προέβησαν σε αγορές Ιαπωνικών μετοχών με την προσδοκία ότι η 

αναδόμηση των ιαπωνικών εταιρειών θα οδηγούσε τα κέρδη τους ψηλότερα με 

συνέπεια η ζήτηση για γιεν να οδηγήσει στην ανατίμηση του. Το αντίθετο αποτέλεσμα 

συνέβη στο εύρο). Οι ευρωπαίοι επενδυτές και managers προσδοκώντας μεγαλύτερες 

αποδόσεις στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία επένδυσαν σε εξαγορές και άλλες άμεσες 

επενδύσεις ένα συνολικό ποσό που ξεπέρασε τα $120 δις δολάρια όταν οι οικονομίες 

της ευρωζώνης παρουσίαζαν ένα πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

της τάξης των $60 δις δολαρίων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα επιπλέον ποσό $60 δις 

δολαρίων έφυγε από τις ευρωπαϊκές χρηματαγορές αναζητώντας υψηλότερες 

αποδόσεις στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία με συνέπεια τη δημιουργία ελλειμματικών 

ισοζυγίων πληρωμών στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Από την άλλη μεριά στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (το νόμισμα του οποίου βρίσκεται εκτός της ευρωζώνης) εξαγορές 

εταιρειών όπως αυτές της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Orange pic από τη γερμανική 

εταιρεία Mannesmann ή των βρετανικών supermarket Asda από την αμερικανική 

αλυσίδα Walmart (εξαγορές της τάξης των $139 δις δολαρίων) οδήγησαν σε μια 

ανατίμηση της αγγλικής λίρας έναντι του εύρω της τάξης του 13% από τον Ιανουάριο 

του 1999 που το εύρω εισήλθε στις αγορές χρήματος.



Κεφάλαιο 6

Διαφορικά πραγματικά επιτόκια και συναλλαγματική 
ισοτιμία

Η ύπαρξη σημαντικών διαφορών στα πραγματικά επιτόκια μεταξύ των χωρών 

αποτελεί για πολλούς οικονομολόγους και διαπραγματευτές τίτλων έναν 

καθοριστικής σημασίας παράγοντα για τον προσδιορισμό των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων δύο 

χωρών μπορεί να εξηγηθεί απόλυτα από τις μεταβολές μακροπρόθεσμα των 

πραγματικών επιτοκιακών διαφορών τους καθώς και από τις μεταβολές στην 

πραγματική μακροπρόθεσμη συναλλαγματική ισοτιμία, κάνοντας τις εξής υποθέσεις: 

(α) Υποθέτουμε ότι ισχύει η συνθήκη του ακάλυπτου arbitrage επιτοκίων (το εγχώριο 

επιτόκιο ισούται με το επιτόκιο της αλλοδαπής συν την προσδοκώμενη μεταβολή της 

ισοτιμίας) και (β) ότι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία θα προσαρμοστεί 

βαθμιαία στο μακροπρόθεσμο επίπεδο ισορροπίας σύμφωνα με τη θεωρία της 

ισοδύναμης αγοραστικής ισοτιμίας.

Σύμφωνα με τη συνθήκη του ακάλυπτου arbitrage επιτοκίων η αγορά θα 

εξισορροπήσει την απόδοση των εγχώριων περιουσιακών στοιχείων (ί) με την 

απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της αλλοδαπής (i*) προσαρμοσμένη στην 

προσδοκία της μεταβολής της ισοτιμίας ee:

i = i* + ee (1)

Αν η παραπάνω συνθήκη ισχύει τόσο στη βραχυπρόθεσμη όσο και στη 

μακροπρόθεσμη περίοδο τότε μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η αγορά θα 

εξισορροπήσει την απόδοση σε εγχώρια ομόλογα t+1 λήξεως με την απόδοση ξένων 

ομολόγων t+Ι λήξεως συν τη μακροπρόθεσμη προσδοκώμενη μεταβολή της 

ισοτιμίας:

(t+l)i = (t+l)i* + eet+i (2)

ή λύνοντας ως προς την προσδοκώμενη μεταβολή της ισοτιμίας : 

eet+i = (t+1) (i - i*) (3)

Η εξίσωση (3) δηλώνει ότι η προσδοκώμενη μεταβολή στην ονομαστική 

συναλλαγματική ισοτιμία σε t+Ι χρόνια ισούται με τη διαφορά των ονομαστικών 

επιτοκίων μεταξύ των εγχώριων και ξένων ομολόγων λήξεως σε t+Ι χρόνια επί τη 

χρονική διάρκεια για τη λήξη τους (t+Ι) χρόνια. Σύμφωνα με τη θεωρία της ΙΑΙ η



μακροπρόθεσμη προσδοκώμενη μεταβολή στην ονομαστική συναλλαγματική 

ισοτιμία μπορεί να αποδοθεί σε όρους των προσδοκώμενων σχετικών εθνικών 

επιπέδθ)ν πληθωρισμού ( pe - pe*) συν την προσδοκώμενη μεταβολή στη πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία OqVi):

eet+1 = 'qet+1 + (t+l)('pe-'pe*) (4)

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (3) και (4) μπορούμε να δώσουμε την συνθήκη 

του ακάλυπτου arbitrage επιτοκίων σε πραγματικούς όρους:

qet+i= (t+l) (i - pe) - (t+l) (i - pe*) (5)
και ορίζοντας ως r = (i - pe) και r* = (i - pe*) η παραπάνω εξίσωση μπορεί να 

δοθεί σαν μια εξίσωση διαφορών των πραγματικών επιτοκίων:

qel+i= (t+l)(r-r*) (6)

Η εξίσωση (6) δηλώνει ότι η προσδοκώμενη μεταβολή στη πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία σε t+l χρόνια ισούται με τη διαφορά των πραγματικών 

επιτοκίων μεταξύ εγχώριων και ξένων ομολόγων λήξεως σε t+l χρόνια επί τη 

χρονική διάρκεια της λήξεως τους t+l χρόνια.

Αν η αγορά θεωρεί ότι τα εγχώρια ομόλογα φέρουν μεγαλύτερο κίνδυνο από 

τα ξένα και έστω 0 η υπερβάλλουσα απόδοση ή το ασφάλιστρο κινδύνου που τα 

εγχώρια ομόλογα προσφέρουν ώστε να προσελκύσουν τους επενδυτές να τα 

αποκτήσουν, τότε η εξίσωση (6) παίρνει τη μορφή:

'qel+i= (t+l) (r - r*) - (t+l) 0 (7)

Αν τώρα υποθέσουμε ότι η προσδοκώμενη μεταβολή στη πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία 'qet+i σε t+l χρόνια ισούται με τη διαφορά ανάμεσα στη 

παρούσα πραγματική ισοτιμία (q) και στη μακροπρόθεσμη πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία (’q) τότε έχουμε:

'qVi = (q-’q) (8)

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (7) και (8) και λύνοντας ως προς q μπορούμε να 

καταλήξουμε σε μια σχέση ανάμεσα στη πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και 

στη μακροπρόθεσμη διαφορά των πραγματικών επιτοκίων :

q= ’q + (t+l) (r - r*) + (t+l) 0 (9)

Η εξίσωση (9) δηλώνει ότι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία εξαρτάται 

από τους εξής παράγοντες: (α) την πραγματική μακροπρόθεσμη συναλλαγματική 

ισοτιμία, (β) τη μακροπρόθεσμη διαφορά των πραγματικών επιτοκίων (ημεδαπής- 

αλλοδαπής) και (γ) το ασφάλιστρο κινδύνου των εγχώριων ομολόγων. Έτσι το 

εγχώριο νόμισμα θα ανατιμηθεί αν . (1) αυξηθεί η μακροπρόθεσμη πραγματική τιμή



ισορροπίας του εγχώριου νομίσματος, (2) αυξηθεί το πραγματικό μακροπρόθεσμο 

εγχώριο επιτόκιο έναντι του ξένου ή (3) αν μειωθεί το ασφάλιστρο κινδύνου των 

εγχώριων ομολόγων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρονικός ορίζοντας t+Ι τόσο 

μεγαλύτερη είναι η επίδραση της διαφοράς των επιτοκίων στο προσδιορισμό της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας q.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι μεταβολές στα ονομαστικά επιτόκια σαν 

αποτέλεσμα των μεταβολών στις πληθωριστικές προσδοκίες ασκούν μια σχετική 

επίδραση στη πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. Η αντίδραση της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας σε μια δεδομένη μεταβολή της ονομαστική ισοτιμίας 

εξαρτάται από το αν η μεταβολή στην ονομαστική ισοτιμία είναι το αποτέλεσμα μιας 

μεταβολής στο πραγματικό επιτόκιο ή μιας μεταβολής στο προσδοκώμενο 

πληθωρισμό. Μια αύξηση στο ονομαστικό εγχώριο επιτόκιο πού δεν ακολουθείται 

από μια μεταβολή στις πληθωριστικές προσδοκίες (π.χ. μια αύξηση στο πραγματικό 

εγχώριο επιτόκιο) θα οδηγήσει σε μια ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος, ενώ μια 

αύξηση του ονομαστικού εγχώριου επιτοκίου συνοδευόμενη από μια αύξηση των 

πληθωριστικών προσδοκιών (π.χ. αν το πραγματικό εγχώριο επιτόκιο δεν μεταβληθεί) 

δεν επηρεάζει τη πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. Από την άλλη μεριά μια 

αύξηση των πληθωριστικών προσδοκιών που υπερβαίνει την αύξηση στο ονομαστικό 

εγχώριο επιτόκιο θα οδηγήσει σε μια μείωση του πραγματικού εγχώριου επιτοκίου 

και σε μια διολίσθηση του εγχώριου νομίσματος.

