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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με τη διεθνοποίηση της αγοράς συναλλάγματος και την οικονομική και 

νομισματική ένωση των κρατών- μελών της ΕΕ, το θέμα των συναλλαγματικών 

κρίσεων αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι νέες σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα 

στις αγορές και ο τρόπος με τον οποίο οι εξελίξεις σε μία αγορά επηρεάζουν τις 

ισοτιμίες και τις διακυμάνσεις των ισοτιμιών σε άλλες αγορές, αποκτούν νέο 

ενδιαφέρον ιδιαίτερα σε περιόδους διεθνών αναταραχών όπως π.χ. η κρίση στη 

Νοτιοανατολική Ασία. Κατά συνέπεια, θεωρείται αναγκαία η ενδελεχής μελέτη 

αυτών των κρίσεων και η προσπάθεια πρόβλεψής τους.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο 

κεφάλαιο, παρουσιάζεται μία ιστορική αναδρομή των συστημάτων συναλλαγματικών 

ισοτιμιών από το 1912 έως σήμερα. Σκοπός του κεφαλαίου, είναι η βαθύτερη 

κατανόηση των διεθνών νομισματικών συστημάτων που έχουν ισχύσει στο παρελθόν 

και που μπορούν κάλλιστα να αποτελόσουν οδηγό για το μέλλον. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο, αναλύεται η λειτουργία της κερδοσκοπίας στην αγορά συναλλάγματος και 

παρουσιάζεται η κρίση του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών του 1992. 

Σκοπός του κεφαλαίου, είναι και κατανόηση των μηχανισμών κερδοσκοπίας και η 

ανάλυση των κερδοσκοπικών επιθέσεων. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, 

παρουσιάζονται τα κερδοσκοπικά υποδείγματα και μία εμπειρική ανάλυση του 

γαλλικού φράγκου. Σκοπός του κεφαλαίου, είναι η διερεύνηση της δυνατότητας 

πρόβλεψης των κερδοσκοπικών κρίσεων.

Η παρούσα διπλωματική εργασία υποβάλλεται στο τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την απόκτηση μεταπτυχιακού 

τίτλου (Master of Business Administration).

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας Κωνσταντίνο Καρφάκη, για την πολύτιμη βοήθεια και την αμέριστη 

συμπαράσταση που μου παρείχε σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής 

μου εργασίας. Επίσης, επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, στην οικογένειά 

μου και στον Π. Αδαμίχο για την οικονομική και ψυχολογική στήριξη που μου 

παρείχαν.
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Κεφάλαιο 1
Διεθνές Νομισματικό Σύστημα: Μία ιστορική αναδρομή 1912-1998

«Η ύπαρξη σταθερών ισοτιμιών στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος είναι σαφώς επιθυμητή.
Μία θερμοκρασία 98,6 στο ανθρώπινο σώμα είναι σαφώς επιθυμητή, όμως ο τεχνητός επηρεασμός 
του θερμομέτρου ώστε να σημειώνει πάντα θερμοκρασία 98,6 ανεξάρτητα από τις πραγματικές 
διακυμάνσεις της θερμοκρασίας ενός ασθενή είναι μία μάλλον μάταιη προσπάθεια. Αναλογικά, ο 
τεχνητός επηρεασμός των διεθνών αγορών συναλλάγματος έτσι ώστε να σημειώνονται σταθερές 
ισοτιμίες μεταξύ ισχυρών και ασθενών νομισμάτων, ανεξάρτητα από την κατάρρευση των βασικών 
αρχών που καθορίζουν την αξία των νομισμάτων στις ασθενείς οικονομικά χώρες, απλά αποκρύπτει 
την ύπαρξη χρηματοοικονομικής αστάθειας σε αυτές και αναβάλλει τον χρόνο αντιμετώπισης των 
ουσιαστικών τους προβλημάτων»

χρόνια , οδηγεί στη διαπίστωση ότι τα συστήματα κυμαινόμενων συναλλαγματικών 

ισοτιμιών (floating exchange rates) διαδέχονται εκείνα των σταθερών

συναλλαγματικών ισοτιμιών {fixed exchange rates).

Η ισχύς του κλασικού κανόνα χρυσού (classical gold standard) διακόπηκε τον 

Α' Παγκόσμιο πόλεμο, για να επανέλθει μεταπολεμικά. Η μεταγενέστερη 

εγκατάλειψη του κανόνα χρυσού παρατηρήθηκε σε μία περίοδο πρωτοφανούς 

οικονομικής αστάθειας, ακολουθήθηκε δε από περιόδους ιδιαίτερα εκτεταμένης 

πολιτικής και οικονομικής αστάθειας καθώς και από beggar - thy- neighbor trade 

policies. Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου πολέμου, καθιερώθηκαν ξανά οι 

σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες για να καταρρεύσουν με τον πόλεμο του 

Βιετνάμ και την πετρελαϊκή κρίση. Πρόσφατα οι ευρωπαϊκές χώρες (εντός και εκτός 

ΕΕ) επιδιώκουν εκ νέου την καθιέρωση ενός συστήματος σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Τα γεγονότα που προαναφέρθηκαν δείχνουν ότι οι κυμαινόμενες ισοτιμίες 

αποτελούν προσωρινή λύση στην οποία καταφεύγουν οι χώρες όταν η παγκόσμια 

οικονομία αντιμετωπίζει ισχυρές διαταράξεις. Η θεωρία rules-versus-discretion 

(κανόνες έναντι διακριτικής πολιτικής) προτείνει ότι το σύστημα σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών παρέχει σημαντικές δεσμεύσεις στις νομισματικές αρχές

'Anderson, Β.Μ. 1944. Postwar Stabilization of Foreign Exchange - The Keynes-Morgendau Plan 
Condemned - Outline of a Fundamental Solution, New York: Economists’ National Committee on 
Monetary Policy, (pg. 10)

[Anderson ']

πραγματοποίηση μίας ιστορικής αναδρομής στα συστήματα 

συναλλαγματικών ισοτιμιών που ίσχυσαν τα τελευταία εκατό
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κάθε χώρας. Οι κυβερνήσεις των χωρών εγκαταλείπουν αυτές τις δεσμεύσεις μόνον 

όταν ισχυρές εξωγενείς διαταράξεις καθιστούν επαχθή την τήρησή τους από τις 

νομισματικές αρχές.

Το ενδιαφέρον για τα συστήματα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι 

ιδιαίτερα αυξημένο σήμερα λόγω της επικείμενης Ευρωπαϊκής Νομισματικής 

Ενοποίησης. Το σύστημα του Bretton Woods αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα 

συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών που ενώ ξεκίνησε σαν ένα 

σύστημα με σταθερές αλλά προσαρμόσιμες ισοτιμίες (adjustable peg) εξελίχθηκε σε 

ένα de facto σύστημα σταθερών ισοτιμιών.

1.1 Η ΣΥΝΘΗΚΗ BRETTON WOODS

Ι.Ι.α Η απόδοση του συστήματος Bretton Woods σε σχέση με εναλλακτικά 

νομισματικά συστήματα

Η αναγνώριση της αναγκαιότητας καθιέρωσης ενός νομισματικού 

συστήματος παγκόσμια αποδεκτού, ήρθε κατά τη διάρκεια του 2ου παγκοσμίου 

πολέμου ενώ όλες οι χώρες του κόσμου ήταν απασχολημένες με τις εχθροπραξίες. Η 

αρχή της αναδόμησης του χρηματοοικονομικού συστήματος που θα επικρατούσε 

μεταπολεμικά, έγινε το 1944 στο Bretton Woods του New Hampshire των ΗΠΑ. Οι 

ΗΠΑ και η Μ. Βρετανία ήταν οι δύο κύριες δυνάμεις που διεξήγαν τις 

διαπραγματεύσεις και καθόρισαν τους όρους της συμφωνίας του Bretton Woods που 

τελικά υπογράφηκε από 44 έθνη.

Οι αρχιτέκτονες του συστήματος του Bretton Woods, επιδίωκαν την θέσπιση 

τέτοιων νομισματικών ρυθμίσεων και συμφωνιών, που να συνδυάζουν το 

πλεονέκτημα του κλασικού κανόνα χρυσού -σταθερότητα συναλλαγματικών 

ισοτιμιών- με τα πλεονεκτήματα των κυμαινόμενων -όπου κάθε χώρα ανεξάρτητα 

από τις άλλες δύναται να εφαρμόσει πολιτικές πλήρους απασχόλησης. Σαν 

αποτέλεσμα, καθιερώθηκε ένα σύστημα προσαρμόσιμων σταθερών ισοτιμιών που θα 

άλλαζε μόνο σε περίπτωση θεμελιώδους ανισορροπίας (fundamental disequilibrium)2.

2 Σύμφωνα με την ορολογία του ΔΝΤ, ένα προσωρινό έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών (temporary 
BOP deficit), μπορεί να αντιμετωπιστεί με την άσκηση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής 
και συχνά με την χορήγηση βραχυπρόθεσμων δανείων από το ΔΝΤ. Ένα θεμελιώδες έλλειμμα του 
ισοζυγίου πληρωμών (fundamental BOP deficit), είναι τόσο σοβαρό που είναι αδύνατο να 
χρηματοδοτηθεί μέσω άσκησης οποιοσδήποτε νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις το ΔΝΤ επέτρεπε την υποτίμηση της ονομαστικής αξίας του νομίσματος μίας χώρας 
σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ.
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To 1943, δημοσιεύθηκαν δύο σχέδια για την αναμόρφωση του διεθνούς 

νομισματικού συστήματος, ένα από τις ΗΓΙΑ, με βασικό εισηγητή τον Harry D. 

White και ένα από τη Μ. Βρετανία, με βασικό εισηγητή τον John Maynard Keynes. 

Οι απόψεις για το ιδανικό νομισματικό σύστημα που εμπεριέχονται σε αυτά τα δύο 

σχέδια, βασίζονται στις αντιλήψεις των βασικών εισηγητών τους αφενός για την 

απόδοση του κλασικού κανόνα χρυσού πριν από τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο και 

αφετέρου για την απόδοση των συστημάτων των κυμαινόμενων ισοτιμιών και του 

κανόνα χρυσού που ίσχυσαν κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου.

Με τη συνθήκη Bretton Woods καθιερώθηκαν το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο- ΔΝΤ- (International Monetary Fund- IMF) που θα είχε την ευθύνη για την 

εύρυθμη λειτουργία του Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος, η Παγκόσμια Τράπεζα 

(World Bank), ο κανόνας δολαρίου-χρυσού και το σύστημα των σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η ίδρυση του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι 

αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία.

Η περίοδος που ίσχυσε η συνθήκη Bretton Woods (1946-1970), διακρίνεται 

σε δύο υποπεριόδους: τη φάση της μη μετατρεψιμότητας- the preconvertible phase 

(1946-1958) η οποία προσιδίαζε το σύστημα των προσαρμόσιμων ισοτιμιών και τη 

φάση της πλήρους μετατρεψιμότητας- the convertible phase (1959-1970)3 η οποία 

προσιδίαζε σε ένα de facto σταθερό κανόνα δολαρίου.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγε ο Bordo, συγκρίνοντας εννέα 

μακροοικονομικές μεταβλητές4 κάθε χώρας για μία περίοδο από το 1880-1989, το 

νομισματικό καθεστώς του Bretton Woods σημείωσε την καλύτερη συνολικά 

απόδοση σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Η διαπίστωση αυτή ισχύει 

ιδιαίτερα για την περίοδο της πλήρους μετατρεψιμότητας (1959-1970).

Σύμφωνα πάλι με τον Bordo, παρά το γεγονός ότι όλες οι μεταβλητές 

δείχνουν εξαιρετικά καλή απόδοση κατά την περίοδο της πλήρους 

μετατρεψιμότητας, ωστόσο δε δίνουν πληροφόρηση και δεν αιτιολογούν αυτή τους 

την πορεία. Δεν είναι δηλαδή γνωστό αν η καλή αυτή απόδοση αντικατοπτρίζει την

3 Μετατρεψιμότητα κατά την περίοδο του Bretton Woods, σήμαινε ελευθερία πραγματοποίησης 
τρεχουσών συναλλαγών χωρίς αυτές οι συναλλαγές να υπόκεινται σε οιονδήποτε συναλλαγματικό 
έλεγχο.
4 Οι εννέα μακροοικονομικές μεταβλητές ήταν: ρυθμός πληθωρισμού, αύξηση του ΑΕΠ σε 
πραγματικούς όρους, αύξηση της ποσότητας χρήματος, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ονομαστικά 
επιτόκια, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πραγματικά επιτόκια , απόλυτοι ρυθμοί μεταβολής των 
ονομαστικών και πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών.

8



ύπαρξη κάποιων ευνοϊκών συνθηκών και την απουσία κάποιων δυσμενών 

διαταράξεων στην οικονομία ή αν αντικατοπτρίζει την άσκηση μίας σταθερής 

νομισματικής πολιτικής από τις ΗΠΑ ή ακόμα αν απλά αποκρύπτει τυχόν 

υφιστάμενες αρνητικές τάσεις του συστήματος. Παραμένει επίσης άγνωστο αν το 

σύστημα ήταν δυναμικά σταθερό, αν δηλαδή αποτελούσε μία απλή εξαίρεση στο 

ρουν της ιστορίας.

1.1.β Οι βάσεις για την καθιέρωση του συστήματος Bretton Woods

Αυτό που οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου διεθνούς νομισματικού 

συστήματος στο Bretton Woods, ήταν η πεποίθηση πως τα λάθη του μεσοπολέμου 

θα έπρεπε να αποφευχθούν. Αυτά τα λάθη, αφορούσαν στο καθεστώς των 

κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών που ίσχυσε μετά τον Α' Παγκόσμιο 

πόλεμο, και συγκεκριμένα, στην πτώση του κανόνα χρυσού και συνεπώς στη διεθνή 

μεταφορά αντιπληθωριστικών πιέσεων και στην καταφυγή σε beggar- thy- neighbor 

υποτιμήσεις, οι οποίες ακολουθήθηκαν από περιορισμούς στο εμπόριο και στις 

συναλλαγές.

Ο στόχος των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Μ. Βρετανίας, ήταν η 

θέσπιση ενός νομισματικού συστήματος που να βασίζεται σε σταθερές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, σε εθνικές πολιτικές πλήρους απασχόλησης και στη 

διεθνή συνεργασία.

Σημειώνεται ότι τα τρία θέματα που κυριαρχούσαν στην αντίληψη των 

εισηγητών των ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας για την εμπειρία του μεσοπολέμου ήταν : 

τα μειονεκτήματα του κανόνα χρυσού, η υπόθεση κατά των κυμαινόμενων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και η καταφυγή στο διμεταλλικό σύστημα (bilateralism).

• Ο κανόνας χρυσού

Ο κανόνας χρυσού τέθηκε σε ισχύ το 1925 και είχε διάρκεια μόλις έξι ετών, 

μέχρι το Σεπτέμβριο του 1931, όταν η Μ. Βρετανία αποφάσισε να αναστείλει τη 

μετατρεψιμότητα του χρυσού. Η μετέπειτα βιβλιογραφία εστιάζεται στα τρία 

προβλήματα που αποτέλεσαν αργότερα τα βασικότερα προβλήματα του συστήματος 

Bretton Woods: την προσαρμογή (adjustment), τη ρευστότητα (liquidity) και την 

εμπιστοσύνη (confidence).
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Το πρόβλημα της προσαρμογής αφορούσε σε δύο θέματα: αφενός στην 

ασύμμετρη προσαρμογή ανάμεσα σε χώρες που παρουσίαζαν έλλειμμα (Britain), και 

σε χώρες που παρουσίαζαν πλεόνασμα (ΗΠΑ, Γαλλία) και αφετέρου στο γεγονός ότι 

δεν ήταν σε θέση όλες οι χώρες να ακολουθήσουν τους κανόνες του παιχνιδιού.

Το πρόβλημα της ρευστότητας αφορούσε στα αποθέματα χρυσού που ήταν 

ανεπαρκή για να χρηματοδοτήσουν την παγκόσμια ανάπτυξη του εμπορίου και 

συνεπώς να αποτελόσουν αντίκρυσμα για τα εθνικά νομίσματα.

Τέλος, το πρόβλημα της εμπιστοσύνης αφορούσε σε μία στροφή από τα 

ασθενή στα ισχυρά νομίσματα και ταυτόχρονα σε μία στροφή από τα key currencies5 

(βασικά νομίσματα) στο χρυσό, γεγονός που συνέβη το Σεπτέμβριο του 1931, στη 

Μ. Βρετανία.

• Κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες και ανταγωνιστικές υποτιμήσεις

Ο Nurkse (1944) είναι κατηγορηματικός αναφορικά με τις κυμαινόμενες 

ισοτιμίες, βασιζόμενος κυρίως στην εμπειρία της Γαλλίας μεταξύ 1922-26, 

επισημαίνοντας ότι οι ελεύθερα κυμαινόμενες ισοτιμίες, αποσταθεροποίησαν την 

κερδοσκοπία. Συγκεκριμένα, η υποτίμηση του γαλλικού φράγκου ώθησε τους 

κερδοσκόπους σε προσδοκίες για περαιτέρω υποτίμηση, γεγονός που τους οδήγησε 

σε κερδοσκοπικές κινήσεις κατά του νομίσματος, διασφαλίζοντας έτσι το επιθυμητό 

για αυτούς αποτέλεσμα. Η ταυτόχρονη μείωση των συναλλαγματικών ισοτιμιών είχε 

αρνητική επίπτωση στο εμπορικό ισοζύγιο καθώς οι εισαγωγείς, προσδοκώντας μία 

περαιτέρω υποτίμηση και συνεπώς μία αύξηση στις τιμές των εισαγόμενών 

προϊόντων, αύξησαν τις εισαγωγές τους ενώ οι εξαγωγείς, αναμένοντας μία αύξηση 

των τιμών στα εξαγόμενα προϊόντα ,τήρησαν στάση αναμονής.