Στην πράξη η αντίδραση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας σε μια 

δεδομένη μεταβολή της διαφοράς των πραγματικών επιτοκίων της ημεδαπής και 

αλλοδαπής εξαρτάται από την ευαισθησία των επιτοκίων στη ροή των διεθνών 

κεφαλαίων, δηλαδή από την θέληση και την ικανότητα των διεθνών επενδυτών να 

μετακινούν τα κεφάλαια τους στις διάφορες χώρες εκμεταλλευόμενοι τις 

συμφέρουσες γι' αυτούς επιτοκιακές διαφορές. Η ικανότητα αυτή εξαρτάται από τα 

εμπόδια που οι κυβερνήσεις θέτουν για να περιορίσουν τις ροές κεφαλαίων. Η 

θέληση εξαρτάται από τη δυνατότητα και την ευκολία υποκατάσταση εγχώριων και 

ξένων ομολόγων στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών. Όσο μεγαλύτερη ελευθερία 

υπάρχει στην κίνηση κεφαλαίων μεταξύ των χωρών τόσο περισσότερο τα κεφάλαια 

αυτά θα ανταποκρίνονται στις μεταβολές των σχετικών επιτοκίων και άρα τόσο 

περισσότερο οι συναλλαγματικές ισοτιμίες θα ανταποκρίνονται στις μεταβολές των 

σχετικών επιτοκίων.



Οι παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών στη 

συναλλαγματική ισοτιμία

Κεφάλαιο 7

7.1 Εισαγωγή___________________________________________
Ον κυβερνητικοί μηχανισμοί πολλών χωρών συχνά, μπορούν να επηρεάσουν 

τον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος τους μέσα από δύο 

βασικούς μηχανισμούς: (α) μέσο της εγχώριας νομισματικής πολιτικής7 και (β) μέσο 

των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων ή στη λειτουργία του διεθνούς εμπορίου.

Οι κεντρικές τράπεζες από την άλλη μεριά, παρεμβαίνουν στις διεθνείς 

αγορές συναλλάγματος είτε για να διατηρήσουν σταθερή την ισοτιμία του εγχώριου 

νομίσματος τους σε μια ορισμένη τιμή (καθεστώς σταθερών ισοτιμιών), είτε για να 

μετριάσουν τις απότομες διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (καθεστώς 

κυμαινόμενων ισοτιμιών). Η λογική πίσω από τις παρεμβάσεις των κεντρικών 

τραπεζών βρίσκεται στην συχνή πεποίθηση τους ότι η σημασία της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας για μια χώρα είναι τέτοια που ο προσδιορισμός της δεν θα πρέπει να 

αφήνεται να καθοριστεί μόνο από τις δυνάμεις της αγοράς. Σύμφωνα με αυτήν την 

άποψη, οι επίσημες παρεμβάσεις στον προσδιορισμό μιας ισοτιμίας είναι απαραίτητες 

για να διατηρηθεί η ισοτιμία σε ακολουθία με τη μακροπρόθεσμη τιμή ισορροπίας 

της, όπως οι θεμελιώδης μακροοικονομικές μεταβλητές υπαγορεύουν. Στην πράξη 

υπάρχουν πολλοί παράγοντες που ενισχύουν την απόκλιση μιας ισοτιμίας από την 

μακροπρόθεσμη ισορροπία της. Έτσι, ο κίνδυνος υπερακοντισμού μιας ισοτιμίας 

εξαιτίας των κερδοσκοπικών προσδοκιών βραχυπρόθεσμων επενδυτών (που ως επί το 

πλείστον ακολουθούν τους κανόνες της τεχνικής ανάλυσης), μπορεί να περιοριστεί με 

την παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας η οποία αποσκοπεί στην αντιστροφή ή στην 

εξομάλυνση της τάσης που η ισοτιμία ακολουθεί. Άλλοτε πάλι η εμφάνιση νέας 

πληροφόρησης στην αγορά μπορεί να προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στην 

πορεία της ισοτιμίας. Για παράδειγμα, η πληροφορία για μια επικείμενη άνοδο των

7 Αν και η αναγωγή του καθορισμού της ισοτιμίας σε πρωτεύοντα στόχο μιας νομισματικής πολιτικής 
μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τους στόχους μιας κυβέρνησης όσον αφορά τον πληθωρισμό ή την 
ανεργία.



τιμών του πετρελαίου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των προσδοκιών για μελλοντική 

πτώση της αξίας του γιεν ¥ καθώς η Ιαπωνία ανταλλάσσει γιεν για δολάρια 

προκειμένου να αγοράσει πετρέλαιο από τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες. 

Προσδοκώντας μια τέτοια πτώση οι διεθνείς κερδοσκόποι ανταλλάσσουν γιεν για 

δολάρια. Στην περίπτωση αυτή η κεντρική ιαπωνική τράπεζα μπορεί να παρέμβει 

αγοράζοντας γιεν στις διεθνείς αγορές και διατηρώντας έτσι την ισοτιμία σε 

επιθυμητά επίπεδα.

Οι ισχυρισμοί που οι κεντρικές τράπεζες συχνά επικαλούνται για να 

δικαιολογήσουν τις παρεμβάσεις τους είναι οι εξής: (α) η αγορά μπορεί να μην 

χρησιμοποιεί την υπάρχουσα πληροφόρηση αποτελεσματικά, ( β) η αγορά μπορεί να 

χρησιμοποιεί τα ακατάλληλα υποδείγματα για τον προσδιορισμό της πορείας της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, (γ) οι προσδοκίες της αγοράς δεν είναι ρεαλιστικές, (δ) η 

αγορά προσδίδει έμφαση σε πληροφόρηση που δεν μπορεί να έχει αντίκτυπο στην 

μέσο-μακροπρόθεσμη τάση της ισοτιμίας ή (ε) η αγορά μπορεί να χαρακτηρίζεται 

από συχνές και επίμονες ακραίες διακυμάνσεις. Σύμφωνα με τον Mussa (1981), η 

παρέμβαση μιας κεντρικής τράπεζας στον προσδιορισμό της ισοτιμίας είναι θεμιτή 

καθώς η τράπεζα διαθέτει το πλεονέκτημα της εκ των έσω πληροφόρησης για την 

νομισματική πολιτική που η ίδια θα ακολουθήσει σε αντίθεση με τους ανεξάρτητους 

επενδυτές στην αγορά. Έτσι για παράδειγμα, μια κεντρική τράπεζα μπορεί με μια 

αξιόπιστη ανακοίνωση της να επηρεάσει τον προσδιορισμό της ισοτιμίας (φέρνοντας 

την ισοτιμία πιο κοντά στο μακροπρόθεσμο επίπεδο ισορροπίας της) συγκροτώντας 

τις προσδοκίες επενδυτών και κερδοσκόπων για μελλοντική υποτίμηση ή ανατίμηση.

Οι αντικειμενικοί στόχοι πίσω από την παρέμβαση μιας κεντρικής τράπεζας 

διαφέρουν από χώρα σε χώρα αλλά και από μια χρονική περίοδο σε μια άλλη. Θα 

μπορούσαμε να παραθέσουμε τους παρακάτω στόχους που η παρεμβατική πολιτική 

μιας τράπεζας επιδιώκει: (α) η εξομάλυνση βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων στην 

συναλλαγματική ισοτιμία, (β) η αντίδραση σε κερδοσκοπικές επιθέσεις ή στην 

υπερβάλλουσα αντίδραση της αγοράς στις μεταβολές θεμελιωδών μεγεθών, (γ) η 

διάσπαση μιας επίμονα ανοδικής ή καθοδικής τάσης, (δ) η διατήρηση της ισοτιμίας 

μεταξύ των καθορισμένων ορίων μιας ζώνης, (ε) η εξομάλυνση επίμονων 

αποκλίσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας που θα μπορούσε να πλήξει την 

ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο και στ) ο επηρεασμός της τάσης με σκοπό την 

κατεύθυνση της ισοτιμίας σε μια επιθυμητή πορεία. Για την αποτροπή των αθέμιτων 

παρεμβάσεων μιας κεντρικής τράπεζας με συνέπειες στην ισοτιμία νομισμάτων



άλλων χωρών το διεθνές νομισματικό ταμείο (ΔΝΜ) έχει υιοθετήσει μια σειρά 

μέτρων που συναστούν στα μέλη του "κανόνες" σχετικά με τους τρόπους 

προσδιορισμού των ισοτιμιών. Έτσι για παράδειγμα το ΔΝΜ συνιστά στα μέλη του 

την αποφυγή χρησιμοποίησης των συναλλαγματικών ισοτιμιών με σκοπό την 

προσαρμογή του ισοζυγίου πληρωμών ή την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος σε βάρος άλλων μελών.

Η επίτευξη των στόχων της παρεμβατικής πολιτικής μιας κεντρικής τράπεζας 

στον προσδιορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας εξαρτάται από τις επικρατούσες 

οικονομικές συνθήκες, την κατάσταση της αγοράς, την αξιοπιστία και προσήλωση 

στην πολιτική της καθώς και από την ένταση των προσπαθειών της. Η τυπική 

αντίδραση μιας κεντρικής τράπεζας σε μια ανεπιθύμητη μεταβολή της ισοτιμίας είναι 

βαθμιαία. Αρχικά η τράπεζα επιχειρεί από μόνη της μια παρέμβαση για να αποτρέψει 

μια ανεπιθύμητη μεταβολή της ισοτιμίας. Αν οι συνθήκες της οικονομίας ή της 

αγοράς δεν επιτρέπουν την επιτυχή εξέλιξη της παρέμβασης συνήθως επιχειρείται μια 

συντονισμένη παρέμβαση σε συνεργασία με άλλες κεντρικές τράπεζες. Ταυτόχρονα 

είναι δυνατό μια κεντρική τράπεζα να προβεί σε μέτρα που περιορίζουν τις κινήσεις 

κεφαλαίων. Τέλος, εάν τα παραπάνω αποτύχουν η τράπεζα είναι δυνατό να καταφύγει 

σε θεμελιώδης αλλαγές της οικονομικής πολιτικής προκειμένου να διασφαλίσει την 

επιθυμητή συναλλαγματική ισοτιμία.