• Διμεταλλικό σύστημα (bilateralism) και συναλλαγματικές ρυθμίσεις

Όπως ο Nurkse (1944), έτσι και οι εισηγητές των αρχών του συστήματος 

Bretton Woods, πίστευαν ότι οι ανταγωνιστικές υποτιμήσεις και οι κινήσεις των 

κερδοσκοπικών κεφαλαίων (hot money6) τη δεκαετία του 1930 αναπόφευκτα 

οδήγησαν σε ένα διαρθρωτικό σύστημα παρεμβατικών ρυθμίσεων στην αγορά 

συναλλάγματος, ενώ στην περίπτωση της Γερμανίας οδήγησαν στην επικράτηση του 

διμεταλλισμού.

5 Τα νομίσματα που χρησιμοποιούνται εκτενώς ως ξένα συναλλαγματικά αποθέματα.
6 Κεφάλαια που μεταφέρονται συχνά και βιαστικά από μια χώρα σε άλλη με απώτερο σκοπό την 
αποφυγή υποτίμησης ή την εκμετάλλευση υψηλότερων επιτοκίων.
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Πρέπει να σημειωθεί, ότι στις απόψεις αυτές αναπτύχθηκε ισχυρός αντίλογος. 

Ο Friedman (1953) με μία έκθεση αναφορικά με τις κυμαινόμενες συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, αμφισβήτησε τον Nurkse τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό 

επίπεδο. Σύμφωνα με τον Friedman, οποιαδήποτε αποσταθεροποίηση της 

κερδοσκοπίας πραγματοποιήθηκε, σχετιζόταν με μία πιθανή μελλοντική αλλαγή στις 

κυβερνητικές πολιτικές. Ακόμα πρέπει να αναφερθεί, ότι οι Eichengreen και Sachs 

(1985), παρουσίασαν αποδείξεις ενάντια στην γενίκευση των beggar-thy-neighbor 

υποτιμήσεων κατά τη δεκαετία του 1930. Οι περισσότερες υποτιμήσεις 

συνοδευόντουσαν από επεκτατική νομισματική πολιτική ενώ οι υπόλοιπες μείωναν 

σημαντικά το εισόδημα στις άλλες χώρες. Επιπλέον ο Eichengre (1990), απέδειξε ότι 

η κατάρρευση του κανόνα χρυσού, οφειλόταν μάλλον στις αναποτελεσματικές 

εθνικές πολιτικές της Γαλλίας και των ΗΠΑ παρά στα μειονεκτήματα του 

συστήματος.

Αδιαμφισβήτητα, οι αντιλήψεις των εμπνευστών και εισηγητών του 

συστήματος Bretton Woods για τα μειονεκτήματα του διεθνούς νομισματικού 

συστήματος του μεσοπολέμου, υπήρξαν καθοριστικές για τον σχεδίασμά του 

συστήματος. Ο Bordo επισημαίνει πως μεταγενέστερες μελέτες, έδειξαν ότι μεγάλο 

μέρος των αντιλήψεων αυτών ήταν λανθασμένες και ίσως το σύστημα Bretton 

Woods να είχε σχεδιαστεί διαφορετικά αν δεν στηριζόταν σε λάθος αντιλήψεις.

Ι.Ι.γ Ο πυρήνας της συνθήκης Bretton Woods

Οι εισηγητές του συστήματος Bretton Woods, ίδρυσαν το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο-ΔΝΤ στις 1 Μαρτίου 1947, για να επιτύχουν τους στόχους 

τους. Η συμφωνία του ΔΝΤ, αποτέλεσε τη βάση του διεθνούς νομισματικού 

συστήματος που ίσχυσε από το 1945 έως το 1971.

Συμφωνήθηκε ότι το δολάριο θα είναι το μόνο νόμισμα άμεσα μετατρέψιμο 

σε χρυσό. Η τιμή του χρυσού καθορίστηκε στα 35 δολάρια /ounce. Η αγοραστική 

δύναμη του δολαρίου θα διατηρούνταν σταθερή, γεγονός που συνεπαγόταν την 

έλλειψη πληθωρισμού στις ΗΠΑ. Το δολάριο ήταν κατά τον τρόπο αυτό 

σταθεροποιημένο ως προς το χρυσό, άρα κάθε νόμισμα που θα ήταν 

σταθεροποιημένο ως προς το δολάριο θα ήταν αυτόματα έμμεσα σταθεροποιημένο 

με το χρυσό και θα είχε σταθερή αγοραστική δύναμη. Κατά συνέπεια δεν θα υπήρχε 

πληθωρισμός στη χώρα με αυτό το νόμισμα.



Η ανυπαρξία πληθωρισμού σε μία χώρα είναι αδιαμφισβήτητα μία μη 

πραγματοποιήσιμη κατάσταση. Η ουσία της συμφωνίας του Bretton Woods όμως δεν 

αλλάζει, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη της συμφωνίας στην πράξη θα έχουν 

σταθερό πληθωρισμό. Σε περίπτωση που το δολάριο θα έπαυε να είναι 

σταθεροποιημένο (συνδεδεμένο) με το χρυσό ενώ όλα τα υπόλοιπα νομίσματα θα 

συνέχιζαν να είναι σταθεροποιημένα με το δολάριο, οι ΗΠΑ και οι υπόλοιπες χώρες 

θα είχαν μακροχρόνια τον ίδιο ρυθμό πληθωρισμού.

Κάθε χώρα-μέλος του ΔΝΤ, θα καθιέρωνε μία ονομαστική αξία (par value) 

του νομίσματος της ως προς το δολάριο και θα προσπαθούσε να διατηρήσει την

ισοτιμία του νομίσματος της στα πλαίσια ενός εύρους διακυμάνσεως ± 1% της 

ονομαστικής του αξίας. Δεδομένου ότι το κυρίαρχο νόμισμα για τη διατήρηση 

αποθεμάτων (reserve currency) ήταν το δολάριο, όλες οι χώρες θα έπρεπε να 

σταθεροποιήσουν τα νομίσματά τους ως προς το δολάριο7 8.

Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκε ότι μετά το πέρας μίας μεταβατικής περιόδου, 

μεταπολεμικά, θα καθιερωνόταν η ελεύθερη μετατρεψιμότητα όλων των 

νομισμάτων. Με την κατάργηση όλων των υφιστάμενων περιορισμών, η διατήρηση 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών (market exchange rates) εντός του εύρους

διακυμάνσεως του ±1% της ονομαστικής αξίας του κάθε νομίσματος, θα 

επιτυγχανόταν μέσω της διατήρησης υψηλών αποθεμάτων δολαρίου από τις 

κεντρικές τράπεζες. Με τον τρόπο αυτό, οι κεντρικές τράπεζες, θα είχαν τη 

δυνατότητα άσκησης παρεμβατικής πολιτικής στη διεθνή αγορά συναλλάγματος 

(foreign exchange market).

Κάθε χώρα μέλος του ΔΝΤ, θα ήταν σε θέση να μεταβάλει την ονομαστική 

αξία του νομίσματος της, μόνον με την έγκριση του ΔΝΤ και αν το ισοζύγιο 

πληρωμών της παρουσίαζε θεμελιώδη ανισορροπία (fundamental disequilibrium^.

Είναι σαφές ότι υπήρχε ενδεχόμενο οποιαδήποτε χώρα μέλος να 

αντιμετωπίσει πολιτικές και οικονομικές δυσκολίες, που θα καθιστούσαν τις 

καθιερωμένες από το Bretton Woods συναλλαγματικές ισοτιμίες πλασματικές.

7 Ενδεικτικά αναφέρεται η ονομαστική αξία της Βρετανικής Λίρας, US$2.40, του Γαλλικού Φράγκου 
US$0.18, και του Γερμανικού Μάρκου, US$0.2732
8 Το ΔΝΤ δε θα μπορούσε να απορρίψει την αλλαγή της ισοτιμίας αν αυτή ήταν μικρότερη του 10%. 
Σε περίπτωση που ήταν μεγαλύτερη από 10% το ΔΝΤ θα έπρεπε να αποφασίσει μέσα σε 72 ώρες.
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Δεδομένου ότι οποιαδήποτε χώρα μέλος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έλλειμμα 

στο ισοζύγιο πληρωμών της, το ΔΝΤ θα τη χρηματοδοτούσε από τα αποθέματά του9.

Οι στόχοι της συνθήκης ήταν η αναδόμηση και η ολοκλήρωση-ενοποίηση του 

νομισματικού συστήματος. Σαφώς τα αποτελέσματα κινήθηκαν προς αυτήν την 

κατεύθυνση, δεδομένου ότι στα έτη μεταξύ 1945-1970, οι κατεστραμμένες από τον 

πόλεμο οικονομίες της Ευρώπης και της Ιαπωνίας, αναπτύχθηκαν περισσότερο από 

ποτέ, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα διαβίωσης (παρόμοια με εκείνα των ΗΠΑ). 

Τέλος, κατά την περίοδο αυτή το εμπόριο γνώρισε πρωτοφανή επίπεδα ανάπτυξης.

1.2 Η συνθήκη Bretton Woods- Ιστορική αναδρομή: Περίοδος της μη 

μετατρεψιμότητας (1946-1958)

Το διεθνές νομισματικό σύστημα που εφαρμόστηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο 

πόλεμο, ήταν πολύ διαφορετικό από εκείνο που είχαν οραματιστεί οι εισηγητές του 

συστήματος Bretton Woods. Η περίοδος της πλήρους μετατρεψιμότητας για την 

πλειονότητα των βιομηχανικών χωρών, επετεύχθη μετά το 1958. Τα δύο κυρίαρχα 

προβλήματα που υπήρχαν αυτή την περίοδο ήταν αφενός η ύπαρξη του 

διμεταλλισμον {bilateralism) και αφετέρου η έλλειψη δολαρίων.

Τη δεκαετία του 1950, και τα δύο αυτά προβλήματα είχαν λυθεί. Στην πορεία 

προς την πλήρη μετατρεψιμότητα, συνέτειναν δύο παράγοντες: το σχέδιο Μάρσαλ 

{Marshall Plan)10, και η Ένωση Ευρωπαϊκών Πληρωμών {European Payments 

Union).

Το σχέδιο Μάρσαλ, δημιουργήθηκε το 1948, από την Κίνηση Οικονομικής 

Συνεργασίας {Economic Cooperation Act). Στόχος του ήταν να βοηθήσει στην 

οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών χωρών, στις εξαγωγές τους μέσω της 

δημιουργίας οικονομικής σταθερότητας, και τέλος να ενισχύσει τη διατήρηση 

πολιτικής σταθερότητας. Η χρηματοδότηση των ελλειμματικών ισοζυγίων πληρωμών 

των χωρών, γινόταν με αντάλλαγμα τη συνεργασία τους στην απελευθέρωση του 

εμπορίου και των πληρωμών. Σαν συνέπεια ιδρύθηκε, τον Απρίλιο του 1948, ο 

Οργανισμός για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία {Organization for European

9 Το ΔΝΤ δημιούργησε τα ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα {Special Drawings Rights-SDR) για την 
εξυπηρέτηση των ελλειμμάτων των ισοζυγίων πληρωμών των κρατών-μελών του.
10 Ονομάστηκε έτσι από τον Υπουργό George C. Marshall, και αφορούσε τη χρηματοδότηση της 
αναδόμησης της Ευρώπης, από τις ΗΠΑ μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου πολέμου.
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Economic Cooperation- OECD). Τέλος, η Ένωση Ευρωπαϊκών Πληρωμών ιδρύθηκε 

το 1950, υπό την αιγίδα του OEEC, για να βοηθήσει στην εγκατάλειψη του 

διμεταλλισμού και την αντικατάστασή του από τον πολυμεταλλισμό.

• Η πτώση της στερλίνας

Στην περίοδο του μεσοπολέμου, η στερλίνα μαζί με το δολάριο 

συγκαταλεγόταν στα λεγόμενα βασικά νομίσματα. Όμως, με το τέλος του Β' 

Παγκοσμίου πολέμου και λόγω του ότι η Μ. Βρετανία , όπως και άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες, αντιμετώπιζε ένα σημαντικό έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών της (τόσο σε 

χρυσό όσο και σε δολάρια), η σημασία της στερλίνας μειώθηκε σημαντικά. Κατά τη 

διάρκεια του πολέμου, η Μ. Βρετανία για να αντεπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες 

της, προχώρησε σε δανεισμό, συσσωρεύοντας ένα χρέος της τάξης των £3.7 δις. 

Μεγάλο ποσοστό αυτού του χρέους, κατέστη μη μετατρέψιμο σε δολάρια. Το 

Δεκέμβριο του 1945, οι ΗΠΑ και η Μ. Βρετανία, διαπραγματεύτηκαν για τη σύναψη 

του Anglo American Loan“, το οποίο επικυρώθηκε τον Ιούλιο του 

1946.

Σε αντάλλαγμα η Μ. Βρετανία επικύρωσε τα άρθρα της συνθήκης Bretton 

Woods ενώ ταυτόχρονα υποσχέθηκε να αποκαταστήσει την μετατρεψιμότητα σε 

δολάρια του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της, μέσα σε ένα έτος (Διάγραμμα 

1.1). Όμως η μετατρεψιμότητα που υποσχέθηκε η Μ. Βρετανία, συνάντησε πολλές 

δυσκολίες με αποτέλεσμα να ανασταλεί στις 20 Αυγούστου, 1947.

Σαν αποτέλεσμα, ο ρόλος της στερλίνας ως αποθεματικού νομίσματος, 

αποδυναμώθηκε ενώ ισχυροποιήθηκε εκείνος του δολαρίου. Στο γεγονός αυτό 

συνέτεινε η υποτίμηση της στερλίνας το 194911 12. Τα γεγονότα που οδήγησαν στην 

υποτίμηση έχουν ως εξής: Το 1948, παρατηρήθηκε μία μείωση των ελλειμμάτων της 

Μ. Βρετανίας, όμως λόγω της ύφεσης στην οικονομία της, η ζήτηση για βρετανικά 

προϊόντα έβαινε μειούμενη κατά το τελευταίο τρίμηνο του 194913. Ταυτόχρονα, η 

ύπαρξη προσδοκιών για υποτίμηση του νομίσματος, τροφοδότησε κερδοσκοπικές 

κινήσεις κατά της στερλίνας. Οι κερδοσκόποι διέφυγαν τους συναλλαγματικούς

11 Το ύψος του δανείου ανερχόταν στα $ 3.75δις από τις ΗΠΑ και $ 1.25 δις από τον Καναδά.
12 Σημειώνεται ότι η υποτίμηση της στερλίνας βοήθησε στην αποκατάσταση του διεθνούς 
νομισματικού συστήματος, δεδομένου ότι μείωσε τα ελλείμματα των ευρωπαϊκών χωρών και το 
πλεόνασμα των ΗΠΑ (ενισχύοντας έτσι την οικονομία της Μ. Βρετανίας).
13 Yeager 1976, σελ. 444
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1
Οι λογαριασμοί του 
ισοζυγίου πληρωμών 
(Balance of payments accounts)

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
(Current account) 
α. Εισαγωγές- Εξαγωγές αγαθών 
β. Υπηρεσίες
γ. Μεταβιβαστικές πληρωμές

ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΑΑΙΩΝ
(Capital account)
α. Αμεσες επενδύσεις

ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

β. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου
ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

γ. Βραχυπρόθεσμα κεφάλαια
ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(Official reserves account)
α. Εισαγωγές- Εξαγωγές χρυσού (καθαρές)
β. Αύξηση ή Μείωση των συναλλαγματικών ισοτιμιών (καθαρή)
γ. Αύξηση ή Μείωση των υποχρεώσεων σε ξένες κεντρικές τράπεζες

ΚΑΘΑΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

πηγη: International Business, Donald A. Ball- Wendell H. McCulloch, JR (σελ. 161)

ελέγχους, μέσω leads14 και lags15, και έλαβαν βραχεία θέση κατά της στερλίνας το 

καλοκαίρι του 194916. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1949, 24 ώρες μετά την ενημέρωση 

του ΔΝΤ, η στερλίνα υποτιμήθηκε κατά 30.5% και η τιμή της έφτασε στα 2.80 

δολάρια. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, 23 ακόμα χώρες ακολούθησαν το 

παράδειγμα της Μ. Βρετανίας, υποτιμώντας τα νομίσματά τους.

Οι υποτιμήσεις αυτές, ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την πορεία του Bretton 

Woods, κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, συνετέλεσαν μαζί με το σχέδιο Μάρσαλ,

14 Αμεση μετατροπή σε ξένο νόμισμα, όταν μία μελλοντική πληρωμή πρέπει να γίνει σε ξένο 
νόμισμα, με την προσδοκία ότι αυτό θα κοστίζει περισσότερο στο μέλλον.
15 Καθυστέρηση μετατροπής σε ξένο νόμισμα, όταν μία μελλοντική πληρωμή πρέπει να γίνει σε ξένο 
νόμισμα, με την προσδοκία ότι αυτό θα κοστίζει λιγότερο στο μέλλον.
16 Οι αλλοδαποί αγοραστές προϊόντων χωρών της ζώνης της στερλίνας καθυστέρησαν τις 
συναλλαγές και πληρωμές τους, ενώ οι εισαγωγείς των χωρών της ζώνης της στερλίνας επισπεύσανε 
τις πληρωμές τους.
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στην κάλυψη των ελλειμμάτων και τη δημιουργία πλεονάσματος ανοίγοντας έτσι το 

δρόμο για την αποκατάσταση της μετατρεψιμότητας. Δεύτερον, αποκάλυψαν τη 

βασική αδυναμία του συστήματος των σταθερών και ταυτόχρονα προσαρμόσιμων 

ισοτιμιών, που αφορούσε στην the-one-way-option κερδοσκοπία έναντι των 

ισοτιμιών17 18.