7.2 Τρόποι εφαρμογής μιας παρεμβατικής πολιτικής________
Η επίδραση που μπορεί να έχει η παρέμβαση μιας κεντρικής τράπεζας στον 

προσδιορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση. Η 

άμεση παρέμβαση αναφέρεται σε αθρόες αγορές ή πωλήσεις ξένου συναλλάγματος ή 

εγχώριου νομίσματος. Για παράδειγμα, η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (FED) 

εάν επιθυμεί μια μείωση της αξίας του δολαρίου μπορεί να παρέμβει στη διεθνή 

αγορά συναλλάγματος πουλώντας δολάρια από τα αποθέματα της. Οι άμεσες 

επιδράσεις μπορούν να διακριθούν στις παρακάτω:

1. Η παρέμβαση της τράπεζας μπορεί να μεταβάλει τη ροή της προσφοράς 

ξένου συναλλάγματος σε σχέση με τη ζήτηση του, επηρεάζοντας έτσι τη 

βραχυπρόθεσμη τάση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Μια τέτοια



παρέμβαση μπορεί να είναι επιτυχημένη εάν χαρακτηρίζεται από μεγάλο 

όγκο συναλλαγών σε σχέση με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών των 

διεθνών αγορών συναλλάγματος.

2. Μια μη "αποστειρωμένη"8 παρέμβαση από την κεντρική τράπεζα που 

μεταβάλει την προσφορά χρήματος σε σχέση με τη ζήτηση χρήματος από 

τον ιδιωτικό τομέα επιδράει στη μεσοπρόθεσμη τάση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας.

3. Μια "αποστειρωμένη" παρέμβαση που μεταβάλει την προσφορά εγχώριων 

ομολόγων σε σχέση με τη προσφορά ξένων ομολόγων στα χαρτοφυλάκια 

των επενδυτών ,έχει άμεση επίδραση στη μεσοπρόθεσμη τάση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. Μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να είναι 

επιτυχής μόνο όταν ο όγκος που τη χαρακτηρίζει είναι μεγάλος σε σχέση 

με τα αποθέματα εγχώριων και ξένων ομολόγων στα χαρτοφυλάκια των 

επενδυτών.

Οι έμμεσες επιδράσεις μιας παρέμβασης αναφέρονται τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Για παράδειγμα η FED επιθυμώντας να 

μειώσει τα επίπεδα του επιτοκίου στις ΗΠΑ μπορεί να αυξήσει την προσφορά 

δολαρίων (με την προϋπόθεση ότι οι πληθωριστικές προσδοκίες παραμένουν 

αμετάβλητες). Μια μείωση των αμερικανικών επιτοκίων αποθαρρύνει τους διεθνείς 

επενδυτές να επενδύσουν σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα, ασκώντας έτσι μια 

έμμεση πίεση προς τα κάτω στο δολάριο. Οι έμμεσες επιδράσεις μπορούν να 

διακριθούν στις παρακάτω.

1. Μια κεντρική τράπεζα μπορεί να παρέμβει στην αγορά συναλλάγματος με 

σκοπό να επισημάνει στην αγορά τις προθέσεις της όσον αφορά την 

νομισματική πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει. Μια πιθανή

8 Όταν μια κεντρική τράπεζα παρεμβαίνει στην αγορά συναλλάγματος χωρίς να λαμβάνει υπόψη της 
τη μεταβολή στην προσφορά χρήματος, η παρέμβαση χαρακτηρίζεται σαν "μη αποστειρωμένη". Για 
παράδειγμα αν η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ ανταλλάξει δολάρια αγοράζοντας συνάλλαγμα στη 
διεθνή αγορά με σκοπό να μειώσει την αξία του δολαρίου η προσφορά χρήματος σε δολάρια αυξάνει. 
Αντίθετα, αν η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ παρέμβει στη διεθνή αγορά συναλλάγματος 
διατηρώντας την προσφορά δολαρίων, τότε η παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως "αποστειρωμένη" και 
πραγματοποιείται με ταυτόχρονες συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος και στην αγορά κρατικών 
ομολόγων. Αν για παράδειγμα η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ επιθυμεί να μειώσει την αξία του 
δολαρίου χωρίς να μεταβάλει την προσφορά, ανταλλάσσει δολάρια για ξένο νόμισμα και πουλά 
κάποια από τα αποθέματα της σε ομόλογα για δολάρια. Το αποτέλεσμα είναι μια αύξηση στα 
χαρτοφυλάκια των επενδυτών σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα και μια μείωση του ισοζυγίου 
συναλλαγματικών αποθεμάτων της τράπεζας.



μεταβολή των προσδοκιών στην προσφορά χρήματος έχει άμεση επίδραση 

στην ισοτιμία όψεως.

2. Η παρέμβαση μιας τράπεζας μπορεί να υποδηλώνει την πεποίθηση της ότι 

η συναλλαγματική ισοτιμία έχει αποκλίνει αρκετά από την μακροχρόνια 

ισορροπία της. Μια τέτοια κίνηση από την τράπεζα εδραιώνει τις 

προσδοκίες για την πραγματική μακροχρόνια ισορροπία της ισοτιμίας και 

επιδράει σταθεροποιητικά.

3. Τέλος η παρέμβαση μιας τράπεζας μπορεί να αποσκοπεί στη διάσπαση ή 

αντιστροφή της τάσης που ακολουθεί η ισοτιμία με σκοπό την επαναφορά 

της στο επίπεδο ισορροπίας της. Μια τέτοια κίνηση, όταν γίνεται στο 

σωστό χρόνο μπορεί να αποθαρρύνει κερδοσκοπικές κινήσεις και να 

εμποδίσει τον υπερακοντισμό της ισοτιμίας.

Θα μπορούσαμε να αποδώσουμε την άμεση επίδραση μιας παρεμβατικής 

πολιτικής μέσα από το παρακάτω υπόδειγμα προσδιορισμού της ισοτιμίας.

Σύμφωνα με το υπόδειγμα του χαρτοφυλακίου, το επίπεδο ισορροπίας 

μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας καθορίζεται από την προσφορά και ζήτηση για 

εγχώρια και ξένα ομόλογα. Μια "αποστειρωμένη" παρέμβαση από την κεντρική 

τράπεζα μιας χώρας μεταβάλει τη σχετική προσφορά για εγχώρια και ξένα ομόλογα 

στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών με αποτέλεσμα να επηρεάζει θεωρητικά την 

συναλλαγματική ισοτιμία (ακόμη και αν η προσφορά χρήματος παραμένει 

αμετάβλητη).Για να διαπιστώσουμε πως μια "αποστειρωμένη" παρέμβαση μεταβάλει 

τη σχετική προσφορά για εγχώρια και ξένα ομόλογα με συνέπεια να επηρεάζει την 

τάση μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας μπορούμε να ακολουθήσουμε τον παρακάτω 

συλλογισμό:

Ας θεωρήσουμε τη ζήτηση για εγχώρια (Β) και ξένα ομόλογα (F) σαν 

μεταβλητές της υπερβάλλουσας απόδοσης που το κάθε ομόλογο προσφέρει:

Bd = b (i - i*- ee)W

(1)
Fd = f(i-i*-ee)W (2)

Σύμφωνα με την εξίσωση (1), η ζήτηση για εγχώρια ομόλογα (Bd) 

αναμένεται να αυξηθεί (μειωθεί) αν η απόδοση των εγχώριων ομολόγων (ϊ) αυξηθεί 

(μειωθεί) σε σχέση με την απόδοση των ξένων ομολόγων (i*+ ee), όπου ΐ και ΐ* οι 

προσδοκώμενες ονομαστικές αποδόσεις των εγχώριων και ξένων ομολόγων και ee η 

προσδοκώμενη μεταβολή στην αξία του ξένου νομίσματος. Θεωρώντας όλους τους



άλλους παράγοντες αμετάβλητους, όσο περισσότερο κίνδυνο θεωρείται ότι 

εμπεριέχουν τα εγχώρια ομόλογα τόσο μεγαλύτερη απόδοση αναμένεται να έχουν σε 

σχέση με αυτήν των ξένων ομολόγων ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των 

επενδυτών να τα αγοράσουν. Η αναμενόμενη μεγαλύτερη απόδοση των εγχώριων 

ομολόγων μπορεί να έχει τη μορφή μιας αναμενόμενης μεγαλύτερης ονομαστικής 

απόδοσης των εγχώριων ομολόγων ή μιας αναμενόμενης μικρότερης ονομαστικής 

απόδοσης των ξένων ομολόγων ή μιας αναμενόμενης υποτίμησης (ανατίμησης) του 

ξένου (εγχώριου) νομίσματος ή κάποιου συνδυασμού των παραπάνω.