Το γεγονός ότι το σύστημα του Bretton Woods επέτρεπε προσαρμογές στις 

ισοτιμίες μόνο σε περίπτωση θεμελιώδους ανισορροπίας, είχε σαν αποτέλεσμα την 

αναβολή της πραγματοποίησης των αναγκαίων υποτιμήσεων από τις νομισματικές 

αρχές των χωρών ώσπου πλέον να είναι ήδη πολύ αργά. Έτσι το 1949 όταν τελικά οι 

απαιτούμενες υποτιμήσεις πραγματοποιήθηκαν , οι μεταβολές των ισοτιμιών ήταν 

πολύ μεγαλύτερες από τις αναγκαίες (Scammell, 1975, chapter 6).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η κρίση με την υποτίμηση της στερλίνας, 

ώθησε τις νομισματικές αρχές στο να είναι ακόμα πιο διατακτικές αναφορικά με την 

πραγματοποίηση μεταβολών στις ισοτιμίες. Η κατάσταση αυτή, επηρέασε δραστικά 

τη φύση του διεθνούς νομισματικού συστήματος μετατρέποντάς το από ένα σύστημα 

σταθερών και ταυτόχρονα προσαρμόσιμων ισοτιμιών, σε ένα de facto καθεστώς 

σταθερών ισοτιμιών.

• Τρία γεγονότα που επηρέασαν το ΔΝΤ την περίοδο της μη μετατρεψιμότητας

Τρία γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο αυτή, συνέβαλλαν 

καθοριστικά στην μείωση της αξιοπιστίας του ΔΝΤ.

Το πρώτο αφορά στην υποτίμηση του γαλλικού φράγκου τον Ιανουάριο του 

1948, όταν η Γαλλία στην προσπάθεια της να εξοικονομήσει σκληρό νόμισμα (hard 

currency)'*, δημιούργησε ένα πολλαπλό σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών 

(multiple exchange rate system). Η Γαλλία είχε υιοθετήσει διπλές ισοτιμίες για τα

17 Οι αλλαγές των ισοτιμιών στο σύστημα Bretton Woods, ήταν επιτρεπτές μόνο σε περίπτωση 
θεμελιώδους ανισορροπίας. Το καθεστώς αυτό, παρείχε την διακριτική ευχέρεια στις νομισματικές 
αρχές, να καθυστερούν την απαιτούμενη προσαρμογή των ισοτιμιών εξαντλώντας όλα τα περιθώρια, 
ώσπου να καταστεί πλέον αναπόφευκτη. Ομως, μέχρι να φτάσει αυτή η στιγμή, οι κερδοσκόποι ήταν 
ήδη σίγουροι για το τι θα συμβεί και ανάλογα με τις προσδοκίες τους, έπαιρναν μία θέση τέτοια ώστε 
να είναι αδύνατο να χάσουν: σε περίπτωση υποτίμησης κέρδιζαν ενώ σε περίπτωση που οι 
προσδοκίες τους διαψεύδονταν, θα έχαναν μόνο τους τόκους (αν υπήρχαν) των κερδοσκοπικών τους 
κεφαλαίων (Friedman, 1953).
18 Τα λεγάμενα hard currencies (όπως το USD και το CD), μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις 
συναλλαγές σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου για την αγορά κεφαλαιουχικών αγαθών (capital 
goods), ενώ τα λεγάμενα soft currencies έπρεπε να χρησιμοποιηθούν στις συναλλαγές μόνο στη χώρα 
προέλευσής τους.



σκληρά νομίσματα, (την επίσημη ισοτιμία USD 1=FF 214.39 για βασικές εισαγωγές, 

και την κυμαινόμενη ισοτιμία για τουριστικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές). 

Το ΔΝΤ, επέκρινε τη Γαλλία για τη δημιουργία ξεχωριστών διασταυρωμένων 

ισοτιμιών (broken cross rates) μεταξύ δολαρίου και στερλίνας που λειτουργούσαν με 

την εκτροπή εξαγωγών μέσω Γαλλίας και επανεξαγωγής τους στις ΗΠΑ. Η Γαλλία, 

έπαψε να έχει δικαίωμα πρόσβασης στις πηγές του ΔΝΤ ως το 1952. Τον Οκτώβριο 

του 1948, η Γαλλία κατήργησε τα broken cross rates και υιοθέτησε μία ενιαία 

ισοτιμία με την υποτίμηση του 1949. Όμως, πρέπει να σημειωθεί πως λόγω του ότι η 

Γαλλία είχε πρόσβαση στο σχέδιο Μάρσαλ, οι ενέργειες του ΔΝΤ ήταν μάλλον 

αναποτελεσματικές.

Το δεύτερο γεγονός, αφορά στην υποτίμηση της στερλίνας το 1949. Το ΔΝΤ 

είχε προτείνει στη Μ. Βρετανία την υποτίμηση της στερλίνας, όμως όταν τελικά αυτή 

έγινε, πολύ αργότερα, το μέγεθος της ήταν πολύ μεγαλύτερο από το απαιτούμενο, 

ενώ το ΔΝΤ ενημερώθηκε μόλις 24 ώρες νωρίτερα. Πρέπει να σημειωθεί, ότι σε 

περίπτωση υποτίμησης ενός νομίσματος υψηλότερης από 10%, έπρεπε να προηγηθεί 

ενημέρωση και έγκριση από το ΔΝΤ τουλάχιστον 72 ώρες πριν.

Το τρίτο γεγονός, αφορούσε στην απόφαση του Καναδά για υιοθέτηση της 

ελεύθερης διακύμανσης του νομίσματος του, το Σεπτέμβριο του 1950. Το ΔΝΤ ήταν 

αντίθετο προς αυτή την ενέργεια. Ομως, οι Καναδικές νομισματικές αρχές 

διαβεβαίωσαν το ΔΝΤ, ότι η διακύμανση του νομίσματος θα είναι προσωρινής 

διάρκειας και ότι η νέα ισοτιμία θα ανακοινωθεί μόλις επιτευχθεί η νέα ισορροπία. 

Όμως, αντίθετα με τις διαβεβαιώσεις των νομισματικών αρχών του Καναδά, το 

νόμισμα συνέχισε να διακυμαίνεται ελεύθερα ως το 1961.

• Η ανάδειξη του δολαρίου σε βασικό-αποθεματικό νόμισμα

Στην αρχή της περιόδου της μη μετατρεψιμότητας, η στερλίνα ήταν το 

επικρατέστερο νόμισμα για τη διατήρηση αποθεμάτων σε όλο τον κόσμο, όμως με το 

τέλος της δεκαετίας του 1950, ουσιαστικά αντικαθίσταται ως αποθεματικό νόμισμα 

από το δολάριο. Λόγω του καταλυτικού μεγέθους της οικονομίας των ΗΠΑ, του 

ρόλου τους στο παγκόσμιο εμπόριο και τις ανοικτές και με μεγάλο βάθος 

κεφαλαιαγορές τους, το δολάριο αναδείχτηκε τη δεκαετία του 1950 σε ιδιωτικό και 

επίσημο διεθνές νόμισμα. Λόγω της μεγάλης του αποδοχής και του ρόλου του ως 

συναλλακτικό μέσο, έγινε το επικρατέστερο νόμισμα για χρήση ως απόθεμα.



1.3 Η συνθήκη Bretton Woods- Ιστορική αναδρομή: Περίοδος της πλήρους 

μετατρεψιμότητας (1958-1967)

Με την καθιέρωση της πλήρους μετατρεψιμότητας από τις βιομηχανικές 

χώρες της Δυτικής Ευρώπης, το Δεκέμβριο του 1958, ξεκίνησε μία περίοδος 

ανάκαμψης για το σύστημα του Bretton Woods. Κάθε χώρα-μέλος του συστήματος, 

παρενέβαινε στη διεθνή αγορά συναλλάγματος, αγοράζοντας ή πουλώντας δολάρια, 

στην προσπάθεια της να διατηρήσει την ισοτιμία της στα επιτρεπόμενα περιθώρια 

του ± 1%. Οι ΗΠΑ, σταθεροποίησαν την τιμή του δολαρίου, στα 35 δολάρια /ounce, 

αγοράζοντας και πουλώντας ελεύθερα χρυσό19. Κάθε νόμισμα έτσι ήταν άμεσα 

συνδεδεμένο με το δολάριο και έμμεσα με το χρυσό20.

Το σύστημα του Bretton Woods, πλέον ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που 

είχαν οραματιστεί οι εμπνευστές του. Ενώ αρχικά ήταν ένα σύστημα που 

αποτελούνταν από ίσα νομίσματα, στο τέλος εξελίχθηκε σε μία παραλλαγή του 

κανόνα χρυσού- τον κανόνα δολαρίου-χρυσού. Αρχικά, ίσχυε ο κανόνας χρυσού με 

δύο αποθεματικά νομίσματα, το δολάριο και τη στερλίνα. Όμως, ο ρόλος της 

στερλίνας σταδιακά αποδυναμώθηκε κατά τη δεκαετία του I96021. Παράλληλα με 

την πτώση της στερλίνας, κινήθηκε η άνοδος του δολαρίου σαν αποθεματικό 

νόμισμα.

Η δεύτερη σημαντική διαφορά ανάμεσα σε αυτή την περίοδο της πλήρους 

μετατρεψιμότητας και των αρχικών στόχων του συστήματος Bretton Woods, ήταν η 

μετατροπή του συστήματος από ένα σύστημα σταθερών αλλά προσαρμόσιμων 

ισοτιμιών, σε ένα καθεστώς ουσιαστικά σταθερών ισοτιμιών. Την περίοδο 1949- 

1967, παρατηρήθηκαν πολύ λίγες μεταβολές στις ισοτιμίες των χωρών της ομάδας 

των ΙΟ22 , με μόνες εξαιρέσεις, τη διακύμανση του καναδικού δολαρίου το 1950, τις 

υποτιμήσεις του Γαλλικού φράγκου το 1957 και το 1958 και τις ανατιμήσεις του

19 Οι χώρες της ζώνης της στερλίνας αγόραζαν και πουλούσαν στερλίνες για να σταθεροποιήσουν τις 
ισοτιμίες τους.
20 Το τριγωνικό άρμπιτραζ συγκροτούσε όλες τις διασταυρωμένες ισοτιμίες (cross rates), στα 
περιθώρια του ± 2% της ισοτιμίας.
21 Το 1945 το 50% του διεθνούς εμπορίου γινόταν σε στερλίνες, ενώ το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 
30% το 1967. Στην πτώση της στερλίνας αντανακλώνται, η μείωση της σημασίας της Μ. Βρετανίας 
ως οικονομικής δύναμης μεταπολεμικά, η ύπαρξη πληθωριστικών πιέσεων σε αυτήν, και οι stop-go 
σταθεροποιητικές πολιτικές της.
22 Ο όρος αναφέρεται στις συναντήσεις των υπουργών οικονομικών και των προέδρων των 
κεντρικών τραπεζών των εξής χωρών: Γαλλία, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Ιαπωνία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Καναδάς, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Σουηδία.
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Γερμανικού μάρκου και της Ολλανδικής γκίλντεν το 1961.

Το σύστημα των σταθερών αλλά προσαρμόσιμων ισοτιμιών , έγινε λιγότερο 

προσαρμόσιμο λόγω του ότι οι νομισματικές αρχές, βασιζόμενες στην εμπειρία των 

υποτιμήσεων του 1949, στάθηκαν απρόθυμες να αναλάβουν τον κίνδυνο που 

συνδέεται με τις μεταβολές των ισοτιμιών- έλλειψη αξιοπιστίας, αρνητικές 

προσδοκίες, κερδοσκοπικές πιέσεις.

Καθώς το σύστημα εξελίχθηκε σε καθεστώς σταθερών ισοτιμιών, με βάση 

των κανόνα δολαρίου-χρυσού, επανέκαμψαν τα τρία προβλήματα που χαρακτήριζαν 

την περίοδο του μεσοπολέμου: η προσαρμογή, η ρευστότητα και η εμπιστοσύνη.

Η ύπαρξη των τριών αυτών προβλημάτων, αναγνωρίστηκε στο συνέδριο του 

Bellagio, το 1964.

• Το πρόβλημα της προσαρμογής

Στο καθεστώς του κλασικού κανόνα χρυσού, η προσαρμογή του ισοζυγίου 

πληρωμών λειτουργούσε αυτόματα μέσω του price specie flow mechanism σε 

συνδυασμό με βραχυπρόθεσμες κινήσεις κεφαλαίων. Εναλλακτικά, αν τα νομίσματα 

είναι μετατρέψιμα σε χρυσό, η προσαρμογή γίνεται μέσω μεταβολών στις ισοτιμίες.

Στο καθεστώς του Bretton Woods, η ανησυχία για τις επιπτώσεις της 

ακαμψίας των μισθών και ημερομισθίων στην ανεργία, καθυστερούσε την 

αποπληθωριστική προσαρμογή που απαιτείτο από μία χώρα με έλλειμμα. Το 

γεγονός αυτό, συνδυαζόμενο με τη χρήση βραχυπρόθεσμων κεφαλαιακών ελέγχων, 

ουσιαστικά πάγωσε τη λειτουργία του αυτόματου μηχανισμού προσαρμογής.

Η επίτευξη μίας αυτόματης προσαρμογής, αναμενόταν αφενός μέσω της 

μεταβολής του εισοδήματος και των δαπανών στο κεϋνσιανό υπόδειγμα ανοικτής 

οικονομίας και αφετέρου μέσω της επίδρασης των μεταβολών στα αποθέματα πάνω 

στην προσφορά χρήματος. Όμως, η πλήρης προσαρμογή σε αυτό το υπόδειγμα 

βασίζεται στην άσκηση διακριτικής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής 

καθώς και στους άμεσους ελέγχους στο εμπόριο. Οι μεταβολές στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, ήταν η έσχατη λύση.

• Το πρόβλημα της ρευστότητας

Το πρόβλημα της ρευστότητας στο σύστημα Bretton Woods, αφορούσε στο 

ότι πολλές πηγές ρευστότητας, δεν ήταν αρκετές για να χρηματοδοτήσουν την 

ανάπτυξη του εμπορίου. Τα παγκόσμια αποθέματα σε χρυσό, ήταν ήδη ανεπαρκή στα
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τέλη της δεκαετίας του 1950. Τα τραβηχτικά δικαιώματα του ΔΝΤ ήταν επίσης 

περιορισμένα ενώ η προσφορά των USD είχε άμεση εξάρτηση από το ισοζύγιο 

πληρωμών των ΗΠΑ, το οποίο με τη σειρά του επηρεαζόταν από τις κυβερνητικές 

πολιτικές και το πρόβλημα της εμπιστοσύνης.

• Το πρόβλημα τηα εμπιστοσύνης

Το πρόβλημα της εμπιστοσύνης, όπως ακριβώς και στην περίοδο του 

μεσοπολέμου αφορούσε τη στροφή από το χρυσό στο δολάριο. Καθώς οι απαιτήσεις 

σε δολάρια των διεθνών νομισματικών αρχών αυξάνονταν σε σχέση με τα αποθέματα 

χρυσού των ΗΠΑ, η πιθανότητα μετατροπής αυτών των δολαρίων σε χρυσό στη 

σταθερή τιμή των 35 USD/ounce, μειώθηκε.

Τα τρία αυτά προβλήματα ήταν αλληλοσυσχετιζόμενα. Είναι γεγονός ότι τα 

προβλήματα αυτά, δεν θα ανέκυπταν αν θα ίσχυε είτε ένα καθεστώς αμιγώς 

κυμαινόμενων ισοτιμιών είτε ένα καθεστώς πλήρως σταθερών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών (π.χ. κλασικός κανόνας δολαρίου ή κλασικός κανόνας χρυσού). Τα 

προβλήματα αυτά ανέκυψαν επειδή τα άρθρα του Bretton Woods, αφενός 

παρότρυναν την υιοθέτηση από τις χώρες-μέλη του συστήματος, ανεξάρτητων 

εθνικών σταθεροποιητικών πολιτικών και αφετέρου επέτρεψαν την ανάπτυξη του 

κανόνα χρυσού.

Η πρώτη κρίση για το σύστημα του Bretton Woods πραγματοποιήθηκε τον 

Οκτώβριο του 1960, όταν οι κερδοσκόποι ώθησαν την τιμή του χρυσού στην 

ελεύθερη αγορά του Λονδίνου, στα $40\ounce, ενώ η επίσημη τιμή του χρυσού για 

τις νομισματικές αρχές των ΗΠΑ ήταν $35.20/ounce. Οι νομισματικές αρχές των 

ΗΠΑ, προέβησαν στις ακόλουθες ενέργειες για να αποφύγουν την επέκταση της 

ιδιωτικής κερδοσκοπίας που ωθούσε τις επίσημες νομισματικές αρχές σε αύξηση της 

τιμής του χρυσού.

Αρχικά, το υπουργείο οικονομικών παρείχε στην κεντρική τράπεζα της 

Αγγλίας, χρυσό έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα, ενώ παράλληλα, οι 

νομισματικές αρχές των χωρών της ομάδας των 10, συμφώνησαν να μην αγοράζουν 

χρυσό σε τιμή άνω των $35.20. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν να 

δημιουργηθεί τον Νοέμβριο του 1961, το Κοινό Ταμείο Χρυσού του Λονδίνου 

{London Gold Pool). Το κοινό αυτό ταμείο, που σχηματίστηκε μεταξύ των ΗΠΑ και 

επτά άλλων κοινών τραπεζών, συμφωνήθηκε να αγοράζει και να πουλάει χρυσό
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ώστε να σταθεροποιηθεί η τιμή του χρυσού στα $35.00/ounce. Στα επόμενα έξι 

χρόνια, το κοινό ταμείο κατάφερε να σταθεροποιήσει την τιμή του χρυσού όμως δεν 

κατάφερε να εμποδίσει τη μείωση των αποθεμάτων χρυσού των ΗΠΑ23.