Θεωρούμε ότι 0 = i - i*- ee (3)

όπου 0 η υπερβάλλουσα απόδοση ή το ασφάλιστρο κινδύνου που τα 

εγχώρια ομόλογα προσφέρουν ώστε να προσελκύσουν τους επενδυτές να τα 

αποκτήσουν. Καθώς η ζήτηση για εγχώρια και ξένα ομόλογα σχετίζεται με το 0, 

μπορούμε να αποδώσουμε γραφικά (Διάγραμμα 9-1α) ότι όσο μεγαλύτερο είναι το 

ασφάλιστρο κινδύνου των εγχώριων ομολόγων (ή η υπερβάλλουσα απόδοση των 

εγχώριων ομολόγων) τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ζήτηση για εγχώρια ομόλογα σε 

σχέση με τα ξένα. Επειδή οι επενδυτές αποστρέφονται τον κίνδυνο, μια διαδοχική 

αύξηση του 0 θα οδηγήσει σε διαδοχικές αλλά μικρότερες αυξήσεις της επιθυμίας 

των επενδυτών να αγοράσουν εγχώρια σε σχέση με τα ξένα ομόλογα. Έτσι, η σχετική 

αύξηση της ζήτησης εγχώριων ομολόγων (B/F)d αποδίδεται στο διάγραμμα 9-1“ σαν 

μια θετική αλλά μη γραμμική σχέση του 0. Υποθέτοντας ότι η προσφορά για εγχώρια 

και ξένα ομόλογα είναι σταθερή σε κάθε χρονική στιγμή, μπορούμε να αποδώσουμε 

την καμπύλη προσφοράς (B/F)d με μία κάθετη γραμμή. Η τομή των καμπύλών (B/F)d 

και (B/F)5 καθορίζει το επίπεδο ισορροπίας του 0.

Στο διάγραμμα 7-1“ τα εγχώρια (Β) και ξένα ομόλογα (F) αποδίδονται σαν 

ατελή υποκατάστατα από τους επενδυτές. Στην περίπτωση που τα εγχώρια και ξένα 

ομόλογα θεωρούνται από τους επενδυτές τέλεια υποκατάστατα, η αναμενόμενη 

απόδοση τοιν εγχώριων ομολόγων (ΐ) και ξένων ομολόγων (i*+ ee) θα είναι ίση και 

επομένως το 0 θα ισούται με μηδέν και η ζήτηση για εγχώρια ομόλογα σε σχέση με 

τα ξένα (B/F)d αποδίδεται με μια τέλεια ελαστική καμπύλη (οριζόντια γραμμή) στο 

σημείο όπου 0=0 0(Διάγραμμα 7-1β).



Διάγραμμα 7-1

Προσφορά και Ζήτηση για Εγχώρια και Ξένα Ομόλογα

(a) Α τελής υποκατάσταση (β) Τέλεια υποκατάσταση

Αν θεωρήσουμε μια αύξηση της προσφοράς των εγχώριων σε σχέση με τα 

ξένα ομόλογα, η καμπύλη (B/F)so θα μετακινηθεί προς τα δεξιά στη θέση (B/F)si 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7-1“ η αύξηση προσφοράς εγχώριων ομολογούν 

μετατοπίζει το 0 από 0ο σε 01, καθώς οι επενδυτές θα πρέπει να αποζημιωθούν με 

μια μεγαλύτερη προσδοκώμενη απόδοση για να αποκτήσουν περισσότερα εγχώρια 

ομόλογα. Στο διάγραμμα 7-113 μια ανάλογη αύξηση στην εγχώρια προσφορά 

ομολόγων έχει μηδενικό αντίκτυπο στο 0 καθώς οι επενδυτές θεωρούν τα εγχώρια 

και ξένα ομόλογα σαν τέλεια υποκατάστατα.

Στη περίπτωση που μια κεντρική τράπεζα επιθυμεί να αντισταθεί σε μια 

ανατιμητική τάση που παρουσιάζεται στο εγχώριο νόμισμα η τράπεζα θα πρέπει να 

προχωρήσει στην αγορά ξένου συναλλάγματος από τον ιδιωτικό τομέα (εμπορικές 

τράπεζες) ανταλλάσσοντας εγχώριο νόμισμα. Το ξένο συνάλλαγμα η κεντρική 

τράπεζα μπορεί να το επενδύσει σε ξένα ομόλογα. Για να περιορίσει την αυξανόμενη 

ρευστότητα η τράπεζα μπορεί να προχωρήσει σε μια ανοικτή πώληση εγχώριων 

ομολόγων στον ιδιωτικό τομέα αποστειρώνοντας την αρχική αύξηση της προσφοράς 

χρήματος. Με τις κινήσεις αυτές η τράπεζα επιτυγχάνει να αυξήσει τα αποθέματα της 

σε ξένα ομόλογα , μειώνοντας τα αποθέματα της σε εγχώρια, ενώ ταυτόχρονα 

διατηρεί αμετάβλητη την προσφορά χρήματος. Η "αποστειρωμένη" παρέμβαση της 

κεντρικής τράπεζας θα έχει σαν συνέπεια να αυξηθούν τα αποθέματα εγχώριων 

ομολόγων στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών με παράλληλη μείωση των ξένων 

ομολόγων . Η παρέμβαση της τράπεζας με την αύξηση της προσφοράς εγχώριων



ομολόγων και με την υπόθεση ότι τα εγχώρια και ξένα ομόλογα είναι ατελή 

υποκατάστατα οδηγεί σε μια αύξηση του 0 (διάγραμμα 7-1α). Στην αντίθετη 

περίπτωση της τέλειας υποκατάστασης το 0 δεν υφίσταται καμία επίδραση. Αν η 

"αποστειρωμένη" παρέμβαση αποτύχει να επιδράσει στο 0 δεν μπορεί να επηρεάσει 

την τάση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Άρα, απαραίτητη συνθήκη για μια 

"αποστειρωμένη" παρέμβαση αποτελεί η ατελής υποκατάσταση εγχώριων και ξένων 

ομολόγων. Ακόμη, η επίδραση στο 0 θα πρέπει να μεταφράζεται σε μια μεταβολή 

της ισοτιμίας όψεως. Καθώς ee = (Εε - Ε)/Ε, όπου Ε η ισοτιμία όψεως και Εε η 

προσδοκώμενη ισοτιμία, η εξίσωση (3) μπορεί να πάρει τη μορφή :

0 = ΐ-ϊ*-( Εε-Ε)/Ε (4)

Σύμφωνα με την παραπάνω εξίσωση, μια αύξηση στο ασφάλιστρο κινδύνου 0 

που απορρέει από μια αύξηση της εγχώριας προσφοράς ομολόγων σε σχέση με τα 

ξένα ομόλογα, μπορεί να οδηγήσει: (α) σε μια αύξηση του i, (β) σε μια μείωση του 

ί*, (γ) σε μια μείωση του Εε (π.χ. σε μια μείωση της προσδοκώμενης ισοτιμίας του 

ξένου νομίσματος), (δ) σε μια αύξηση του Ε (π.χ. σε μια αύξηση της ισοτιμίας όψεως 

του ξένου νομίσματος), (στ) σε έναν συνδυασμό των παραπάνω.Θα μπορούσαμε έτσι 

να υποστηρίξουμε ότι μια "αποστειρωμένη" παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας έχει 

αμφίβολα αποτελέσματα καθώς μεταβάλει τις τιμές των ί, ί*και Εε.

Εμπειρικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι στην πράξη μια "αποστειρωμένη" 

παρέμβαση από μια κεντρική τράπεζα έχει μικρή επίδραση στον προσδιορισμό της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας (υπό το πρίσμα του υποδείγματος του χαρτοφυλακίου) 

καθώς: (α) οι παρεμβάσεις που παρατηρούνται συνήθως είναι μικρές σε μέγεθος σε 

σχέση με τα συνολικά αποθέματα εγχώριων και ξένων ομολόγων ώστε να 

επηρεάσουν τη αγορά. Έτσι οι μετατοπίσεις της (B/F)s είναι οριακές οδηγώντας σε 

μικρή μεταβολή του 0 ή της ισοτιμίας, (β) δεν έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα ότι μια 

μεταβολή του 0 θα οδηγήσει σε μια μόνιμη μεταβολή μόνο του Ε.



Κεφάλαιο 8

Πρόβλεψη συναλλαγματικών ισοτιμιών με τεχνική ανάλυση

8.1 Εισαγωγή
Τα υποδείγματα προσδιορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών που 

εξετάσθηκαν μέχρι τώρα βασίζονται στη μελέτη της μεταβολής θεμελιωδών 

μακροοικονομικών μεταβλητών (όπως π.χ. η προσφορά χρήματος, ο 

πληθωρισμός,κλπ) για να εξηγήσουν και να προβλέψουν τη συμπεριφορά των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Σε αντιπαραβολή ή και συμπλήρωση αυτών των 

προσεγγίσεων βρίσκεται η μέθοδος της τεχνικής ανάλυσης η οποία αναφέρεται στη 

μελέτη, παρακολούθηση και χρησιμοποίηση ιστορικών στοιχείων σχετικά με τη 

συμπεριφορά της συναλλαγματικής ισοτιμίας με σκοπό τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη 

της μελλοντικής πορείας της. Η λογική πίσω από τη χρήση της τεχνικής ανάλυσης 

βρίσκεται στο γεγονός ότι οι τιμές όλων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων ακολουθούν μια τάση και επομένως η πλαισίωση της παρακολούθησης 

αυτής της τάσης με κάποιους κανόνες μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο 

για τη μελλοντική πρόβλεψη των τιμών.