Κατά την περίοδο 1961-1967, οι νομισματικές αρχές των ΗΠΑ προσπάθησαν 

να προστατέψουν τα αποθέματά τους σε χρυσό, κυρίως μέσω ενός δικτύου 

συμφωνιών ανταλλαγής (network of swap arrangements) με άλλες κεντρικές τράπεζες, 

Roosa bonds και της χρήσης πειθούς . Όμως, η Γαλλία δεν κινήθηκε προς την 

κατεύθυνση αυτών των ενεργειών και το Φεβρουάριο του 1965 ξεκίνησε μία 

εκστρατεία κατά του δολαρίου.

Δύο ήταν τα κύρια γεγονότα που είχαν αρνητική επίδραση στη σχέση 

δολαρίου-χρυσού: η όλο και μεγαλύτερη έλλειψη σε χρυσό και η ταυτόχρονη άνοδος 

του πληθωρισμού στις ΗΠΑ. Η παραγωγή χρυσού μειώθηκε το 1966, ενώ 

ταυτόχρονα η ιδιωτική ζήτηση αυξήθηκε, προεξοφλώντας την πτώση των 

παγκόσμιων αποθεμάτων χρυσού μετά το 1966. Το κοινό ταμείο χρυσού 

μετατράπηκε μετά το 1966 σε καθαρό πωλητή χρυσού. Επίσης, η προσφορά 

χρήματος στις ΗΠΑ αυξήθηκε, το 1965, λόγω της ανάγκης χρηματοδότησης του 

πολέμου στο Βιετνάμ. Η ανοδική πορεία του πληθωρισμού ξεκίνησε το 1965 ενώ το 

πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, άρχισε να μειώνεται το 1964. 

Την ίδια τύχη είχε και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων των ΗΠΑ. Το έλλειμμα 

στο ισοζύγιο πληρωμών των ΗΠΑ, αυξήθηκε αρκετά κατά το διάστημα μεταξύ 1964- 

1966, αλλά το 1966 η κατάσταση ανατράπηκε λόγω της άσκησης συσταλτικής 

νομισματικής πολιτικής από τις ΗΠΑ.

Το διεθνές νομισματικό σύστημα, όπως είχε διαμορφωθεί το 1968, απείχε 

πολύ από εκείνο που είχαν οραματιστεί οι εμπνευστές του Bretton Woods καθώς 

ουσιαστικά είχε μετατραπεί σε ένα de facto κανόνα δολαρίου. Βέβαια, η απειλή της 

μετατροπής των δολαρίων που είχαν στην διάθεσή τους οι διεθνείς κεντρικές 

τράπεζες σε χρυσό (US monetary gold), ήταν υπαρκτή. Το σύστημα διαμορφώθηκε 

επίσης σε ένα σύστημα de facto σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, κάτω από το 

φόβο των συνεπειών που θα είχε η ύπαρξη δυνατότητας προσαρμογής τους.

23 Οι επτά κεντρικές τράπεζες (εκτός των ΗΠΑ) που συμμετείχαν στο κοινό ταμείο, από τη μία 
πρόσφεραν το 40% του χρυσού που απαιτείτο για την σταθεροποίηση της τιμής του χρυσού, ενώ 
ταυτόχρονα αντικαθιστούσαν τις απώλειες των αποθεμάτων τους σε χρυσό μετατρέποντας μεγάλες 
ποσότητες δολαρίων σε χρυσό.
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Στο τέλος του 1967, το σύστημα Bretton Woods αποτελούσε ένα είδος 

διεθνούς κυβερνητικής εξουσίας, αντίθετα με τις προσδοκίες των εμπνευστών του24. 

Ο ρόλος του ΔΝΤ ήταν εξαιρετικά σημαντικός ως κέντρου πληροφόρησης, ως 

κυρίαρχης δύναμης υπεράσπισης των συμφερόντων και χρηματοδότησης των χωρών 

που δεν ανήκαν στην ομάδα των 10. Τέλος, τα προβλήματα του μεσοπολέμου που 

κλήθηκε το Bretton Woods να αποφύγει, ανέκυψαν ξανά. Όμως, η θεμελιώδης 

διαφορά ήταν ότι το σύστημα Bretton Woods θα κατέρρεε μάλλον λόγω του υψηλού 

πληθωρισμού εν αντιθέσει με ότι συνέβη το 1931.

1.4 Η κατάρρευση της συνθήκης Bretton Woods

Το σύστημα Bretton Woods, μετά το 1967, παρουσίαζε συνεχώς αυξανόμενη 

αστάθεια, με αποκορύφωμα την κατάρρευσή του, τον Αύγουστο του 1971. Η 

κατάρρευση του συστήματος, με τα δεδομένα μειονεκτήματά του: κανόνας χρυσού, 

σύστημα σταθερών αλλά προσαρμόσιμων ισοτιμιών, οφειλόταν κυρίως στην άνοδο 

του πληθωρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο η οποία ήταν επακόλουθο της ραγδαίας 

αύξησης του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Υπάρχουν πολλές υποθέσεις για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η μετάδοση 

του πληθωρισμού των ΗΠΑ στον υπόλοιπο κόσμο (νόμος των συγκοινωνούντων 

δοχείων των αγορών). Η επικρατέστερη αυτών, η παγκόσμια μονεταριστική υπόθεση, 

υποστηρίζει ότι το παγκόσμιο επίπεδο τιμών προσδιορίζεται από την παγκόσμια 

προσφορά και ζήτηση χρήματος. Τα επίπεδα τιμών των μεμονωμένων χωρών, 

συγκλίνουν προς το παγκόσμιο επίπεδο τιμών, μέσω του αρμπιτράζ στην αγορά 

αγαθών. Η αύξηση της προσφοράς χρήματος στις ΗΠΑ, ήταν ο καθοριστικότερος 

παράγοντας για την αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς χρήματος, δεδομένης της 

ασύμμετρης σχέσης μεταξύ των ΗΠΑ και των υπόλοιπων χωρών. Τα δολάρια, 

αποτελούσαν νομισματική βάση για όλες τις χώρες του κόσμου (και τις ΗΠΑ), έτσι 

οι ΗΠΑ ήταν σε θέση να ρυθμίζουν την κυκλοφορία των δολαρίων ενώ οι υπόλοιπες 

χώρες αδυνατούσαν.

Ορισμένα γεγονότα που συνέβησαν από το 1968 ως το 1971, διαδραμάτισαν 

καθοριστικό ρόλο στην κατάρρευση του συστήματος. Συγκεκριμένα, σημαντικές

24 Αντί το ΔΝΤ να διοικεί μία κοινότητα ίσων νομισμάτων, το σύστημα Bretton Woods το διοικούσαν 
ουσιαστικά οι ΗΠΑ με τη συνεργασία και των υπολοίπων μελών των G-10 χωρών.
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κρίσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σημειώθηκαν τόσο στη Γαλλία όσο και στη 

Γερμανία, το 1968-1969. Οι κρίσεις αυτές, ουσιαστικά, αποτελούσαν αντανάκλαση 

των προβλημάτων του συστήματος σταθερών αλλά προσαρμόσιμων ισοτιμιών, στην 

πρόκληση της αυξημένης κίνησης κεφαλαίων.

Η γαλλική κυβέρνηση, αντιμετώπισε τις κινητοποιήσεις του Μαίου του 1968, 

με την υιοθέτηση επεκτατικής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, γεγονός 

που εξυπηρέτησε τους κερδοσκόπους25 και οδήγησε στη μείωση των διεθνών 

αποθεμάτων της Γαλλίας. Οι κερδοσκοπικές κινήσεις συνεχίστηκαν, όμως η στροφή 

της Γαλλίας σε μία συσταλτική νομισματική και δημοσιονομική πολιτική απέτρεψε 

την υποτίμηση.

Παράλληλα, η Γερμανία26 υφίστατο πιέσεις για να προχωρήσει σε ανατίμηση 

του νομίσματος της. Παρουσιάστηκε κίνηση κερδοσκοπικών κεφαλαίων από τη 

Γαλλία στη Γερμανία, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των διαθεσίμων της 

Γερμανίας. Η γερμανική κυβέρνηση όμως, αναμένοντας την πρώτη κίνηση από τη 

Γαλλία και με πρόσχημα τον κίνδυνο μείωσης της ανταγωνιστικότητας των 

γερμανικών προϊόντων, δεν προχώρησε σε ανατίμηση του νομίσματος της. Τελικά η 

Γαλλία, προχώρησε σε υποτίμηση του γαλλικού φράγκου κατά 11.1%, στις 

8 Αυγούστου του 1969, ενώ το γερμανικό μάρκο ανατιμήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 

του 1969.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ εξασθενούσε συνεχώς κατά 

τη διάρκεια του 1968, ενώ το ισοζύγιο πληρωμών ήταν πλεονασματικό κατά το 

1968-1969, λόγω των μεγάλων βραχυπρόθεσμων εισροών κεφαλαίου που 

πραγματοποιήθηκαν (μέσω της αγοράς Ευρωδολαρίων-Eurodollar market)27. Όμως η 

κατάσταση αυτή ανατράπηκε το 1970, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα στο 

ισοζύγιο πληρωμών ύψους $9 δις. Το έλλειμμα αυτό εκτοξεύθηκε στα $ 30δις τον 

Αύγουστο του 1971.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών των ΗΠΑ, αύξησε τα αποθέματα σε 

δολάρια των χωρών που παρουσίαζαν πλεόνασμα, δημιουργώντας πληθωριστικές 

πιέσεις. Η κατάσταση αυτή, δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για μία ανατίμηση του

25 Speculative flight from the franc.
26 Μία χώρα με χαμηλό ρυθμό πληθωρισμού και ραγδαία ανάπτυξη.
27 Μετακίνηση καταθέσεων από τράπεζες των ΗΠΑ στην αγορά ευρωδολαρίων. Οι τράπεζες των 
ΗΠΑ προχώρησαν σε δανεισμό από την αγορά ευρωδολαρίων, επιτυγχάνοντας επαναπατρισμό των 
κεφαλαίων.
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γερμανικού μάρκου. Τον Απρίλιο του 1971, εισήλθαν $3 δις στη Γερμανία 

αναγκάζοντας την κεντρική τράπεζα της Γερμανίας, στις 5 Μαίου του 1971, να 

σταματήσει να παρεμβαίνει στη διεθνή αγορά συναλλάγματος, επιτρέποντας την 

ελεύθερη διακύμανση του γερμανικού μάρκου. Σε παρόμοιες ενέργειες, προέβησαν 

και οι κεντρικές τράπεζες της Αυστρίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας και της 

Ελβετίας.

Τα γεγονότα μετά το 1970, δείχνουν ότι ο ακρογωνιαίος λίθος του 

συστήματος του Bretton Woods, ήταν το καθεστώς των σταθερών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, το οποίο ήταν κύρια υπεύθυνο για την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου 

μετά το 1940. Απόδειξη του παραπάνω ισχυρισμού, αποτελούν τα γεγονότα που 

διαδραματίστηκαν μετά την κατάρρευση του συστήματος των σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και την υιοθέτηση ενός συστήματος κυμαινόμενων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, το 1971.

Παρά το γεγονός ότι πολλές αλλαγές στις ονομαστικές αξίες των νομισμάτων 

πραγματοποιήθηκαν από το 1946 ως το 1971, καμιά δεν οδήγησε σε διεθνή 

νομισματική κρίση σαν αυτή που πραγματοποιήθηκε το 1931 μετά τις υποτιμήσεις. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίαρχα στη δράση του ΔΝΤ, το οποίο ήταν σε θέση να 

διατηρεί σταθερές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ενώ σε περιπτώσεις που κάποιες 

υποτιμήσεις ήταν αναγκαίες, απέτρεπε την πραγματοποίηση ανταγωνιστικών 

υποτιμήσεων (competitive devaluations) οι οποίες ήταν η αιτία της διεθνούς 

νομισματικής κρίσης τη δεκαετία του 1930.

Οι υποτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1946-1971, ήταν σε 

όρους δολαρίου και είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της σχετικής αξίας του 

δολαρίου σε σχέση με τα υποτιμημένα νομίσματα. Οι τιμές των προϊόντων και 

υπηρεσιών των ΗΠΑ αυξήθηκαν σε όρους ξένου νομίσματος, και συνεπώς 

απαιτούνταν περισσότερες μονάδες από κάθε νόμισμα για την αγορά δολαρίων. 

Αυτό αποτέλεσε και μία από τις κύριες αιτίες του ελλείμματος του ισοζυγίου 

πληρωμών των ΗΠΑ, που παρουσιάστηκε το 1958.

Από το 1958 ως το 1971, οι ΗΠΑ είχαν συσσωρεύσει έλλειμμα της τάξης 

των 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων (Διάγραμμα 1-2). Η χρηματοδότηση του οποίου 

γινόταν είτε μέσω των αποθεμάτων χρυσού (μειώθηκαν από 24,8 δις δολάρια σε 

12,2 δις δολάρια) που διατηρούσε η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, είτε μέσω της
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δημιουργίας υποχρεώσεων στις κεντρικές τράπεζες του εξωτερικού (αυξήθηκαν από 

13,6 δις δολάρια σε 62.2 δις δολάρια).

Αρχικά, οι κεντρικές τράπεζες του εξωτερικού ήταν πρόθυμες να δεχτούν 

δολάρια, δεδομένου ότι τα δολάρια λειτουργούσαν για αυτές ως αποθέματα. Η 

κατάσταση όμως αυτή ήταν προβληματική και γύρω στα 1971, οι κεντρικές τράπεζες 

ήταν ιδιαίτερα ανήσυχες δεδομένου ότι αντιλήφθηκαν πως διατηρούσαν περισσότερα 

δολάρια από το χρυσό που κατείχαν οι ΗΠΑ, στην καθορισμένη τιμή των 35 

δολαρίων /ounce.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, οι ΗΠΑ είχαν να αντιμετωπίσουν ένα 

συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό πληθωρισμού και ένα μεγάλο εξωτερικό έλλειμμα. 

Ταυτόχρονα, στις 13 Αυγούστου του 1971, η βρετανική κυβέρνηση ζητάει από τις 

ΗΠΑ την κάλυψη των 3 δις δολαρίων που διατηρούσε ως αποθέματα. Ο πρόεδρος 

των ΗΠΑ είχε να επιλέξει μεταξύ δύο εναλλακτικών λύσεων, είτε να υποτιμήσει το 

δολάριο (γεγονός που θα υπονόμευε το σύστημα του Bretton Woods) είτε να 

προκαλέσει μείωση της οικονομικής δραστηριότητας (γεγονός που συνεπαγόταν 

πολιτικό κόστος). Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρ. Νίξον, επέλεξε την λύση της 

υποτίμησης του δολαρίου, ανακοινώνοντας, στις 15 Αυγούστου του 1971, ότι οι 

ΗΠΑ δεν θα κάλυπταν σε χρυσό τα δολάρια που διατηρούσαν οι κεντρικές τράπεζες 

του εξωτερικού28.

28 Η απόφαση αυτή συνοδεύτηκε από ένα πακέτο μέτρων που αφορούσαν το πάγωμα μισθών- 
ημερομισθίων και τιμών για 90 μέρες, μία προσαύξηση 10% στις εισαγωγές από όλες τις χώρες εκτός 
του Καναδά και μία φοροαπαλλαγή ύψους 10% στις επενδύσεις.
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Οι διεθνείς αγορές συναλλάγματος παρέμειναν κλειστές για αρκετές μέρες, 

ενώ ο κανόνας χρυσού ήταν πλέον παρελθόν. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες έπαψαν 

να είναι σταθερές. Η απόφαση των ΗΠΑ να καταργήσουν τη μετατρεψιμότητα σε 

χρυσό (close the gold window) ήταν καθοριστικός παράγοντας για την επιβίωση του 

Bretton Woods. Το δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο του συστήματος Bretton 

Woods, οι σταθερές αλλά προσαρμόσιμες ισοτιμίες, έπαψαν να ισχύουν 19 μήνες 

αργότερα..

Το σύστημα του Bretton Woods, κατέρρευσε για τρεις λόγους. Ο πρώτος, 

αφορά στην ύπαρξη δύο βασικών μειονεκτημάτων στο ίδιο το σύστημα : τον κανόνα 

χρυσού και το σύστημα σταθερών αλλά προσαρμόσιμων ισοτιμιών. Η ισχύς του 

κανόνα χρυσού, έθεσε τις ΗΠΑ αντιμέτωπες με την πιθανότητα μίας κρίσης 

μετατρεψιμότητας του δολαρίου σε χρυσό (convertibility crisis), ενώ λόγω της 

αυξημένης κίνησης κεφαλαίων το σύστημα εξελίχθηκε σε ένα καθεστώς σταθερών 

ισοτιμιών χωρίς έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προσαρμογής που θα επέτρεπε την 

εύρυθμη λειτουργία του συστήματος σταθερών αλλά προσαρμόσιμων ισοτιμιών.

Ο δεύτερος λόγος αφορά στην άσκηση ακατάλληλης νομισματικής πολιτικής 

από τις ΗΠΑ29. Ο υψηλός πληθωρισμός που παρουσιάστηκε στις ΗΠΑ, μετά το 

1965, αποτέλεσε το έναυσμα για την κερδοσκοπική επίθεση στα παγκόσμια 

αποθέματα χρυσού το 1968, γεγονός που οδήγησε στην κατάρρευση του Κοινού 

Ταμείου Χρυσού. Από τη στιγμή που το σύστημα μετασχηματίστηκε σε ένα de facto 

κανόνα δολαρίου, η μόνη υποχρέωση των ΗΠΑ ήταν να διατηρήσουν τη 

σταθερότητα των τιμών. Όμως, η πληθωριστική πολιτική που ακολούθησαν οι ΗΠΑ, 

τελικά κατέστρεψε το διεθνές νομισματικό σύστημα.

Η τρίτη αιτία κατάρρευσης του συστήματος Bretton Woods, αφορά στο 

γεγονός ότι οι χώρες που παρουσίαζαν πλεόνασμα ήταν απρόθυμες να 

προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του συστήματος. Συγκεκριμένα, οι μεγάλες 

βιομηχανικές χώρες δεν επιθυμούσαν να απορροφήσουν δολάρια και να 

ανατιμήσουν τα νομίσματά τους.

Το αυξανόμενο χάσμα ανάμεσα στα κυριαρχικά συμφέροντα των ΗΠΑ και σε 

εκείνα των υπόλοιπων βιομηχανικών χωρών, ουσιαστικά αποτελούσε απόδειξη της 

μείωσης της δύναμης των ΗΠΑ. Η κατάρρευση του συστήματος Bretton Woods,

29 Δεδομένου ότι το δολάριο ήταν βασικό νόμισμα.
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ουσιαστικά σηματοδότησε το τέλος της χρηματοοικονομικής κυριαρχίας των ΗΠΑ. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι ΗΠΑ είχαν μειωμένη ισχύ σε σχέση με την Ιαπωνία και 

τις ευρωπαϊκές χώρες, οι χώρες της ομάδας των 10 έχασαν την αποτελεσματικότητά 

τους ενώ η απουσία ενός άλλου πυρήνα συγκέντρωσης δύναμης, ευνόησε την 

ανάπτυξη ενός αποκεντρωμένου νομισματικού συστήματος.

1.5 Προσπάθειες αναβίωσης ενός συστήματος σταθερών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών.

Το Δεκέμβριο του 1971 και το Φεβρουάριο του 1973, έγιναν δύο 

προσπάθειες θέσπισης νέων επιπέδων σταθερών ισοτιμιών. Συγκεκριμένα, στις 17-18 

Δεκεμβρίου του 1971, οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές χώρες, προσπάθησαν να 

αναβιώσουν το καθεστώς των σταθερών ισοτιμιών με τη Σμιθσόνια συμφωνία 

(Smithsonian aggreement)30, η οποία χαρακτηρίστηκε από τον Πρόεδρο Νίξον ως "η 

ποιο σημαντική νομισματική συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία". Με τη συμφωνία 

αυτή, οι χώρες της ομάδας των 10 αποφάσισαν την αναπροσαρμογή των ισοτιμιών 

των νομισμάτων, την αύξηση της τιμής του χρυσού από $35 σε $38/ounce και 

διεύρυναν της ζώνη διακύμανσης του δολαρίου στο ± 2.25%. Όμως οι προσπάθειες 

αυτές υπονομεύτηκαν από τους κερδοσκόπους (τράπεζες, επιχειρήσεις κτλ), οι 

οποίοι θεωρώντας ότι οι προσπάθειες των κεντρικών τραπεζών να σταθεροποιήσουν 

τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ήταν λανθασμένες, επένδυσαν τεράστια ποσά των 

κυριοτέρων νομισμάτων σε νομίσματα που θεωρούσαν ισχυρά (π.χ. Deutsche Mark- 

DM, Dutch Gilden -DG, Swiss Franc -SF) ενισχύοντάς τα περισσότερο.

Στις 5-9 Φεβρουάριου του 1973, η Bundesbank, διέθεσε $5δις 

παρεμβαίνοντας στη διεθνή αγορά συναλλάγματος. Στις 12 Φεβρουάριου, έκλεισαν 

οι αγορές συναλλάγματος στην Ευρώπη και την Ιαπωνία, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν 

την κατά 10% υποτίμηση του δολαρίου. Οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, 

υιοθέτησαν ένα καθεστώς ελεύθερα κυμαινόμενων ισοτιμιών.

30 Νέα συμφωνία για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, την αξία του χρυσού και τους δασμούς στην 
οποία κατέληξαν οι πιο ισχυρές εμπορικά χώρες του κόσμου στο Smithsonian Institute της 
Ουάσινγκτον τον Δεκέμβριο του 1971.
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1.6 Από το 1973 ως σήμερα

Υπάρχουν δύο είδη διακύμανσης συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το πρώτο 

είδος, αφορά στην ελεύθερη (free) διακύμανση η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στον 

τέλειο ανταγωνισμό, καθώς δεν υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση στον προσδιορισμό 

των ισοτιμιών, ενώ ταυτόχρονα διακινούνται δισεκατομμύρια από χιλιάδες 

αγοραστές και πωλητές συναλλάγματος σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο είδος αφορά 

στην ελεγχόμενη (managed) διακύμανση, η οποία ονομάζεται έτσι λόγω της ύπαρξης 

κυβερνητικής παρέμβασης μέσω των κεντρικών τραπεζών στον προσδιορισμό των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εξομάλυνση των 

ανισορροπιών στις αγορές συναλλάγματος, και η ταυτόχρονη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας τους.

Από το Σεπτέμβριο του 1985, οι λόγοι για κυβερνητικές παρεμβάσεις στην 

αγορά συναλλάγματος, άρχισαν να εκδηλώνονται άμεσα. Η αξία του δολαρίου 

αυξήθηκε από το 1981 και μετά για να φθάσει, το 1985, στα πιο υψηλά μέχρι τότε 

επίπεδα κερδίζοντας 80% έναντι των κυριοτέρων νομισμάτων. Είναι γεγονός, ότι οι 

λόγοι που συνετέλεσαν στη ραγδαία αύξηση του ελλείμματος στο ισοζύγιο 

πληρωμών των ΗΠΑ ήταν πολλοί, αδιαμφισβήτητα όμως ο κυριότερος ήταν οι 

συνεχείς ανατιμήσεις του δολαρίου.

Το τεράστιο έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών των ΗΠΑ, που από τα $134 

δις το 1985 έφθασε τα $170 δις το 1987, ανησύχησε ιδιαίτατα τις ΗΠΑ και τους 

εμπορικούς της εταίρους. Η ανησυχία αυτή, αποτέλεσε το έναυσμα για τη συνάντηση 

των υπουργών οικονομικών των χωρών της ομάδας των 5 (Βρετανία, Γαλλία, 

Γερμανία, Ιαπωνία και ΗΠΑ), στο Plaza Hotel της Ν. Υόρκης, το Σεπτέμβριο του 

1985. Εκεί, αποφασίστηκε η ανάληψη συντονισμένων προσπαθειών παρέμβασης στη 

διεθνή αγορά συναλλάγματος ώστε να επιτευχθεί η μείωση της τιμής του δολαρίου.

Ακολούθησε, τρία χρόνια αργότερα, το Φεβρουάριο του 1987, η συνάντηση 

στο Louvre του Παρισιού όπου οι χώρες της ομάδας των 7 (συμπεριλαμβανομένου 

του Καναδά και της Ιταλίας η οποία υπονόμευε τη συνάντηση) συμφώνησαν ότι η 

πτώση του δολαρίου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και αποφάσισαν τη σταθεροποίηση της 

τιμής του στα DM1.83/ USD και Y153.5/USD, με ζώνη διακύμανσης ±5%.

Κατά συνέπεια, από το 1985 και μετά, κάθε χρόνο οι υπουργοί οικονομικών 

και οι κεντρικοί τραπεζίτες των (χωρών της ομάδας των 5 αρχικά) χωρών της ομάδας 

των 7 συναντώνται σε διασκέψεις κορυφής για να καθορίσουν θέματα οικονομικής
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πολιτικής. Η συνεργασία σε θέματα οικονομικής πολιτικής των χωρών της ομάδας 

των 7, παίζει καθοριστικό ρόλο στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος. Πρέπει να 

σημειωθεί επίσης, ότι ο όγκος των συναλλαγών σε νομίσματα στις διεθνείς αγορές 

συναλλάγματος, έχει αυξηθεί υπερβολικά (ο ετήσιος όγκος συναλλαγών στις διεθνείς 

αγορές συναλλάγματος το 1979, ήταν $18 τρις, ενώ ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών 

το 1994 ξεπερνούσε τα $1.2 τρις) .

1.7 Η πορεία προς το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα

Ενώ με τη Σμιθσόνια συμφωνία αποφασίστηκε ένα εύρος διακύμανσης των 

νομισμάτων της τάξης του ± 2.25%, οι χώρες-μέλη της ΕΟΚ31, συμφώνησαν να 

μειώσουν το εύρος διακύμανσης των νομισμάτων τους στο ± 1.125%. Αυτό το 

σύστημα σταθερών ισοτιμιών, ονομάστηκε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Φίδι (European 

Currency Snake) και άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 1972 (Διάγραμμα 1.3). 

Όλα τα νομίσματα που συμμετείχαν στο ΕΝΦ, κυμαίνονταν σε ένα εύρος ± 4.5%, ως 

προς ένα τρίτο νόμισμα π.χ. το δολάριο {snake in the tunnel).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3
Ευρωπαϊκό
Νομισματικό ______________________________________________________________________________________________
Φίδι

Παρά την υιοθέτηση ενός συστήματος κυμαινόμενων ισοτιμιών το Μάρτιο 

του 1973, οι ευρωπαϊκές χώρες διατήρησαν τη συμμετοχή τους στο ΕΝΦ. Όμως, 

λόγω του ότι τα νομίσματα των υπολοίπων χωρών κυμαίνονταν ελεύθερα, η 

ονομασία του ΕΝΦ ήταν “ snake in the lake”.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα-ΕΟΚ, ιδρύθηκε το 1958 με απώτερο στόχο την οικονομική 
και νομισματική ενοποίηση των κρατών-μελών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή και η πολιτική 
ενοποίηση τους στο απώτερο μέλλον.
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Το ΕΝΦ δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο, λόγω της έλλειψης ουσιαστικής 

δέσμευσης προς αυτό από τις χώρες μέλη. Η στερλίνα, η σουηδική κορώνα, η 

ιταλική λίρα εγκατέλειψαν το σύστημα ενώ το γαλλικό φράγκο το εγκατέλειψε δύο 

φορές. Η κατάρρευση του συστήματος οφειλόταν κυρίως στην έλλειψη ευελιξίας που 

το χαρακτήριζε, η οποία αποτελούσε και τον κύριο λόγο εγκατάλειψής του από τις 

χώρες-μέλη32. Σημειώνεται, ότι ένας μικρός πυρήνας νομισμάτων παρέμεινε σε αυτή 

τη ζώνη διακύμανσης, γύρω από το γερμανικό μάρκο, ως το 1979 και το σχηματισμό 

του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (European Monetary System).

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, τα αρχικά κράτη μέλη της 

κοινότητας προβλέποντας τη διεύρυνσή της, θεώρησαν πρώτιστο μέλημά τους την 

εμβάθυνση της οικονομικής τους ολοκλήρωσης. Στις 22 Μαρτίου 1971, τα κράτη 

μέλη, θεωρώντας ως ανεπαρκή τον απλό συντονισμό των οικονομικών και 

νομισματικών πολιτικών τους, εξέφρασαν την πολιτική τους βούληση να θέσουν σε 

λειτουργία μία οικονομική και νομισματική ένωση.

Αυτή η οικονομική και νομισματική ένωση αφορούσε μεταξύ άλλων, την 

πλήρη και ανυποχώρητη μετατρεψιμότητα των νομισμάτων τους που θα οδηγούσε σε 

ένα ενιαίο νόμισμα την Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα {European Currency Unit- 

ECU), την εξάλειψη των περιθωρίων διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

τον ανυποχώρητο καθορισμό των ισοτιμιών με την άσκηση κοινής νομισματικής και 

συναλλαγματικής πολιτικής και την πλήρη απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων.

Το εγχείρημα αυτό, θεωρήθηκε από πολλούς, ιδιαίτερα αισιόδοξο έως 

παράτολμο, λαμβανομένου υπόψη του διεθνούς νομισματικού περιβάλλοντος. 

Αδιαμφισβήτητα όμως, αποτέλεσε τη βάση για τη λειτουργία πολλών συνοδευτικών 

πολιτικών και νομισματικών εργαλείων, τα οποία δοκιμάστηκαν, τελειοποιήθηκαν 

και μεταβιβάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα-ΕΝΣ (European 

Monetary System-EMS), που υποκατέστησε, από τις 13 Απριλίου 1979 και μετά, το 

σύστημα του νομισματικού φιδιού. Αυτά τα νομισματικά εργαλεία (ζώνη 

νομισματικής διακύμανσης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Νομισματικής Συνεργασίας, ECU) 

βελτιώθηκαν και χρησιμεύουν ακόμα και σήμερα στα τρία στάδια της οικονομικής

32 Κάθε χώρα -μέλος ήταν υπεύθυνη για τη διατήρηση της ισοτιμίας του νομίσματος της έναντι των 
υπολοίπων νομισμάτων του συστήματος, όμως η κάθε χώρα είχε διαφορετικό ρυθμό πληθωρισμού 
και ασκούσε διαφορετική νομισματική και δημοσιονομική πολιτική. Οι δυνάμεις της αγοράς, 
ασκούσαν πιέσεις στις ισοτιμίες, ενώ οι χώρες-μέλη ήταν είτε απρόθυμες είτε αδύναμες να 
αντιδράσουν. Η μοιραία κατάληξη ήταν η έξοδος των νομισμάτων αυτών από το ΕΝΦ.
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και νομισματικής ένωσης που αποφασίστηκαν στο Μάαστριχτ το Φεβρουάριο του 

1992 (Διάγραμμα 1.4).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.4
Η Συνθήκη το υ Μάαστριχτ
Δεκέμβριος 1991
Τα τρία στάδια μετάβασης
στην ΟΝΕ

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 - ΤΕΛΟΣ 1993

1. Ολοκλήρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς μέχρι την 1η Ιανουάριου 1993.
2. Ενοποίηση των χρηματαγορών.
3. Προσαρμογή των διακυμάνσεων των ισοτιμιών των νομισμάτων όλων των μελών του 

Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών στη ζώνη του ± 2.25 %.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1994 - 1999

1. Αποφυγή δημοσιονομικών ελλειμμάτων από τα κράτη-μέλη.
2. Δημιουργία ενός αυτόνομου Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ινστιτούτου-ΕΝΙ (European Monetary 

Institute-EMI) το οποίο θα αντικατασταθεί αργότερα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 
Τραπεζών (European System of Central Banks- ESCB).

3. Διασφάλιση της ανεξάρτητης λειτουργίας των κεντρικών τραπεζών με την αποφυγή παρεμβατικής 
πολιτικής από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών.

4. Επίτευξη των κριτηρίων σύγκλισης.
5. Μείωση του εύρους διακυμάνσεως των ισοτιμιών για τα νομίσματα των κρατών-μελών (± 1%).

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: 1999-2003

1. Αμετάκλητη σταθεροποίηση των ισοτιμιών όλων των νομισμάτων των κρατών-μελών.
2. Η δυνατότητα εισαγωγής ενός ενιαίου νομίσματος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα -ΕΚΤ 

(European Central Bank).

Το Μάρτιο του 1979, τέθηκε σε εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Νομισματικό 

Σύστημα. Ως νέα νομισματική μονάδα καθιερώθηκε το ECU, που είναι ένα καλάθι 

νομισμάτων στο οποίο συμμετέχουν τα εθνικά νομίσματα σε ποσοστό ανάλογο της 

οικονομικής δύναμης κάθε μέλους. Η ακριβής σύνθεση του ECU, προσαρμοζόταν 

ανά πενταετία ώστε να αντανακλά την οικονομική δύναμη κάθε κράτους-μέλους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το Νοέμβριο του 1993, δεν πραγματοποιήθηκε καμία 

περαιτέρω αλλαγή στη σύνθεσή του.

Τον Ιούνιο του 1988, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής στο Αννόβερο, 

ανέθεσε σε μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων, με επικεφαλής τον Jacque Delors, τη 

μελέτη της ΟΝΕ. Η έκθεση της επιτροπής αυτής πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 

1989, στη Σύνοδο Κορυφής στη Μαδρίτη. Καθορίστηκε έτσι η βασική δομή της 

ΟΝΕ και προσδιορίστηκαν τα τρία στάδια μετάβασης. Επίσης, αποφασίστηκε ότι η 

πρώτη φάση πραγματοποίησης της ΟΝΕ πρέπει να αρχίσει τον Ιούλιο του 1990 και 

να συμπέσει με την πλήρη απελευθέρωση της κίνησης των κεφαλαίων.



Το Δεκέμβριο του 1991, αντιπρόσωποι των 12 κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναντήθηκαν στο Μάαστριχτ33, όπου υπέγραψαν την 

ομώνυμη συνθήκη. Η Μ. Βρετανία απέσπασε από τους εταίρους της τη δυνατότητα 

να μη συμμετέχει στην ΟΝΕ όσον αφορά το τρίτο στάδιο. Το ίδιο «προνόμιο» 

απέσπασε και η Δανία ενώ η Σουηδία οικειοθελώς επέλεξε να μη συμμετέχει στην 

ΟΝΕ παρά το γεγονός ότι πληροί τα κριτήρια σύγκλισης (Διάγραμμα 1.5). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.5
Η Συνθήισ) το υ Μάαστριχτ 
Δεκέμβριος 1991 
Κριτήρια Σύγκλισης

I. ιιαιιθιιριςμος: να μην υπερβαίνει περισσότερο από 1.5% το μέσο πληθωρισμό των τριών 
κρατών μελών της ΕΕ με τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού κατά το προηγούμενο έτος.