Η μέθοδος της τεχνικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε αρχικά στις αγορές 

μετοχών και εμπορευμάτων. Με την επικράτηση του καθεστώτος των κυμαινόμενων 

ισοτιμιών οι διεθνείς διαπραγματευτές τίτλων, εμπορευμάτων και συναλλάγματος 

αντιμετώπισαν τα νομίσματα σαν ένα καινούργιο εμπορεύσιμο είδος εφαρμόζοντας 

την τεχνική ανάλυση για τη δημιουργία προβλέψεων. Σήμερα οι διαπραγματευτές 

συναλλάγματος, αποδεχόμενοι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται9, ενδιαφέρονται 

περισσότερο για την ιστορική πορεία ενός επιτοκίου ή μιας ισοτιμίας παρά για τις 

θεμελιώδεις μεταβλητές που εξηγούν μια τέτοια πορεία. Στην ουσία οι υπέρμαχοι της 

τεχνικής ανάλυσης υποστηρίζουν ότι μια συναλλαγματική ισοτιμία αντικατοπτρίζει

9 Οι γεωμετρικοί σχηματισμοί στα διαγράμματα παρακολούθησης της πορείας των ισοτιμιών 
διαμορφώνονται από την προσφορά και ζήτηση για ένα νόμισμα και απεικονίζουν την ανοδική και 
καθοδική ψυχολογία των επενδυτών. Βασίζονται (α) στην ανθρώπινη ψυχολογία, στις ανθρώπινες 
αντιδράσεις όπως η ελπίδα, ο ενθουσιασμός, η ανασφάλεια, ο πανικός και άλλα χαρακτηριστικά τα 
οποία χαρακτηρίζουν το ίδιο το ανθρώπινο είδος και (β) στο γεγονός ότι μια πληροφορία διαχέεται 
στην αγορά διαφορετικά λόγο διαφορετικών ευκαιριών πρόσβασης σ' αυτήν αλλά και λόγο της 
διαφορετικής αντίδρασης σ' αυτήν - άλλοι αποδέχονται την πληροφόρηση και την προεξοφλούν 
αμέσως και άλλοι είναι περισσότερο διατακτικοί.
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την κοινή συναίνεση των επενδυτών όσον αφορά την αντιμετώπιση και αποδοχή του 

βραχυπρόθεσμου συναλλαγματικού κινδύνου. Το γεγονός ότι η τεχνική ανάλυση 

γίνεται όλο και περισσότερο δημοφιλής στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος 

απορρέει από την δυσαρέσκεια των επενδυτών και των διαπραγματευτών από την 

απόδοση των θεωρητικών υποδειγμάτων προσδιορισμού της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι από την καθιέρωση των κυμαινόμενων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών οι ταλαντώσεις που παρουσιάζουν οι πραγματικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι κατά πολύ μεγαλύτερες των προσδοκιών που είχαν 

διαμορφωθεί και συχνά υπερακοντίζουν τα επίπεδα ισορροπίας όπως αυτά 

καθορίζονται από θεωρίες όπως η ΙΑΙ, το μονεταριστικό μοντέλο ή το υπόδειγμα του 

ισοζυγίου πληροιμών. Συχνά, όταν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες υπερακοντίζουν τα 

θεμελιώδη επίπεδα ισορροπίας τα θεωρητικά μοντέλα συνιστούν την πώληση ενός 

νομίσματος μέχρι του σημείου που αυτό θα επανέλθει στην αρχική του ισορροπία. 

Αντίθετα με τη λογική των θεωρητικών μοντέλων η τεχνική ανάλυση, στην 

περίπτωση που οι συναλλαγματικές ισοτιμίες υπερακοντίζουν τα θεμελιώδη επίπεδα 

ισορροπίας, συνιστά τη διατήρηση μιας μακράς θέσης σε κάποιο νόμισμα 

ακολουθώντας την μέχρι του σημείου που διαφαίνεται κάποια αντιστροφή της 

ανοδικής του τάσης (Διάγραμμα 8-1)

Διάγραμμα 8-1

Τεχνική ανάλυση: Πλεονεκτήματα από τη συμπόρευση με την τάση

Exchange rate Market price 

^Trend line

will recommend maintaining long p 
as long as the trend in the exchange 
rate is up.

Time

(πηγή : Rosenberg,M, Currency Forecasting)



Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση της σημασίας που οι διαπραγματευτές αποδίδουν 

στην τεχνική ανάλυση παρουσιάζεται σε μία έρευνα της τράπεζας της Αγγλίας μεταξύ 

200 διευθυντικών στελεχών διαπραγματευτών συναλλάγματος στην αγορά του 

Λονδίνου (Bank of England Quarterly Bulletin, Νοέμβριος 1989). Η έρευνα έδειξε ότι 

το 90% των διαπραγματευτών χρησιμοποιούσε την τεχνική ανάλυση για 

βραχυπρόθεσμες προβλέψεις (με χρονικό ορίζοντα από μία μέρα έως μία εβδομάδα) 

ενώ το 60% αυτών θεωρούσε την τεχνική ανάλυση εξίσου σημαντική με τη χρήση 

θεωρητικών υποδειγμάτων. Για μεγαλύτερους χρονικούς ορίζοντες (από ένα έως 

τρεις μήνες ή από έξι μήνες έως ένα χρόνο) η βαρύτητα που δόθηκε στα θεωρητικά 

υποδείγματα ήταν μεγαλύτερη καθώς το 85% του δείγματος της έρευνας τα 

θεώρησαν πιο σημαντικά από την τεχνική ανάλυση με ένα ποσοστό 30% αυτών να 

βασίζονται μόνο στα θεωρητικά υποδείγματα.

8.2 Τεχνική ανάλυση - τάσεις και αντιστροφές______________
Η προσέγγιση της τεχνικής ανάλυσης αναφέρεται στη δημιουργία 

προβλέψεων από την παρέκταση της ακολουθίας των ιστορικών κινήσεων ενός 

νομίσματος στο μέλλον. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, που ένα νόμισμα 

ανατιμάται και η αύξηση της αξίας του ξεπερνά μια δεδομένη ισορροπία , η τεχνική 

ανάλυση συνιστά τη διατήρηση από τους επενδυτές μακράς θέσης απέναντι του 

υποθέτοντας ότι η αυξητική τάση της συναλλαγματικής ισοτιμίας θα διατηρηθεί μέχρι 

την εμφάνιση κάποιων συμπτωμάτων αντιστροφής αυτής της τάσης.

Η τάση των τιμών σε μια αγορά συναλλάγματος μπορεί να αποδοθεί σαν μια 

σειρά από πρωτεύοντα και δευτερεύοντα κύματα με ανώτατα (κορυφές) και 

κατώτατα σημεία (πυθμένες). Τα πρωτεύοντα κύματα αναφέρονται σε ευρείες 

μετακινήσεις των ημών που υποδηλώνουν μια ανοδική ή καθοδική τάση της αγοράς. 

Τα δευτερεύοντα κύματα αναφέρονται σε προσωρινές διορθώσεις της βασικής τάσης. 

Για την παρακολούθηση των τάσεων χρησιμοποιούνται διάφορα υποδείγματα τα 

οποία επιχειρούν να αναγνωρίσουν την πορεία που ακολουθούν τα πρωτεύοντα 

κύματα. Σε ένα απλό διάγραμμα γραμμών τάσης, μια ανοδική τάση εντοπίζεται όταν 

οι ημές αυξάνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε σημειώνονται διαδοχικά ανώτατα σημεία 

και οι μεσολαβούμενες πτώσεις δεν υπερβαίνουν τα κατώτατα σημεία (Διάγραμμα 8-



Διάγραμμα 8-2

Τεχνική ανάλυση: Εντοπισμός ανοδικής / καθοδικής τάσης

Exchange rate

Λη upirend is indicated when 
advancing prices achieve 
successively higher peak·. 
(Ρι>Ρ;>Ρ,) and intervening 
declines in prices fail to fail 
below preceding troughs 
Π>Τ>Τ,). Exchange rate

A downtrend is indicated when 
declining prices achieve 
successive!) lower troughs 
(Tj<T;<T|) and intervening 
increases in prices fail to rise 
above preceding peaks 
<P,<P;<P).Peak , Market pnee 

^ Trend line

Market price 

Trend line
Time Time

(πηγή : Rosenberg,M, Currency Forecasting)

Ένα από τα mo δημοφιλή υποδείγματα παρακολούθησης των τάσεων είναι η 

χρήση διαγραμμάτων στήλης στα οποία καταγράφεται η ημερήσια ισοτιμία με μια 

κάθετη στήλη να αντιπροσωπεύει το ημερήσιο εύρος της και μια μικρή οριζόντια 

στήλη να αντιπροσωπεύει το ημερήσιο κλείσιμο της ισοτιμίας (Διάγραμμα 8-3). Όταν 

μια ισοτιμία πλησιάζει επανειλημμένα ένα επίπεδο ισορροπίας χωρίς να το ξεπερνάει 

τότε αυτό ορίζεται σαν το επίπεδο αντίστασης. Το επίπεδο αντίστασης προσδιορίζεται 

συνήθως από ένα στρογγυλό ψυχολογικό νούμερο (ή ένα προηγούμενο μέγιστο 

επίπεδο) και σ' αυτό σημειώνεται συνήθως μια ισχυρή πίεση πωλήσεων η οποία δεν 

επιτρέπει περαιτέρω άνοδο. Αν το επίπεδο αντίστασης διασπασθεί προς τα πάνω τότε 

αναμένεται μια σημαντική άνοδος της ισοτιμίας. Αντίθετα το επίπεδο της ισοτιμίας 

όπου παρουσιάζεται ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον και δεν επιτρέπει περαιτέρω 

πτώση της ορίζεται σαν το επίπεδο στήριξης.
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Διάγραμμα 8-3

■& Close
ΠΗΓΗ : WALMSI.ΕΥ Julian (1992), " The Foreign Exchange and Money Markets Guide ”

Ο τερματισμός της τάσης πραγματοποιείται με "αντιστροφή", δηλαδή με τη 

μετατροπή της ανοδικής αγοράς σε καθοδική και το αντίστροφο. Για την αναγνώριση 

μιας ανοδικής (καθοδικής) τάσης σε ένα διάγραμμα, η γραμμή τάσης σχεδιάζεται 

συνήθως κάτω (πάνω) από τους διαδοχικούς πυθμένες (κορυφές). Η γωνία της 

γραμμής τάσης απεικονίζει την ταχύτητα και την πορεία της τιμής της αγοράς. Όσες 

περισσότερες φορές η τιμή της αγοράς αγγίζει αλλά δεν ξεπερνά τη γραμμή τάσης 

τόσο μεγαλύτερη είναι η εμπιστοσύνη στη συνέχιση της τάσης. Το πρώτο σήμα μιας 

αντιστροφής είναι η αρχική διάσπαση της γραμμής τάσης. Μια αντιστροφή τάσης 

επιβεβαιώνεται όταν συμβαίνουν ταυτόχρονα τα εξής: (α) η τιμή της αγοράς δεν 

αυξάνεται στα προηγούμενα υψηλά επίπεδα και (β) η τιμή της αγοράς πέφτει κάτω 

από το επίπεδο στήριξης (Διάγραμμα 8-4). Στην περίπτωση της αντιστροφής τάσης 

σε μια ανοδική αγορά η τεχνική ανάλυση υποδεικνύει την πώληση ενώ σε μια 

καθοδική αγορά την αγορά.



Διάγραμμα 8-4

Τεχνική ανάλυση: Αντιστροφή τάσης

(πηγή : Ro.senberg.M. Currency Forecasting)

Ο πιο αξιόπιστος σχηματισμός αντιστροφής είναι ο σχηματισμός "κεφάλι και 

ώμοι" (Διάγραμμα 8-5). Ο σχηματισμός αυτός αποτελείται από τρεις διαδοχικές 

κορυφές και πυθμένες, με τη δεύτερη κορυφή μεγαλύτερη της πρώτης και την Τρίτη 

μικρότερη της δεύτερης. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 8-5, στην πρώτη εναλλαγή 

κορυφής-πυθμένα σχηματίζεται ο αριστερός ώμος ενώ στη δεύτερη εναλλαγή το 

κεφάλι. Η αποτυχία της τρίτης κορυφής να φθάσει στο επίπεδο της πρώτης οδηγεί τη 

διαδοχικά επιτυχημένη σειρά κορυφώσεων σ' ένα τέλος. Αυτό αποτελεί και μια 

αρχική ένδειξη μιας μικρής ζήτησης και η τελική πτώση των τιμών κάτω από το 

προηγούμενο κατώτατο όριο (γραμμή λαιμού) αποτελεί επιβεβαίωση μιας 

αντιστροφής.



Διάγραμμα 8-5

Τεχνική ανάλυση: Αντιστροφή τάσης - κεφάλι και ώμοι

Η προσωρινή οριζοντίωση μιας τάσης με σκοπό την αφομοίωση 

βραχυχρόνιων υπεραγορασμένων ή υπερπωλημένων καταστάσεων αποτελεί την 

ανάπαυλα ή παγίιοση τάσης. Η ανάπαυλα έχει συνήθως δύο λειτουργίες: (α) αποτελεί 

σχηματισμό αναμονής, συνήθως μετά από μια παρατεταμένη και εντυπωσιακή άνοδο 

και (β) απορροφά τις υπερβολές της αγοράς (πραγματοποιείται συνήθως έξοδος των 

βραχυχρόνιων επενδυτών υπό το φόβο μιας αναπόφευκτης διόρθωσης και είσοδος 

των μακροχρόνιων επενδυτών). Οι σχηματισμοί της ανάπαυλας διαφέρουν από τους 

σχηματισμούς της αντιστροφής στο ότι διαρκούν πολύ λιγότερο (1-3 εβδομάδες).Οι 

κυριότεροι σχηματισμοί ανάπαυλας ή παγίωσης είναι τα τρίγωνα, οι σημαίες και τα 

σημαιάκια και τα παραλληλόγραμμα (Διάγραμμα 8-6). Στο σχηματισμό τριγώνων η 

τιμή της αγοράς παρουσιάζει διαδοχικά μικρότερες κορυφές αλλά όχι χαμηλότερους 

πυθμένες με συνέπεια η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση να μη διακόπτεται. Ο 

σχηματισμός των τριγώνων ωριμάζει και λύεται όταν γίνει διάσπαση της άνω 

πλευράς του τελευταίου τριγώνου.
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Διάγραμμα 8-6

Τεχνική ανάλυση: Ανάπαυλα ή παγίωση τάσης

Μια διαφορετική προσέγγιση της παρακολούθησης των τάσεων αποτελεί η 

χρήση του κανόνα του φίλτρου ο οποίος συστήνει την αγορά ενός νομίσματος αν η 

συναλλαγματική ισοτιμία αυξηθεί χ% πάνω από το τελευταίο κατώτατο σημείο της 

και πώληση αν η ισοτιμία πέσει χ% χαμηλότερα από το τελευταίο ανώτατο σημείο 

της. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ένας επενδυτής που χρησιμοποιεί το φίλτρο χ% 

λαμβάνει μακρά θέση σ' ένα νόμισμα που ανατιμήθηκε χ% από το τελευταίο 

κατώτατο σημείο του. Ο επενδυτής διατηρεί τη θέση του μέχρι η συναλλαγματική 

ισοτιμία να πέσει χ% από το υψηλότερο σημείο που θα φθάσει μετά το άνοιγμα της 

θέσης.

Μια ακόμη ιδιαίτερα δημοφιλής μέθοδος της τεχνικής ανάλυσης που 

χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι η αυτή των 

κινητών μέσων όρων. Η διαγραμματική ανάλυση των τάσεων όπως παρουσιάστηκε 

παραπάνω είναι μια μέθοδος αρκετά υποκειμενική και γι' αυτό δύσκολα τυποποιείται 

σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ακόμη με τη διαγραμματική ανάλυση 

οι τεχνικοί αναλυτές μπορεί εύκολα να διαφωνήσουν για το εάν ένας σχηματισμός 

είναι τρίγωνο ή κεφάλι ή για το εάν το επόμενο επίπεδο αντίστασης είναι τάδε κλπ. .
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Οι κινητοί μέσοι όροι από την άλλη μεριά δίνουν συνήθως αναμφισβήτητα σήματα 

αγοραπωλησιών. Η μέθοδος αυτή απαιτεί την επεξεργασία δύο κινητών μέσων όρων 

μιας τιμής του βραχυχρόνιου κινητού μέσου όρου (SRMA - συνήθως 5-10 ημερών) 

και του μακροχρόνιου (LRMA - συνήθως 90-200 ημερών). Όταν ο SRMA είναι πάνω 

από το LRMA η μέθοδος υποδηλώνει ότι ο επενδυτής πρέπει να λάβει μακρά θέση 

απέναντι σε ένα νόμισμα και το αντίστροφο.Το διάγραμμα 8-7 απεικονίζει το πώς η 

τομή των κινητών μέσων όρων της συναλλαγματικής ισοτιμίας DM/$ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να προβλέψει τη μελλοντική πορεία της ισοτιμίας DM/$.

Διάγραμμα 8-7

Τεχνική ανάλυση: Κινητοί μέσοι όροι

DM/U.S.S A sell signal is issued ai

(ια\γή : Rosenberg.M, Currency Forecasting)
Ο μακροχρόνιος κινητός μέσος όρος (LRMA) βρίσκεται πάντα πίσω από τον 

βραχυχρόνιο μέσο όρο (SRMA) διότι ο τελευταίος είναι πιο ευαίσθητος στη σύλληψη 

και εκμετάλλευση τοιν βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ισοτιμίας DM/$. Έτσι ο 

SRMA θα βρίσκεται κάτω από το LRMA όταν η τάση της ισοτιμίας DM/$ είναι 

καθοδική ενώ θα βρίσκεται από πάνω όταν η τάση είναι καθοδική. Η τομή του 

SRMA με το LRMA μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια ένδειξη μετακίνησης της 

πορείας της αγοράς. Αν ο SRMA μετακινηθεί πάνω από το LRMA αυτό σημαίνει ότι 

το δολάριο ανατιμάται και αντίστροφα. Οπως φαίνεται στο διάγραμμα 8-7, η τομή
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του SRMA με το LRMA υποδεικνύει αγορά δολαρίων στο σημείο Β και πώληση 

δολαρίων στο σημείο S.

Τα αποτελέσματα από τη χρησιμοποίηση της τεχνικής ανάλυσης είναι 

ενθαρρυντικά όταν η μεταβολή της τάσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών γίνεται 

βαθμιαία σε σχέση με το χρόνο. Στην περίπτωση όμως που η τάση στην αγορά 

παίρνει την ακραία μορφή μιας "φούσκας" (bubble) που ξεφουσκώνει απότομα 

(διάγραμμα 8-8) τότε οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν μέχρι τώρα και που ακολουθούν 

την τάση δεν μπορούν να αποδώσουν ικανοποιητικά.Στην περίπτωση που μια 

ανοδική ή καθοδική αγορά χάνει την ορμή της και ετοιμάζεται για αντιστροφή πριν 

αυτό φανεί στην πορεία των τιμών, η τεχνική ανάλυση στρέφεται στη χρησιμοποίηση 

των ταλαντοιτών.