II. μακροχρόνια ΕΠίτοκι ι: να μην υπερβαίνουν περισσότερο από 2% το μέσο ύψος των επιτοκίων 
των τριών κρατών μελών της ΕΕ με τα χαμηλότερα επίπεδα επιτοκίων κατά το προηγούμενο έτος.

ΙΙΙ.ΣΥΝΑΑ ΑΑΓΜΑΊΊΚΗ ισοτιμία: να διακυμαίνεται εντός του νόμιμου εύρους του Μηχανισμού 
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (δηλ. στη ζώνη του ± 2.25 %), χωρίς το νόμισμα να υποστεί 
υποτίμηση.

IV. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ εααειμμα: το έλλειμμα στο ισοζύγιο κάθε κράτους-μέλους της ΕΕ να μη 
ξεπερνά το 3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος του.

V. εθνικό χρκος: να μη ξεπερνά το 60% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Οι στόχοι της συνθήκης, αφορούσαν στην οικονομική και νομισματική 

ένωση, στην ίδρυση μίας Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα υποκαθιστούσε τις 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και στην υιοθέτηση ενός Κοινού Ευρωπαϊκού 

Νομίσματος που θα υποκαθιστούσε τα εθνικά.

Το 1993, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, δέχθηκε σοβαρό πλήγμα, 

όταν αρκετές χώρες δεν ήταν σε θέση να διατηρήσουν την αξία των νομισμάτων τους 

κοντά σε εκείνη του Γερμανικού μάρκου. Σαν αποτέλεσμα, πολλές χώρες 

υποτίμησαν τα νομίσματά τους και υιοθετήθηκε μία διευρυμένη ζώνη διακύμανσης 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών της τάξης του ±15%, από τη σύμφωνημένη 

κεντρική συναλλαγματική ισοτιμία. Το εύρος διακύμανσης ήταν τόσο μεγάλο, ώστε 

να θεωρείται ότι προσομοιάζει σε ένα σύστημα ελεύθερα κυμαινόμενων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το Ευρωπαϊκό 

Νομισματικό Σύστημα επιβίωσε και τον Ιανουάριο του 1994, κατά τη δεύτερη φάση 

της ΟΝΕ, ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ινστιτούτο -ΕΝΙ34, με στόχο το

33 Πόλη της Ολλανδίας.
34 Βρίσκεται στη Φρανκφούρτη, και λειτουργεί υπό την προεδρία του Βέλγου Αλεξάντερ 
Λαμφαλούσι και του Ολλανδού Βιμ Ντούιζενμπεργκ.
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συντονισμό (όχι τον έλεγχο) των εθνικών νομισματικών πολιτικών, προσπαθώντας 

να προετοιμάσει τις συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το Μάιο του 1995, η Κομισιόν συνέταξε την «Πράσινη Βίβλο», η οποία 

ανέλυε τις λεπτομέρειες των τριών σταδίων μετάβασης στην ΟΝΕ, που είχαν ήδη 

καθοριστεί με τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Το Δεκέμβριο του 1996, το Συμβούλιο 

Κορυφής της Μαδρίτης, αποφάσισε να ονομάσει το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα ευρώ, 

ενώ ταυτόχρονα όρισε την 1η Ιανουάριου του 2002, ως την ημερομηνία κυκλοφορίας 

των νομισμάτων και χαρτονομισμάτων του ευρώ.

Το Δεκέμβριο του 1996, το Συμβούλιο Κορυφής στο Δουβλίνο, επικέντρωσε 

τις εργασίες του στη σύναψη του Συμφώνου Νομισματικής Σταθερότητας βάσει του 

οποίου, μετά την εισαγωγή του ευρώ, οποιαδήποτε χώρα παρουσιάσει 

δημοσιονομικό έλλειμμα μεγαλύτερο του 3% θα υποχρεώνεται στην καταβολή 

δυσβάσταχτων προστίμων35. Τον Ιούνιο του 1997, η διάσκεψη κορυφής του 

Άμστερνταμ, υιοθέτησε τη συνθήκη του Άμστερνταμ, που τροποποιεί τη συνθήκη 

του Μάαστριχτ καθώς και το Σύμφωνο Σταθερότητας36 (Διάγραμμα 1.6). Τέλος, το 

Δεκέμβριο του 1997, η διάσκεψη κορυφής του Λουξεμβούργου, αποφάσισε τη 

σύσταση ενός συμβουλίου για το ευρώ, που θα ελέγχει τις αποφάσεις της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα της ΟΝΕ, στις 2-3 Μαίου του 1998, 

πραγματοποιήθηκε έκτακτη Σύνοδος Κορυφής, κατά την οποία επιλέχτηκαν οι χώρες 

της ζώνης ευρώ και καθορίστηκαν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ανάμεσα στα 

ευρωπαϊκά νομίσματα37. Τον Ιούνιο του 1998, θα πραγματοποιηθεί η επιλογή του 

διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η έναρξη των

35 Συγκεκριμένα, σε χώρες που ξεπερνούν το όριο του 3%, θα επιβάλλεται πρόστιμο ισοδύναμο με 
το 0.2% του ΑΕΠ της συν 0.1% για κάθε επιπλέον ποσοστιαία μονάδα επιβάρυνσης. Το πρόστιμο θα 
έχει τη μορφή άτοκης υποχρεωτικής κατάθεσης, που αν αποτύχει η δημοσιονομική προσαρμογή θα 
χάνεται οριστικά και θα διανέμεται στις χώρες της ζώνης του ευρώ. Αν μία χώρα βρεθεί σε 
κατάσταση οικονομικής ύφεσης, με μείωση του ΑΕΠ της περισσότερο από 2%, θα απαλλάσσεται από 
το πρόστιμο. Αν η μείωση είναι μεταξύ του 0.75% -2%, τότε η επιβολή ποινής θα βρίσκεται στη 
διακριτική ευχέρεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
36 Με τη συνθήκη του Αμστερνταμ το σύμφωνο σταθερότητας μετονομάστηκε σε «Σύμφωνο 
σταθερότητας και ανάπτυξης» και επέκτεινε τις επιταγές του Μάαστριχτ στο διηνεκές.
37 Δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν ταυτόχρονα και οι ισοτιμίες των ευρωπαϊκών νομισμάτων ως 
προς το ευρώ πριν από τις 31 Δεκεμβρίου, επειδή η αξία του ευρώ θα είναι εκείνη του ECU στο οποίο 
συμμετέχουν και τα νομίσματα της Βρετανίας, της Δανίας και της Ελλάδας που δεν θα αποτελέσουν 
μέρος του ευρώ.
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εργασιών της οποίας θα γίνει την 1η Ιουλίου. Στις 31 Δεκεμβρίου του 1998, θα 

καθοριστούν αμετάκλητα οι νέες ισοτιμίες ως προς το ευρώ και θα εισαχθεί 

νομοθεσία σχετικά με αυτό. Ως ημερομηνία έναρξης της ΟΝΕ αναφέρεται η 1η 

Ιανουάριου του 1999, όπου θα τεθεί σε εφαρμογή η ενιαία νομισματική πολιτική στη 

ζώνη του ευρώ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.6
Τα Κριτήρια σύγκλισης για όλες τις χώρες της ΕΕ

Κριτήρια Δημόσιο Χρέος ως % του ΑΕΠ Έλλειμμα ως % του ΑΕΠ
Σύγκλισης 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 |

Τιμή
Λναφομάς

60.0 60.0 60.0 60.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Γερμανία 58.0 60.4 61.3 61.2 3.3 3.4 2.7 2.5
Γαλλία 52.5 55.7 58.0 58.1 5.0 4.1 3.0 2.9
Ιταλία 124.4 123.8 121.6 118.1 8.0 6.8 2.7 2.5
Βρετανία* 53.8 54.4 53.4 53.0 5.5 4.9 1.9 0.6
Ισπανία 65.3 70.1 68.8 67.4 7.3 4.7 2.6 2.2
Ολλανδία 79.1 77.2 72.1 70.0 4.0 2.3 1.4 1.6
Βέλγιο 131.2 126.9 122.2 118.1 3.9 3.2 2.1 1.7
Αυστρία 69.3 69.5 66.1 64.7 5.0 3.8 2.5 2.3
Σουηδία* 78.2 77.8 76.6 74.1 7.1 3.7 0.8 -0.5
Δανία 73.8 71.6 65.1 59.5 2.4 0.8 -0.7 -1.1
Φινλανδία 52.5 55.7 55.8 53.6 5.0 3.1 0.9 -0.3
Πορτογαλία 66.5 65.6 62.0 60.0 5.8 3.2 2.5 2.2
Ελλάδα 111.3 112.6 108.7 107.7 9.8 7.6 4.0 2.2
Ιρλανδία 82.2 72.7 66.3 59.5 2.1 0.4 -0.9 -1.1
Λουξεμβούργο 5.9 6.6 6.7 7.1 -2.0 -2.6 -1.7 -1.0

Κριτήρια
Σύγκλισης 1995

Πληθωρισμός % 
1996 1997 1998

Μακροπρόθεσμα Επιτόκια 
1995 1996 1997 1998

Τιμή
Αναφοράς

? ^ 2.5 3.2 3.2 Ο.Η Η. Η Η.Ο 7. 7

Γερμανία 1.5 1.2 2.7 2.5 6.9 6.2 5.6 5.6
Γαλλία 1.7 2.1 3.0 2.9 7.5 6.3 5.6 5.5
Ιταλία 5.4 4.0 2.7 2.5 12.2 9.4 6.9 6.7
Βρετανία* 3.1 2.5 1.9 0.6 8.3 7.9 7.1 7.0
Ισπανία 4.7 3.6 2.6 2.2 11.3 8.7 6.4 6.3
Ολλανδία 1.1 1.4 1.4 1.6 6.9 6.2 5.6 5.5
Βέλγιο 1.4 1.8 2.1 1.7 7.5 6.5 5.8 5.7
Αυστρία 2.0 1.8 2.5 2.3 7.1 6.3 5.7 5.6
Σουηδία* 2.9 0.8 0.8 -0.5 10.2 8.0 6.6 6.5
Δανία 2.3 1.9 -0.7 -1.1 8.3 7.2 6.3 6.2
Φινλανδία 1.0 1.1 1.1 -0.3 8.8 7.1 6.0 5.9
Πορτογαλία 3.8 2.9 2.5 2.2 11.5 8.6 6.4 6.2
Ελλάδα 9.0 7.9 4.0 2.2 - - 9.9 9.8
Ιρλανδία 2.4 2.2 -0.9 -1.1 8.3 7.3 6.3 6.2
Λουξεμβούργο 1.9 1.2 -1.7 -1.0 7.2 6.3 5.6 5.6
* Οι χώρες με αστερίσκο δεν συμμετέχουν στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών.
-Σημειώνεται ότι από τα 15 κράτη-μέλη της ΕΕ τέσσερα δεν θα ενταχθούν από την πρώτη φάση στην ΟΝΕ: η Βρετανία, η Σουηδία 
και η Αανία επειδή ακόμα δεν το επιθυμούν και η Ελλάδα επειδή δεν μπορεί._________________________________________________
ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Η ολοκλήρωση της νομισματικής ένωσης θα πραγματοποιηθεί την 1η 

Ιανουάριου του 2002, με την εισαγωγή των νομισμάτων και χαρτονομισμάτων του 

ευρώ και την παράλληλη απόσυρση των εθνικών νομισμάτων και χαρτονομισμάτων. 

Τέλος, την 1η Ιουλίου του 2002, θα καταργηθεί το νομισματικό καθεστώς των 

εθνικών νομισμάτων και χαρτονομισμάτων.

1.8 Επίλογος

Η επιθυμία επιστροφής στη σταθερότητα που προσφέρει ένα σύστημα 

συναλλαγματικών ισοτιμιών τύπου Bretton-Woods, οδήγησε μέσω του ΜΣΙ στην 

ΟΝΕ. Τα γεγονότα που προαναφέρθηκαν δηλώνουν την πεποίθηση των 

περισσότερων κρατών-μελών της ΕΕ, ότι με την απελευθέρωση της κίνησης 

κεφαλαίων, ο μοναδικός τρόπος επίτευξης νομισματικής σταθερότητας είναι η 

καθιέρωση σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών και κατ' επέκταση η εισαγωγή 

ενός ενιαίου νομίσματος. Στο σημείο αυτό θεωρείται χρήσιμη μία σύγκριση των 

συστημάτων σταθερών και κυμαινόμενων ισοτιμιών (Διάγραμμα 1.7).

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

είναι ότι παρέχουν ένα σταθερό περιβάλλον στις επιχειρήσεις καθώς τα έσοδα και 

έξοδά τους δεν είναι δυνατό να υποστούν απρόβλεπτες μεταβολές. Ακόμα, οι 

κυβερνήσεις δεν μπορούν να προβούν σε ανταγωνιστικές υποτιμήσεις ώστε να 

αντισταθμίσουν τον εγχώριο πληθωρισμό, άρα είναι αναγκασμένες να ασκήσουν 

αντιπληθωριστικές πολιτικές.

Όμως, το σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, παρουσιάζει και 

μειονεκτήματα που σχετίζονται με τις πιέσεις που μπορεί να ασκηθούν σε μία χώρα 

και τα αποθέματά της, σε περίπτωση που οι κερδοσκόποι θεωρήσουν ότι το νόμισμα 

της συγκεκριμένης χώρας είναι υπερτιμημένο. Στην περίπτωση αυτή, η κεντρική 

τράπεζα για να στηρίξει το νόμισμά της είτε θα μειώσει τα συναλλαγματικά της 

αποθέματα, είτε θα καταφύγει σε άσκηση νομισματικής πολιτικής (αύξηση των 

επιτοκίων), είτε σε άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής (περικοπή δημοσίων δαπανών, 

αύξηση φορολογίας) ώστε να μειωθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση και άρα ο 

πληθωρισμός και να αποκατασταθεί το τυχόν έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο που 

τροφοδοτεί τη συγκεκριμένη ανισορροπία.

Σε περίπτωση που οι κερδοσκοπικές πιέσεις παραμένουν, το μόνο καταφύγιο 

για την οικονομική πολιτική είναι η μεταβολή της ισοτιμίας του νομίσματος.
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Δεδομένης της παγκοσμιοποίησης των αγορών, είναι ιδιαίτατα δύσκολη η 

επικράτηση και διατήρηση ενός συστήματος σταθερών ισοτιμιών. Το τρίτο στάδιο 

της ΟΝΕ, προϋποθέτει την καθιέρωση ενός συστήματος σταθερών ισοτιμιών, και 

αποτελεί ένα δοκιμαστικό στάδιο πριν την εισαγωγή ενός ενιαίου νομίσματος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πορεία της Ευρώπης προς την ΟΝΕ, δεν ήταν 

χωρίς εμπόδια. Από το 1992, η βιωσιμότητα του ΜΣΙ αμφισβητήθηκε έντονα 

ιδιαίτερα, όταν με την κρίση της 16ης Σεπτεμβρίου 1992 {Black Wednesday), η 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.7
Σύγκριση ανάμ£σα στα 
συστήματα κυμαινόμενων
και σταθερών ισοτιμιών ______________________________________________________________________________________________

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
-Οι ισοτιμίες προσδιορίζονται μέσα από τις δυνάμεις της αγοράς αντί να 
προσδιορίζονται σε λανθασμένα επίπεδα.
-Οι ισοτιμίες αντικατοπτρίζουν τις διαφορές της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των 
διαφόρων χωρών στη μακροχρόνια περίοδο.
-Οι κεντρικές τράπεζες δεν καλούνται να υπερασπιστούν την ισοτιμία του 
νομίσματος τους εξαντλώντας έτσι τα συναλλαγματικά τους αποθέματα.
-Η εγχώρια οικονομία απομονώνεται από την επίδραση εξωγενών πραγματικών 
διαταράξεων στα εισοδήματά της ασκώντας τη δική της δημοσιονομική και 
νομισματική πολιτική.
-Η δύναμη των κερδοσκόπων είναι σαφώς μειωμένη.
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
-Οι ισοτιμίες των νομισμάτων μπορεί να υφίστανται μεγάλες διακυμάνσεις 
γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τους όρους εμπορίου.
-Αβέβαιο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις οι οποίες αναγκάζονται να 
καταφύγουν σε προθεσμιακά συμβόλαια για να διασφαλιστούν από ενδεχόμενες 
μεταβολές των τιμών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
-Σταθερό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, αναφορικά με την αξία των 
πληρωμών και των εξόδων τους.
-Η εγχώρια οικονομία απομονώνεται από την επίδραση εξωγενών ονομαστικών 
διαταράξεων.
-Διασφάλιση της διεθνούς σταθερότητας.
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
-Τα ισχυρά καθώς και τα ασθενή νομίσματα είναι ευάλωτα σε κερδοσκοπικές 
πιέσεις.
-Οι χώρες με ασθενή νομίσματα προκειμένου να τα στηρίξουν, εξαντλούν τα 
συναλλαγματικά τους αποθέματα.
-Όταν μία χώρα με ασθενές νόμισμα αντιμετωπίζει χρόνιο έλλειμμα στο 
ισοζύγιο πληρωμών, για να αποφύγει την υποτίμηση καταφεύγει σε 
αντιπληθωριστικές πολιτικές που αυξάνουν την ανεργία.
-Η υποτίμηση ενός νομίσματος εκλαμβάνεται ως αποτυχία της κυβερνητικής 
πολιτικής.
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στερλίνα και η λίρα εγκατέλειψαν τον ΜΣΙ38. Τον Αύγουστο του 1993, ο ΜΣ1 

υπέστη άλλη μία κρίση λόγω της ύπαρξης κερδοσκοπικών πιέσεων κατά του 

γαλλικού φράγκου που την τελευταία στιγμή απέφυγε την υποτίμηση με ιδιαίτερα 

δυσμενείς επιπτώσεις για την γαλλική οικονομία. Το χειρότερο πλήγμα όμως που 

δέχτηκε ο ΜΣΙ, ήταν η διεύρυνση της ζώνης διακύμανσης των ισοτιμιών από ± 

2.25% σε ±15%, γεγονός που μάλλον μετέτρεψε τον ΜΣΙ σε ένα σύστημα 

κυμαινόμενων ισοτιμιών. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι παρά το ότι τεχνικά το 

εύρος διακύμανσης των ισοτιμιών είναι ±15%, τα εναπομείναντα μέλη του ΜΣΙ 

λειτουργούν αποτελεσματικά με το προηγούμενο εύρος διακύμανσης της τάξης του 

± 2.25%.