Διάγραμμα 8-8

Τεχνική ανάλυση: Κινητοί μέσοι όροι και "φούσκες" (speculative bubble)

The Failure of Trend-Following Trading Rules 
to Anticipate the Bursting of a Speculative Bubble

(πηγή: Rosenberg.M, Currency Forecasting)

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές ταλαντωτών όπως ο ταλαντωτής 

ορμής(ιηοΓηοηίιΐΓη), ο Relative strength index(RSI) και άλλοι. Τα υποδείγματα των 

ταλαντωτών αποδίδονται διαγραμματικά σε μια μορφή ζώνης κάτο) από το διάγραμμα 

των τιμών, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι η καμπύλη τους



περιστρέφεται (ταλαντώνεται) γύρω από μια οριζόντια γραμμή μηδέν. Τα 

διαγράμματα μερικών ταλαντωτών διαθέτουν ακόμη δύο οριζόντιες γραμμές (πάνω 

και κάτω από τη γραμμή μηδέν) οι οποίες οριοθετούν τις υπεραγορασμένες και 

υπερπωλημένες καταστάσεις). Οι κορυφές και οι πυθμένες της καμπύλης του 

ταλαντωτή αντιστοιχούν χρονικά στις κορυφές και στις καμπύλες των τιμών. Οταν ο 

ταλαντωτής φτάνει σε μια ακραία τιμή, είτε πάνω είτε κάτω, οι τιμές στην αγορά 

έχουν ανέβει ή πέσει υπερβολικά πράγμα που υποδηλώνει μια επερχόμενη διόρθωση 

ή αντιστροφή. Οι επενδυτές που ακολουθούν τα σήματα των ταλαντωτών αγοράζουν 

όταν ο ταλαντωτής βρεθεί σε υπερπωλημένη περιοχή και πουλούν όταν ο ταλαντωτής 

βρεθεί σε μια υπεραγορασμένη περιοχή. Τα σήματα αγορών ή πωλήσεων δίδονται 

όταν η καμπύλη του ταλαντωτή διασπάσει τη γραμμή μηδέν. Η πιο σημαντική όμως 

χρήση των ταλαντωτών είναι η ανίχνευση των αποκλίσεων. Η απόκλιση εμφανίζεται 

όταν η ευθεία που ενώνει δύο σημεία αντιστροφής (κορυφές ή πυθμένες) του 

ταλαντωτή δεν κινείται παράλληλα προς την ευθεία που ενώνει δύο σημεία 

αντιστροφής (turning points) της γραμμής των ημών, αλλά κινείται με απόκλιση. 

Έτσι στην περίπτωση μιας ανοδικής αγοράς, η μη ακολουθία της αύξησης των τιμών 

από διαδοχικά υψηλά σημεία του ταλαντωτή, υποδηλώνει καθοδική απόκλιση και 

προειδοποίηση αντιστροφής.

Τα υποδείγματα ταλαντωτών ορμής (momentum models) χρησιμεύουν στον 

προσδιορισμό του ρυθμού ανόδου ή καθόδου των ημών. Για παράδειγμα, ένα βασικό 

υπόδειγμα ταλαντωτή ορμής Ν-ημερών προκύπτει αν διαιρέσουμε την τρέχουσα 

συναλλαγμαηκή ισοημία όψεως Et με την ισοημία όψεως πριν από Ν ημέρες Ε,.Ν:

Μν ημερών (Ε,-Ε t.N)/ Ε,.ν

Συνήθως ο ταλαντωτής ορμής επιβεβαιώνει την τάση της αγοράς με την 

έννοια όη μια αύξηση των ημών παρουσιάζεται συνήθως με μια αυξανόμενη 

ταχύτητα. Μια αύξηση των ημών που συνοδεύεται από κάθοδο του ταλαντωτή 

υποδηλώνει αδυναμία της τάσης να συνεχίσει την υπάρχουσα πορεία της (Διάγραμμα 

8-9, καθοδική απόκλιση). Μια καθοδική απόκλιση υποδηλώνει αύξηση της 

πιθανότητας ανηστροφής και αποτελεί προειδοποίηση για πώληση. Στην περίπτωση 

που ο ρυθμός ανόδου ή καθόδου των ημών είναι υψηλός ο ταλαντωτής ορμής 

λαμβάνει ακραίες θέσεις και υποδηλώνει μια κατάσταση υπερπώλησης ή υπεραγοράς 

(Διάγραμμα 8-9). Μια τέτοια κατάσταση υποδηλώνει είτε όη η τάση θα συνεχιστεί με 

βραδύτερους ρυθμούς είτε όη επίκειται μια ανηστροφή.
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Διάγραμμα 8-9

Ταλαντωτής ορμής (momentum) και καθοδική απόκλιση
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Διάγραμμα 8-10

(πηγή : Rosenberg,Μ, Currency Forecasting)

IF



8.3 Επικρίσεις και επιδόσεις της τεχνικής ανάλυσης_________
Η τεχνική ανάλυση αποτελεί ακόμη αντικείμενο σφοδρών επικρίσεων από 

πολλούς οικονομολόγους οι οποίοι συχνά ταυτίζουν τη σχέση τεχνικής ανάλυσης με 

τα θεωρητικά υποδείγματα με τη σχέση που έχει "η αστρολογία με την αστρονομία". 

Οι επικριτές της τεχνικής ανάλυσης βασίζουν τα επιχειρήματα τους στη θεωρία της 

αποτελεσματικής αγοράς (efficient market theory) η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές 

του 1960. Σε μια αποτελεσματική αγορά, οι τιμές αντικατοπτρίζουν (ενσωματώνουν) 

πλήρως όλες τις σχετικές με αυτές πληροφορίες και επομένως η παρακολούθηση και 

χρησιμοποίηση ιστορικών στοιχείων σχετικά με τη συμπεριφορά μιας 

συναλλαγματικής ισοτιμίας με σκοπό τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της μελλοντικής 

πορείας της αποτελεί ουτοπία. Σύμφωνα με τους επικριτές της τεχνικής ανάλυσης, οι 

πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών δημιουργούνται τυχαία και 

εφόσον οι τιμές ανταποκρίνονται τέλεια στις νέες πληροφορίες αυτό συνεπάγεται ότι 

και οι τιμές ακολουθούν μια απρόβλεπτη τυχαία πορεία (random walk).

Ακολουθώντας το συλλογισμό των υπέρμαχων των θεωρητικών 

υποδειγμάτων προσδιορισμού των ισοτιμιών μπορεί να υποστηριχθεί ότι η 

χρησιμοποίηση τεχνικών κανόνων από ένα επενδυτή αποβαίνει κερδοφόρα μέχρι του 

σημείου που η πρόσβαση στην πληροφόρηση από άλλους επενδυτές καταστήσει τους 

τεχνικούς κανόνες αναποτελεσματικούς. Για να μπορέσει ένας επενδυτής να 

διατηρήσει μια συνεχή κερδοφορία ακολουθώντας την τεχνική ανάλυση θα πρέπει οι 

μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών να ακολουθούν μια τάση, η πρόβλεψη 

της οποίας να είναι δυνατή. Μια τέτοια τάση θα πρέπει να διατηρείται για ένα 

χρονικό διάστημα ώστε να επιτρέψει τον επενδυτή να επωφεληθεί και να κερδίσει 

από την τεχνική ανάλυση. Στην περίπτωση όμως που υφίσταται μια τέτοια σταθερή 

και προβλέψιμη τάση, είναι ευνόητο ότι όλοι οι επενδυτές θα προσπαθούσαν να 

επωφεληθούν, ενεργώντας ομόφωνα,με συνέπεια τη δημιουργία ισχυρών κυμάτων 

αγορών ή πωλήσεων που θα οδηγούσαν σε ακραίες μεταβολές της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας. Αν όμως οι τιμές των ισοτιμιών ακολουθούσαν ένα τέτοιο σενάριο, η 

πρόβλεψη τους ακολουθώντας τους κανόνες της τεχνικής ανάλυσης θα ήταν αδύνατη.

Από την άλλη μεριά, οι υπέρμαχοι της τεχνικής ανάλυσης υποστηρίζουν ότι 

ενώ οι επενδυτές μπορεί να συμφωνούν για την πορεία μιας τάσης είναι απίθανο να 

συμφωνούν όλοι ομαδικά στο χρόνο εκτέλεσης των αγοραπωλησιών. Θα υπάρχουν 

πάντα κάποιοι επενδυτές που θα προέβλεπαν την ομαδική αντίδραση κάποιων άλλων
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και θα εκτελούσαν τις αγοραπωλησίες τους νωρίτερα. Όσον αφορά το επιχείρημα της 

τυχαίας διαμόρφωσης της πληροφόρησης, οι υπέρμαχοι της τεχνικής ανάλυσης 

αντιπαραθέτουν το επιχείρημα ότι η αντίδραση της αγοράς στην πληροφόρηση δεν 

είναι ακαριαία. Με άλλα λόγια θα υπάρχει πάντα κάποιος ετεροχρονισμός της 

πρόσβασης στην πληροφόρηση από τις διαφορετικές ομάδες επενδυτών, με συνέπεια 

η αγορά να γίνεται στην πράξη αναποτελεσματική οδηγώντας με τη σειρά της στη 

δημιουργία των τάσεων . Στο διάγραμμα 8-11 αποδίδεται η αντίδραση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας στη παρουσία νέας πληροφόρησης.

Διάγραμμα 8-11

Τεχνική ανάλυση .'Αντίδραση της ισοτιμίας στη νέα πληροφόρηση_________

Red
exchange rate

<1ι

%

if the currency markets 
were perfectly efficient, 
exchange rates would 
react instantaneously to 
economic news. In such 
case, the red exchange rate 
would rise immediatcly 
frorn q0 to q, at time T,.

Real
exchange-rate

path

But information is imperfect; and 
investor interpretation of the news 
is not homogeneous. It may not be 
until T6 that the exchange rate 
gradually reaches its new long-run 
equilibrium level qj.