Από το 1992, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έστιασαν το ενδιαφέρον 

τους στο κατά πόσον θα είναι σε θέση να επιτύχουν τα κριτήρια σύγκλισης, ενώ 

ταυτόχρονα ευελπιστούσαν στην παράταση του χρονοδιαγράμματος της ΟΝΕ και 

ανησυχούσαν στην πιθανότητα της μη πραγματοποίησής της. Σήμερα όμως, που η 

Ευρώπη βρίσκεται ήδη στο κατώφλι της ΟΝΕ, εγείρονται σοβαρότερα ζητήματα που 

αφορούν στις δυνατότητες των 11 (και των υπόλοιπων αργότερα) ευρωπαϊκών 

οικονομιών να ανταποκριθούν σε μία ενιαία νομισματική πολιτική, στην απώλεια 

οποιοσδήποτε ευελιξίας των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή στο πώς θα λειτουργήσει 

η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τι θα συμβεί σε περίπτωση ενδεχόμενης κρίσης. 

Οι ανησυχίες αυτές καθίστανται περισσότερο βάσιμες, αν ληφθούν υπόψη οι 

θεμελιώδης διαφορές των οικονομιών που συμμετέχουν στην ΟΝΕ.

Οι απόψεις των οικονομολόγων αναφορικά με το ευρώ, χαρακτηρίζονται 

ως αντιφατικές. Αντιρρήσεις εκφράζονται όχι μόνο από τους κεϋνσιανούς 

οικονομολόγους αλλά και από τους μονεταριστές όπως οι αμερικανοί Μίλτον 

Φρίντμαν, Χένρι Κάουφμαν και Μάρτιν Φέλντσάϊν, οι απόψεις των οποίων 

επεκτείνονται από την απειλή το ευρώ να εξουδετερώσει το δολάριο, μέχρι την 

πιθανότητα η αδυναμία πολιτικής ένωσης να προκαλέσει πόλεμο στην Ευρώπη.

38 Η ένωση των δύο Γερμανιών, σε συνδυασμό με την πολιτική υψηλών επιτοκίων από την 
Bundesbank, ώστε να αντισταθμιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις που προέρχονταν από το υψηλό 
έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών, ήταν υπεύθυνες για την ισχυροποίηση του γερμανικού μάρκου σε 
σχέση με τα υπόλοιπα νομίσματα. Την ίδια στιγμή, η στερλίνα και η λίρα ήταν υπερτιμημένες σε 
σχέση με την οικονομική δύναμη των χωρών τους, γεγονός που τροφοδότησε κερδοσκοπικές 
προσδοκίες υποτίμησης. Οι κεντρικές τράπεζες, προέβησαν σε εξάντληση των αποθεμάτων τους και 
σε αύξηση των επιτοκίων για να σταματήσουν την κερδοσκοπική πώληση των νομισμάτων τους, 
χωρίς όμως αποτέλεσμα.
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Συγκεκριμένα, ο Μίλτον Φρίντμαν υποστηρίζει ότι η αποδοχή του ευρώ θα φέρει το 

αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό, οξύνοντας τις πολιτικές εντάσεις και 

προκαλώντας αλλεπάλληλες μεταπτώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν εύκολα να 

εξομαλυνθούν με τη χρήση της μεθόδου αναπροσαρμογής των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. Αντίθετα όμως, σύμφωνα πάντα με τον Φρίντμαν, οι μεταπτώσεις αυτές 

θα εξελιχθούν σε μείζονα πολιτικά ζητήματα που θα φέρουν τη διαίρεση.

Ακόμη και αρκετοί ευρωπαίοι οικονομολόγοι, υπέρμαχοι της ιδέας της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης, ανησυχούν για την επίδραση της νομισματικής ένωσης στις 

οικονομίες των χωρών τους. Συγκεκριμένα, εκφράζουν ανησυχίες για την απώλεια 

της συναλλαγματικής πολιτικής σαν εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Αυτή ακριβώς 

η απώλεια της συναλλαγματικής πολιτικής, καθώς και η έλλειψη δυνατότητας 

υποτίμησης ενός νομίσματος, αποτελεί το επίκεντρο της κριτικής των 

οικονομολόγων της κεϋνσιανής σχολής. Επιπλέον, οι κεϋνσιανοί οικονομολόγοι 

φοβούνται την άνοδο του πληθωρισμού στην Ευρώπη, εξαιτίας της προσαρμογής της 

προσφοράς χρήματος στις γερμανικές ανάγκες και της ύπαρξης διαφορών στα 

επίπεδα μισθών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα, ισχυρίζονται ότι το 

ενιαίο νόμισμα απαιτεί, μία πολιτική σύγκλισης μισθών και τη δημιουργία ενός 

διαρθρωτικού ταμείου στήριξης.

Αδιαμφισβήτητα, η προοπτική της ΟΝΕ, είναι μία ιδιαίτερα ελκυστική 

προοπτική για όλη την Ευρώπη και ιδιαίτατα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και 

τους ευρωπαίους καταναλωτές. Η υιοθέτηση ενός συστήματος σταθερών ισοτιμιών, 

θα δημιουργήσει το κατάλληλο νομισματικό περιβάλλον για τη λειτουργία μιας 

παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Η απόφαση για σταθερές ισοτιμίες, αντανακλά τις 

πεποιθήσεις του δυτικού πολιτισμού για το ρόλο του χρήματος ως τον πλέον 

καθοριστικό παράγοντα επηρεασμού των κυβερνητικών πολιτικών. Το διασυνοριακό 

εμπόριο, θα καθοδηγείται από γνήσια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και όχι από τις 

συναλλαγματικές διαφορές, ενώ οι σταθερές ισοτιμίες θα διασφαλίσουν την αξία της 

ανταγωνιστικότητας στο μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας. Οι ελπίδες πως οι 

σημερινοί ηγέτες μπορούν να καταλήξουν σε μία νέα συμφωνία τύπου Bretton 

Woods, είναι μεγαλύτερες από ποτέ. Η ΟΝΕ ουσιαστικά αποτελεί μία ελπίδα που 

είναι σε θέση να γίνει πρόκληση και να καταλήξει σε επιτυχία.
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Κεφάλαιο 2
Η Κερδοσκοπία στις Διεθνείς Αγορές Συναλλάγματος

« Είναι η ανθρώπινη ψυχολογία που ευθϋνεται για τις αναταραχές και ανισορροπίες των 
αγορών. Τα κερδοσκοπικά κεφάλαια (hedge funds), αποτελούν μία σταθεροποιητική δύναμη για τις 
αγορές ακριβώς επειδή αντιστέκονται στην εκάστοτε επικρατούσα ανορθολογική τάση που 
δημιουργείται είτε από μεμονωμένους επενδυτές αμοιβαίων κεφαλαίων είτε από πανικόβλητους 
θεσμικούς επενδυτές που χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα (derivatives)»

απελευθέρωση των αγορών, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την άνοδο της παγκόσμιας 

ρευστότητας. Η βαθμιαία άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων μεταξύ 

χωρών (deregulation) και η γενίκευση των εφαρμογών της πληροφορικής στις 

τηλεπικοινωνίες, συγκροτούν το σκηνικό της νέας παγκόσμιας αγοράς χρήματος και 

κεφαλαίου. Παράλληλα, έλαβε μεγάλες διαστάσεις το φαινόμενο της τιτλοποίησης 

του ενεργητικού των τραπεζικών ιδρυμάτων, συμβάλλοντας ακόμα περισσότερο στη 

διεθνοποίηση των χρηματαγορών.

Το αποτέλεσμα αυτής της διεθνοποίησης, ήταν η ανάπτυξη μίας μεγάλης 

σειράς χρηματοοικονομικών παράγωγων προϊόντων, καθώς επίσης και των αμοιβαίων 

κεφαλαίων και των διαθεσίμων που διαχειρίζονται τα ιδιωτικά συνταζιοδοτικά ταμεία 

{pension funds) με τη δημιουργία μίας μεγάλης δεξαμενής αποταμιευτικών πόρων 

που αναζητούν ολοένα και υψηλότερες αποδόσεις. Από το 1986 ως το 1994, το 

σύνολο των υφιστάμενων συμβολαίων παραγώγων προϊόντων- όπως τα δικαιώματα 

προαίρεσης αγοράς ή πώλησης επιτοκίου ή νομίσματος (options), τα προθεσμιακά 

συμβόλαια ή προθεσμιακές πράξεις μετοχών ή επιτοκίων ή νομίσματος {futures και 

forwards) - αυξάνονταν με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 40% (Διάγραμμα 2.1).

Συνεπώς, στο νέο παγκόσμιο νομισματικό καθεστώς, οι τεράστιες ποσότητες 

ρευστών διαθεσίμων κινούνται ταχύτατα και σε καθημερινή βάση από χώρα σε χώρα 

ή από τοποθέτηση σε τοποθέτηση λόγω του αυτοματισμού στα συστήματα 

μεταφοράς κεφαλαίων και τελείως ελεύθερα λόγω της άρσης των περιορισμών στην 

κίνηση κεφαλαίων. Τέλος, η απελευθέρωση των επιμέρους χρηματοπιστωτικών

39George Soros, 13 Απριλίου 1994, απευθυνόμενος σε μία επιτροπή του Κογκρέσου. The Economist, 
23 Απριλίου 1994, σελ.79.

[George Soros39]

α τελευταία χρόνια η διεθνοποίηση των αγορών χρήματος και 

κεφαλαίου αποτελεί μία πραγματικότητα που επιβλήθηκε από την

39



συστημάτων και η ανάπτυξη νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων μείωσε το 

κόστος συναλλαγών και διεύρυνε τις διασυνοριακές συναλλαγές χρεογράφων και 

μετοχικών τίτλων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1
Χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα - Derivatives

Χρηματοοικονομικά παράγιογα προϊόντα - Derivatives 1986 1990 1993 1995
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 274,3 1.271,1 4.623,8 5.475,2
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 95,7 183,4 325,9 388,1
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΊΡΟ.ΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 146,5 599,5 2.362,5 2.741,6
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 10,2 17,0 34,7 37,9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

39,2 56,5 75,6 43,2

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 14,5 69,1 110,0 172,2
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ 
ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

37,8 93,7 229,7 326,9

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 618,3 2.290,4 7.771,1 9.185,3
ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ 518,1 1.268,5 4.358,6 4.847,2
ΕΥΡΩΠΗ 13,1 461,2 1.777,9 2.241,3
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ 87,1 560,5 1.606,0 1.990,1
ΑΛΛΕΣΧΩΡΕΣ - 0,2 28,7 106,7

ΠΗΓΗ: Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International Settlements- BIS).

2.1 Η ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

2.1.α Γενικά για την αγορά συναλλάγματος

Η διεθνής αγορά συναλλάγματος είναι η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου, με 

ημερήσιο όγκο συναλλαγών 1 τρις δολάρια, και η μόνη που μπορεί ουσιαστικά να 

χαρακτηριστεί παγκόσμια. Τα προϊόντα της αγοράς αυτής, είναι τα νομίσματα που 

αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής ανάμεσα στα παγκόσμια χρηματοοικονομικά 

κέντρα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με υψηλής τεχνολογίας επικοινωνιακά 

συστήματα. Τα συστήματα αυτά, εξασφαλίζουν τη δυνατότητα παροχής τέλειας 

πληροφόρησης με ελάχιστο κόστος για την αγορά.

Η μεγαλύτερη αγορά συναλλάγματος είναι του Λονδίνου όπου οι συναλλαγές 

ανέρχονται στα 300 δις δολάρια ημερησίως40. Η δεύτερη σε μέγεθος αγορά 

συναλλάγματος είναι εκείνη της Νέας Υόρκης (200 δις δολάρια) ενώ ακολουθούν η 

αγορά του Τόκιο (130 δις δολάρια), της Σιγκαπούρης (74 δις δολάρια) και της

40 Εκφράζονται ανησυχίες για μείωση του ρόλου της αγοράς του Λονδίνου και ενίσχυση εκείνου της 
Φρανκφούρτης, λόγω της ίδρυσης σε αυτήν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
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Ζυρίχης (68 δις δολάρια)41. Αξίζει να σημειωθεί ότι το νόμισμα με τη μεγαλύτερη 

εμπορευσιμότητα είναι το δολάριο ΗΠΑ.

Η αγορά συναλλάγματος δεν κλείνει ποτέ. Όταν ένα κέντρο συναλλαγών 

κλείνει κάποιο άλλο ανοίγει, ενώ συχνά δύο ή περισσότερα κέντρα λειτουργούν 

ταυτόχρονα.

ΛΟΝΔΙΝΟ “> ΝΕΛΥΟΡΚΗ “> ΤΟΚΥΟ ΧΟΝ1Χ-ΚΟΝΓΚ -> ΛΟΝΔΙΝΟ

Η αγορά ανοίγει με τη Νέα Ζηλανδία στις 8:00 π.μ., ακριβώς μετά το 

κλείσιμο της αγοράς των ΗΠΑ. Δύο ή τρεις ώρες αργότερα ανοίγει η αγορά του 

Τόκιο, για να ακολουθήσει η αγορά του Χονγκ-Κονγκ, της Μανίλα και μισή ώρα 

αργότερα της Σιγκαπούρης. Με την αγορά της Άπω Ανατολής σε πλήρη 

δραστηριότητα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Μέση και Εγγύς Ανατολή. Η αγορά 

της Βομβάης ανοίγει δύο ώρες μετά την αγορά της Σιγκαπούρης, ενώ μιάμιση ώρα 

αργότερα ακολουθεί η αγορά του Άμπου Ντάμπι. Μία ώρα αργότερα ανοίγει η αγορά 

της Τζέντας ενώ μία ώρα μετά ανοίγουν οι αγορές της Αθήνας και της Βηρυτού. Στο 

σημείο αυτό στις αγορές της Μέσης και Απω Ανατολής επικρατεί νευρικότητα καθώς 

αναμένεται το άνοιγμα των Ευρωπαϊκών αγορών.

Οι αγορές του Παρισιού και της Φραγκφούρτης, ανοίγουν μία ώρα πριν από 

του Λονδίνου ενώ πλησιάζει το κλείσιμο της αγοράς του Τόκιο. Η αγορά της 

Ευρώπης είναι με τον τρόπο αυτό σε θέση να κρίνει την πορεία της αγοράς του 

Τόκιο. Στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Λονδίνου, ανοίγει η αγορά της Νέας Υόρκης και 

καθώς η αγορά της Ευρώπης κλείνει, όλες οι θέσεις περνούν στις δυτικές αγορές. Η 

αγορά παρουσιάζει ύφεση λίγο πριν το κλείσιμο της αγοράς της Νέας Υόρκης, αργά 

το απόγευμα. Το πρόβλημα που ανακύπτει είναι ότι δεν υπάρχει ανάλογη αγορά για 

να περάσουν οι θέσεις μετά το κλείσιμο, δεδομένου ότι η αγορά της Νέας Ζηλανδίας 

είναι μικρής δυναμικότητας.

Η ώρα αιχμής για την αγορά είναι νωρίς το πρωί (ώρα Νέας Υόρκης), λόγω 

του ότι οι τράπεζες του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης πραγματοποιούν 

ταυτόχρονα συναλλαγές. Σημειώνεται, ότι στις τράπεζες κυριαρχεί η τάση της 

λειτουργίας των dealing rooms επί εικοσιτετραώρου βάσεως, όμως η πλειονότητα 

των συναλλαγών λαμβάνει χώρα τις εργάσιμες ώρες. Τα μεγαλύτερα κέντρα

41 Το 60% των συναλλαγών της διεθνούς αγοράς συναλλάγματος λαμβάνει χώρα στα κέντρα του 
Λονδίνου, της Νέας Υόρκης και του Τόκιο, το 20% των συναλλαγών μοιράζεται ανάμεσα στα κέντρα 
της Ζυρίχης της Σιγκαπούρης και του Χονγκ-Κονγκ.
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συναλλαγών μπορούν να διαιρεθούν σε ζώνες ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας τους 

(Διάγραμμα 2.2).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2
Διαίρεση των χρονικών 
ζωνών σε κέντρα συναλλαγής 
ανάλογα με το νόμισμα.

ΛΙΙίί ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕΪίΙΙ ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΥΡίίΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Τόκιο Μπαχρέιν Λονδίνο ΝέαΥόρκη
Χονγκ-Κονγκ Παρίσι Σικάγο
Σιγκαπούρη Ζυρίχη Τορόντο

Σίδνεϋ Γενεύη Σαν Φρανσίσκο
Φραγκφούρτη

2.1 .β Οι συμμετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος

Οι συμμετέχοντες στη διεθνή αγορά συναλλάγματος διακρίνονται σε τέσσερις 

κατηγορίες: διαπραγματευτές συναλλάγματος {dealers), χρηματιστές {brokers), πελάτες 

{customers), κεντρικές τράπεζες {central banks).