T, T4 Time

(πηγή : Rosenberg,M, Currency Forecasting)

Αν υποθέσουμε ότι μια νέα πληροφορία φτάνει στην αγορά και 

μακροπρόθεσμα προϋποθέτει μια μόνιμα ανοδική προσαρμογή της πραγματικής 

μακροπρόθεσμης συναλλαγματικής ισοτιμίας από τη θέση qo στη θέση qi. Σε μια 

αποτελεσματική αγορά η συναλλαγματική ισοτιμία θα προσαρμοζόταν ταυτόχρονα 

στη χρονική περίοδο Τι στο καινούργιο επίπεδο μακροχρόνιας ισορροπίας της εφόσον 

: (α) οι προσδοκίες των επενδυτών είναι ομοιογενείς, (β) δεν υπάρχει αμφιβολία στην 

αγορά ότι η νέα πληροφόρηση είναι παροδική ή μόνιμη, (γ) η αγορά είναι ώριμη να 

αντιληφθεί την αληθινή μακροπρόθεσμη ισοτιμία με την υπάρχουσα πληροφόρηση.
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(δ) οι επενδυτές αποστρέφονται τον κίνδυνο και (ε) δεν υφίστανται εμπόδια για την 

προσαρμογή της ισοτιμίας στο μακροπρόθεσμο επίπεδο ισορροπίας της. Όταν 

υφίστανται οι παραπάνω συνθήκες, η αγορά συναλλάγματος είναι πραγματικά 

αποτελεσματική και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούν να προσαρμοστούν τόσο 

γρήγορα στη νέα πληροφόρηση σε βαθμό που η τεχνική ανάλυση να αδυνατεί να 

παρακολουθήσει τη μεταβολή τους. Στην πράξη ωστόσο είναι δύσκολο να παραδεχτεί 

κανείς ότι οι παραπάνω συνθήκες μπορούν να συναντηθούν. Για παράδειγμα, οι 

προσδοκίες των επενδυτών είναι κατά κανόνα ανομοιογενείς. Άλλοι επενδυτές είναι 

μακροπρόθεσμοι και άλλοι βραχυπρόθεσμοι, με αποτέλεσμα να αντιδρούν 

διαφορετικά στη νέα πληροφόρηση, πράγμα που στοιχειοθετεί τη βαθμιαία 

προσαρμογή της συναλλαγματικής ισοτιμίας στο μακροπρόθεσμο επίπεδο ισορροπίας 

του. Μια τέτοια βαθμιαία προσαρμογή υποδηλώνει ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 

μεταβάλλονται ακολουθώντας τάσεις που θα μπορούσαν να προσδιοριστούν από τους 

κανόνες της τεχνικής ανάλυσης, τουλάχιστον σ' έναν βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Στο 

συμπέρασμα αυτό καταλήγουν και πολλοί ακαδημαϊκοί που υποστηρίζουν μια 

εναλλακτική προσέγγιση από αυτή της θεωρίας της αποτελεσματικής αγοράς. 

Σύμφωνα με τους τελευταίους, οι επενδυτές σε μια αγορά εμπίπτουν σε δύο 

κατηγορίες, (α) στους βραχυπρόθεσμους επενδυτές που ακολουθούν τους κανόνες 

της τεχνικής ανάλυσης και (β) στους μακροπρόθεσμους επενδυτές που 

χρησιμοποιούν τα θεωρητικά υποδείγματα προσδιορισμού των ισοτιμιών. Έτσι οι 

βραχυπρόθεσμοι επενδυτές ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς τείνουν να 

προβαίνουν σε αγορές όταν ένα νόμισμα ανατιμάται ενώ πωλούν όταν ένα νόμισμα 

διολισθαίνει. Αντίθετα, οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές, παίρνουν πάντα ανάλογη θέση 

απέναντι σε ένα νόμισμα σύμφωνα με τη τιμή που η επεξεργασία των 

μακροπρόθεσμων οικονομικών μεταβλητών καθορίζει. Οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές 

αλλά και οι κερδοσκόποι, θα μπορούσαν με τις ενέργειες τους να 

αποσταθεροποιήσουν μια αγορά συναλλάγματος προκαλώντας μαζικές αγορές και 

άρα αυξάνοντας την αξία ενός νομίσματος πέραν της μακροπρόθεσμης ισορροπίας 

του, ύστερα από την εμφάνιση μιας νέας θετικής πληροφόρησης. Καθώς οι 

κερδοσκόποι βασίζονται στη παρέκταση της ακολουθίας των ιστορικών κινήσεων 

ενός νομίσματος στο βραχυπρόθεσμο μέλλον, στην περίπτωση της διολίσθησης ενός 

νομίσματος θα προέβαιναν σε μαζικές πωλήσεις γενικεύοντας τις προσδοκίες για 

περαιτέρω διολίσθηση (Nurkse,1944). Σε μια τέτοια περίπτωση η μεταβολή μιας
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συναλλαγματικής ισοτιμίας θα ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη της μεταβολής της 

απάντων των κερδοσκόπων (Διάγραμμα 8-12)

Διάγραμμα 8-12

Αποσταθεροποίηση της αγοράς εξαιτίας των κερδοσκόπων______________

μπορούσαν να διατηρήσουν μια συναλλαγματική ισοτιμία πέραν της πραγματικής

μακροπρόθεσμης ισορροπίας της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε κάποιο
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συγκεκριμένο σημείο η επιθυμία εξαργύρωσης μιας ανοδικής πορείας ενός 

νομίσματος συχνά οδηγεί σε πωλήσεις με συνέπεια ο υπερακοντισμός της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας να αντιστρέφεται.

Μια αντίθετη με τα παραπάνω άποψη διατύπωσε ο Milton Friedman (1953) 

υποστηρίζοντας ότι όσο οι κερδοσκόποι είναι ικανοί και μπορούν να λαμβάνουν 

μακρά θέση απέναντι σε ένα νόμισμα που διολισθαίνει και βραχεία θέση απέναντι σε 

ένα νόμισμα που ανατιμάται, τότε οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών θα 

είναι πιο αρμονικές απ' ότι στη περίπτωση απουσίας των κερδοσκόπων από την 

αγορά (Διάγραμμα 8-13). Σε ακολουθία με αυτή την άποψη, ο McKinnon (1979), 

υποστηρίζει ότι υπάρχουν παράγοντες πέραν των επενδυτών ή των κερδοσκόπων που 

περιορίζουν το ρόλο των τελευταίων στη διαμόρφωση μιας συναλλαγματικής 

ισοτιμίας. Για παράδειγμα, οι εμπορικές τράπεζες θέτουν περιορισμούς στα όρια 

συναλλαγών πολλών διαπραγματευτών συναλλάγματος από μέρα σε μέρα. Πολλές 

πολυεθνικές επιχειρήσεις από την άλλη μεριά θέτουν σαν κύριο στόχο τους την 

ελαχιστοποίηση του συναλλαγματικού κινδύνου περιορίζοντας αισθητά τις 

κερδοσκοπικές θέσεις τους ακόμη και όταν οι ευκαιρίες το επιτρέπουν.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο υπερακοντισμός μιας συναλλαγματικής 

ισοτιμίας, εξαιτίας των παρεμβάσεων των κερδοσκόπων και των κινήσεων των 

επενδυτών, κινείται μέσα σε συγκεκριμένα όρια. Υπάρχουν όμως περιστατικά που ο 

υπερακοντισμός μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας οδήγησε σε εξαιρετικά ακραίες 

καταστάσεις. Οι Frankel και Froot (1990) υποστήριξαν ότι η βασική αιτία για τον 

υπερακοντισμό της μακροχρόνιας ισορροπίας του δολαρίου την περίοδο 1984-85 

ήταν η αυξανόμενη βαρύτητα που απέδωσαν οι managers των διεθνών επενδυτικών 

χαρτοφυλακίων στις προβλέψεις των τεχνικών αναλυτών. Η μεγάλη ανατίμηση του 

δολαρίου την περίοδο 1981-83 μπορεί να εξηγηθεί από τη διεύρυνση των 

αμερικανικών σε σχέση με τα ξένα πραγματικών επιτοκιακών διαφορών που 

εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του '80. Η συνεχιζόμενη όμως ανατίμηση του 

δολαρίου την περίοδο 1984-85 μπορεί να εξηγηθεί μόνο από τη συμπεριφορά των 

managers των διεθνών επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Οι τελευταίοι λαμβάνουν τις 

επενδυτικές αποφάσεις τους στηριζόμενοι τόσο στα θεωρητικά υποδείγματα 

προσδιορισμού των ισοτιμιών όσο και στην τεχνική ανάλυση. Η βαρύτητα που 

αποδίδουν στις προβλέψεις εξαρτάται από την επιτυχία του κάθε μοντέλου στην 

πρόβλεψη της μεσοπρόθεσμης τιμής του δολαρίου. Καθώς όμως η επίδοση των 

προβλέψεων των θεωρητικών υποδειγμάτων στις αρχές της δεκαετίας του '80 ήταν
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απογοητευτική, ενώ αντίθετα η επιτυχία των τεχνικών αναλυτών εμφανής, οι 

managers των διεθνών κεφαλαίων απέδωσαν στις προβλέψεις των θεωρητικών (οι 

οποίες και συνιστούσαν μια διολίσθηση του δολαρίου στη μακροπρόθεσμη ισορροπία 

του) λιγότερη βαρύτητα και ενδιαφέρον. Η ανοδική τάση του δολαρίου στις αρχές της 

δεκαετίας του '80 συνεχίστηκε, κάτι που είχε ήδη προβλεφθεί από τους τεχνικούς 

αναλυτές. Η βαρύτητα που οι managers των διεθνών κεφαλαίων έδωσαν στους 

τεχνικούς αναλυτές οδήγησε και σε μια ανάλογη προσαρμογή των χαρτοφυλακίων 

τους. Έτσι, καθώς η αξία των περιουσιακών στοιχείων σε δολάρια αυξήθηκε στα 

χαρτοφυλάκια τους, μία αυτοσυντηρούμενη "φούσκα" δημιουργήθηκε στην πορεία 

του δολαρίου σε σχέση με το χρόνο (Διάγραμμα 8-14). Όπως μπορεί να διαπιστωθεί 

από το διάγραμμα 8-14, η κορύφωση του δολαρίου το 1985 δεν έχει καμία θεωρητική 

εξήγηση καθώς η αγορά βαθμιαία και κατόπιν απόλυτα απέρριψε τη χρησιμοποίηση 

των μακροοικονομικών μεταβλητών για τον προσδιορισμό της ισοτιμίας του 

δολαρίου.
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Αιάγραμμα 8-13

Τεχνική ανάλυση: Κερδοσκόποι και σταθεροποίηση

Exchange rate
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Διάγραμμα 8-14

Υποσκέλισμός των θεωρητικών υποδειγμάτων υπέρ της τεχνικής ανάλυσης
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