- Οι διαπραγματευτές συναλλάγματος, αγοράζουν και πωλούν συνάλλαγμα 

για δικό τους λογαριασμό και συχνά παίρνουν ανοικτή θέση {open position) σε 

κάποιο νόμισμα. Συνήθως εκπροσωπούν τράπεζες ή κάποια χρηματοοικονομικά 

ιδρύματα για τα οποία και αγοράζουν ή πωλούν συνάλλαγμα. Το κέρδος τους 

προέρχεται από τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς {bid price), και της τιμής 

πώλησης {ask/offer price) ενός νομίσματος. Λόγω της συνεχούς παρουσίας τους στην 

αγορά είναι εκείνοι που τη ρυθμίζουν {make the market).

-Οι χρηματιστές, "αντικρίζουν" εντολές ώστε να είναι σε θέση να αγοράσουν και 

να πουλήσουν νομίσματα έναντι αμοιβής. Ουσιαστικά οι ίδιοι δεν λαμβάνουν θέση 

απέναντι σε ένα νόμισμα. Οι χρηματιστές, προσπαθούν να μειώσουν το κόστος των 

συναλλαγών για τους πελάτες τους μέσω της συλλογής πληροφοριών για τις τιμές 

αγοράς και πώλησης νομισμάτων και της εύρεσης του άλλου συναλλασσόμενου.

- Οι πελάτες, είναι είτε μεμονωμένα άτομα είτε επιχειρήσεις που συμμετέχουν 

στην αγορά για εμπορικούς ή χρηματοοικονομικούς σκοπούς ή για να 

αντισταθμίσουν {hedge) συναλλαγματικό κίνδυνο χρησιμοποιώντας την προθεσμιακή 

αγορά, τα swaps, ή την αγορά παραγώγων. Εδώ ανήκουν εισαγωγείς, εξαγωγείς,
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επενδυτές σε διεθνή χαρτοφυλάκια, πολυεθνικές εταιρίες καθώς και τουρίστες. 

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι κερδοσκόποι και οι 

επενδυτές (arbitrageurs). Συγκεκριμένα, οι κερδοσκόποι επιδιώκουν κέρδος 

προεξοφλώντας μία αλλαγή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ενώ οι επενδυτές 

προσπαθούν να κερδίσουν από την ταυτόχρονη ύπαρξη διαφορών στις καθορισμένες 

τιμές ενός συγκεκριμένου νομίσματος σε διαφορετικές αγορές.

- Οι κεντρικές τράπεζες, συμμετέχουν στην αγορά συναλλάγματος για να 

εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των κυβερνήσεων και για να επηρεάσουν τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. Για παράδειγμα, αν η Bundesbank θεωρήσει ότι η τιμή 

του μάρκου ανεβαίνει απότομα, πιθανώς να προβεί σε πώληση μάρκων και αγορά 

δολαρίων. Αντίθετα, αν η τιμή του μάρκου πέσει χαμηλότερα από το επιθυμητό 

επίπεδο, η Bundesbank θα προβεί σε πώληση δολαρίων. Οι κεντρικές τράπεζες με τη 

συμμετοχή τους στην αγορά συναλλάγματος επιδιώκουν τον επηρεασμό των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών με απώτερο στόχο την προώθηση των οικονομικών 

συμφερόντων των πολιτών των χωρών που εκπροσωπούν.

Οι συναλλαγές στη διεθνή αγορά συναλλάγματος πραγματοποιούνται σε δύο 

επίπεδα. Το ένα επίπεδο, αφορά στη διατραπεζική αγορά, όπου οι διαπραγματευτές 

συναλλάγματος συναλλάσσονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τις κεντρικές 

τράπεζες. Το άλλο επίπεδο, αποτελείται από τις συναλλαγές των πελατών. Η κύρια 

διαφορά μεταξύ διαπραγματευτών συναλλάγματος και πελατών είναι ότι ενώ οι 

διαπραγματευτές συναλλάγματος πωλούν και αγοράζουν συνάλλαγμα ανάλογα με τις 

εντολές που έχουν, οι πελάτες συναλλάσσονται για λογαριασμό τους.

2.2 Η ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

2.2.α Μηχανισμοί κερδοσκοπίας

Η ραγδαία ανάπτυξη της διεθνούς αγοράς συναλλάγματος, συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότερη κατανομή κεφαλαίων στην παγκόσμια οικονομία, παρέχοντας 

στους επενδυτές τη δυνατότητα να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο και να μειώσουν το 

κόστος συναλλαγών. Ταυτόχρονα όμως, διευρύνονται οι ευκαιρίες των
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κερδοσκόπων42 και παρέχεται στον ιδιωτικό τομέα η δυνατότητα να συγκεντρώνει 

μεγάλες ποσότητες πόρων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αδιαμφισβήτητα, κατά τη 

διάρκεια μίας κρίσης στην αγορά συναλλάγματος, όταν οι συμμετέχοντες στην αγορά 

έχουν τη σωστή ή λανθασμένη πεποίθηση ότι επίκειται μία μεγάλη μεταβολή στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, η διάκριση μεταξύ κερδοσκοπίας και αντιστάθμισης 

κινδύνου είναι δύσκολη.

Οι κερδοσκόποι, συνήθως επιτίθενται σε ένα νόμισμα μέσω των βραχέων 

θέσεων ή θέσεων πώλησης (short sales)43, πουλώντας το νόμισμα μέσω 

προθεσμιακών συμβολαίων (forward contracts)44. Οι προθεσμιακές πωλήσεις, είναι 

δυνατόν να σχετίζονται και με προγράμματα αντιστάθμισης κινδύνου (hedging 

programs) που εφαρμόζονται ή από fund managers, ή από μη χρηματοοικονομικού 

χαρακτήρα επιχειρήσεις ή τέλος από διαπραγματευτές συναλλάγματος.

Οι προθεσμιακές αγορές ξένου συναλλάγματος, λειτούργησαν για πρώτη 

φορά το 1972 στο ΙΜΜ του Σικάγου, η οποία ήταν η πρώτη προθεσμιακή αγορά 

διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών τίτλων. Οι συναλλαγές επιτράπηκαν για τη 

στερλίνα, το γερμανικό μάρκο, το καναδικό δολάριο, το γιεν και το ελβετικό 

φράγκο. Οι τρέχουσες τιμές είναι οι τιμές συναλλάγματος μεταξύ δολαρίου ΗΠΑ και 

καθενός από τα ανωτέρω νομίσματα. Επειδή πρόκειται για σχετικές τιμές, οι 

ισοτιμίες αντικατοπτρίζουν τη σχετική επιρροή πολλών παραγόντων στις δύο χώρες 

όπως τα ισοζύγια πληρωμών, τα ποσοστά πληθωρισμού, τα επιτόκια, τα ελλείμματα 

προϋπολογισμών, τα ποσοστά παραγωγικότητας, και τα επίπεδα εξωτερικού 

δανεισμού. Στο βαθμό που οι παράγοντες αυτοί υφίστανται σημαντικές 

διαφοροποιήσεις, η ισοτιμία θα μεταβληθεί. Αυτές οι μεταβολές, θα εισάγουν τον 

παράγοντα της μεταβλητότητας που με τη σειρά του παρέχει το έναυσμα για 

κερδοσκοπική δραστηριότητα στην προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος.

Η κερδοσκοπία, εμφανίζεται σαν μία αναγκαία δραστηριότητα που 

διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία των προθεσμιακών αγορών. Ανάλογα με 

το κόστος συναλλαγών που χρεώνονται, οι κερδοσκόποι μπορούν να εφαρμόσουν

42 Κερδοσκοπία είναι η διαδικασία αγοραπωλησίας ενός νομίσματος, η ισοτιμία του οποίου, 
προσδοκάται να μεταβληθεί στο μέλλον.
43 Ανοικτή, ακάλυπτη πώληση.
44 Τα προθεσμιακά συμβόλαια είναι διαπραγματεύσιμες συμφωνίες που υποχρεώνουν τον κάτοχό 
τους να αγοράσει ή να πωλήσει ένα συγκεκριμένο αριθμό υποκείμενων τίτλων εντός 
προσδιορισμένης χρονικής περιόδου και σε συγκεκριμένη τιμή.
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μία σειρά κερδοσκοπικών στρατηγικών που διαρκούν από λίγα λεπτά μέχρι μερικούς 

μήνες.

Το διεθνές τραπεζικό σύστημα, διαπραγματεύεται την προθεσμιακή πώληση 

ενός νομίσματος με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το αν ένας πελάτης 

αντισταθμίζει ένα χρεόγραφο που αποτιμάται σε ασθενές νόμισμα {denominated in a 

weak currency) ή κερδοσκοπεί κατά ενός νομίσματος παίρνοντας μία βραχεία θέση 

πώλησης {short sale). Οι κερδοσκοπικές βραχείες θέσεις πώλησης, αναφέρονται στη 

σύναψη με τράπεζες σχετικά μακροπρόθεσμων (διάρκειας τουλάχιστον ενός μήνα) 

προθεσμιακών συμβολαίων, που αφορούν, για παράδειγμα, στην πώληση στερλίνας 

έναντι του γερμανικού μάρκου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η τυπική διαδικασία 

εξισορρόπησης μίας μακράς θέσης ή θέσης αγοράς {long position) σε στερλίνες, 

συνεπάγεται την άμεση πώληση στερλινών στην αγορά όψεως {spot market) από την 

τράπεζα έναντι γερμανικών μάρκων (ρύθμιση δύο εργάσιμων ημερών).

Παρά το γεγονός ότι με τον τρόπο αυτό, η τράπεζα εξισορροπεί τη 

συναλλαγματική της θέση, ωστόσο καλείται ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει μία 

αναντιστοιχία στις ημερομηνίες λήξεως των συμβολαίων {maturity mismatch) τόσο σε 

γερμανικά μάρκα όσο και σε στερλίνες, δεδομένου ότι θα δανειστεί στερλίνες από 

σήμερα μέχρι αύριο (overnight)45, ώστε να καλύψει την πώληση στην αγορά όψεως, 

αλλά θα λάβει στερλίνες μετά από 30 ημέρες.

Αντιμετωπίζει δηλαδή, την αντίθετη αναντιστοιχία ημερομηνιών λήξεως 

συμβολαίων από εκείνη με τα γερμανικά μάρκα, όπου αγοράζει στην αγορά όψεως 

γερμανικά μάρκα τα οποία θα χρειαστεί μετά από 30 ημέρες. Έτσι θα δανείσει 

γερμανικά μάρκα από σήμερα μέχρι αύριο {overnight) ενώ στην πραγματικότητα έχει 

δανειστεί γερμανικά μάρκα για 30 ημέρες. Για να κλείσει τη θέση της, η τράπεζα θα 

πρέπει να συνάψει ένα συμβόλαιο ανταλλαγής {currency swap), το οποίο συνεπάγεται 

την αγορά γερμανικών μάρκων έναντι στερλινών στην αγορά όψεως, και την 

ταυτόχρονη αγορά στερλινών έναντι μάρκων στην προθεσμιακή αγορά.

Οι συναλλαγές αυτού του είδους, αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο για τις 

τράπεζες που συνάπτουν προθεσμιακά συμβόλαια με κερδοσκόπους. Η κοινή 

τραπεζική πρακτική ωστόσο, υποδηλώνει την προσεκτική ανταπόκριση των 

τραπεζών στην αγορά συναλλάγματος, δεδομένου ότι η τράπεζα δεν λαμβάνει η ίδια

45 Ο όρος αφορά στην τιμή ενός νομίσματος κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ημερομηνίας.
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το συναλλαγματικό κίνδυνο αλλά απλά τον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου (counterparty 

risk), ο οποίος συνίσταται στον κίνδυνο που υπάρχει όταν ο ένας από τους 

συμβαλλόμενους αθετεί τις υποχρεώσεις του {default risk).

Στο διάγραμμα 2.3, παρουσιάζεται ένα συγκεκριμένο παράδειγμα 

προθεσμιακής συναλλαγής, όπου τόσο η προθεσμιακή ισοτιμία όσο και η ισοτιμία 

όψεως ανάμεσα στο γερμανικό μάρκο και τη στερλίνα είναι DM 3= £ 1.

Στο πρώτο στάδιο , ένας πελάτης πουλάει σε μία τράπεζα προθεσμιακά 100 

στερλίνες έναντι 300 γερμανικών μάρκων. Το στοιχείο αυτό δεν είναι για την 

τράπεζα στοιχείο του ισολογισμού, όμως επηρεάζει τις πληρωμές όπως οποιαδήποτε 

άλλη συναλλαγή που αποτελεί στοιχείο του ισολογισμού. Οι εισπράξεις και οι 

πληρωμές στις οποίες θα προβεί οι τράπεζα σαν αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής 

παρουσιάζονται στο στάδιο 1 του διαγράμματος, όπου φαίνεται ότι η τράπεζα θα 

εισπράξει 100 στερλίνες και ταυτόχρονα θα πληρώσει 300 γερμανικά μάρκα σε ένα 

μήνα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3 
Παράδειγμα προθεσμιακής 
συναλλαγής.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ.ΑΙΙΟ ΤΙ! ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Στάδιο 1: Προθεσιιιακό συιιβόλαιο= κλείσιιιο ανοικτών θέσεων σε συνάλλαγιια

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

Στερλίνες σε ένα μήνα 100 300 Γ ερμανικά μάρκα σε ένα μήνα

Στάδιο 2: Προθεσιιιακό συιιβόλαιο+ αγορά όψεως= αναντιστοιχία ημερομηνιών λήξεως

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

Στερλίνες σε ένα μήνα 100 100 Στερλίνες σε δύο ημέρεςα
(προθεσμιακή αγορά) (αγορά όψεως)
Γερμανικά μάρκα σε δύο μέρες 300 300 Γερμανικά μάρκα σε ένα μήνα

(αγορά όψεως) (προθεσμιακή αγορά)

Στάδιο 3: Προθεσμιακό συμβόλαιο+αγορά όψεως+ αγορά ανταλλαγή ς=ε£ισορρόπηση θέσης

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

Στερλίνες σε ένα μήνα 100 100 Στερλίνες μάρκα σε ένα μήνα
(προθεσμιακή αγορά) (αγορά ανταλλαγής)

Στερλίνες σε δύο μέρες 100 100 Στερλίνες σε δύο μέρες
(αγορά ανταλλαγής) (αγορά όψεως)

Γ ερμανικά μάρκα σε ένα μήνα 300 300 Γ ερμανικά μάρκα σε ένα μήνα
(αγορά ανταλλαγής) (προθεσμιακή αγορά)

Γ ερμανικά μάρκα σε δύο μέρες 300 300 Γερμανικά μάρκα σε δύο μέρες
(αγορά όψεως) (αγορά ανταλλαγής)
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Η θέση στην οποία βρίσκεται η τράπεζα στο στάδιο αυτό, προσομοιάζει με 

εκείνη όπου η τράπεζα έχει στην κατοχή της μία ομολογία σε στερλίνες και πωλεί 

μία ομολογία σε γερμανικά μάρκα. Προκειμένου να κλείσει τις ανοικτές θέσεις της σε 

συνάλλαγμα {currency mismatch), η τράπεζα προβαίνει σε άμεση πώληση 100 

στερλινών έναντι μάρκων στην αγορά όψεως. Οι εισπράξεις και οι πληρωμές στις 

οποίες θα προβεί η τράπεζα σαν αποτέλεσμα τόσο του προθεσμιακού συμβολαίου 

όσο και αυτής της πώλησης στην αγορά όψεως, παρουσιάζονται στο στάδιο 2 του 

διαγράμματος. Στο στάδιο αυτό, οι συναλλαγματικές θέσεις είναι πλέον 

εξισορροπημένες, όμως παραμένει η αναντιστοιχία στις ημερομηνίες λήξεως των 

συμβολαίων {maturity mismatch), για κάθε νόμισμα.

Το μακροπρόθεσμο συμβόλαιο σε στερλίνες, χρηματοδοτείται με κυλιόμενη 

ανταλλαγή στερλινών {rollover), ενώ η κυλιόμενη ανταλλαγή του γερμανικού μάρκου 

χρηματοδοτείται με μακροπρόθεσμο συμβόλαιο σε γερμανικά μάρκα. Τέλος, η 

τράπεζα, για να εξαλείψει την αναντιστοιχία των ημερομηνιών λήξης των 

συμβολαίων , θα προβεί σε σύναψη ενός συμβολαίου ανταλλαγής για ένα μήνα , 

ανταλλάσσοντας 300 προθεσμιακά γερμανικά μάρκα έναντι 100 στερλινών όψεως, 

και 100 στερλίνες για 300 προθεσμιακά γερμανικά μάρκα. Οι εισπράξεις και οι 

πληρωμές στις οποίες θα προβεί η τράπεζα, παρουσιάζονται στο στάδιο 3 του 

διαγράμματος, όπου η τράπεζα έχει ελαχιστοποιήσει τόσο τον συναλλαγματικό 

κίνδυνο όσο και τον κίνδυνο από τη διαφορά επιτοκίων. Όμως στο σημείο αυτό η 

τράπεζα έχει αυξήσει τον κίνδυνο του αντισυμβαλλόμενου, τόσο με τον πελάτη της 

του προθεσμιακού συμβολαίου όσο και με την αντισυμβαλλόμενη τράπεζα στην 

αγορά όψεως και στη διατραπεζική αγορά ανταλλαγής.

Από τις συναλλαγές που απεικονίζονται στο διάγραμμα 2.3, συνάγεται το 

συμπέρασμα ότι το προθεσμιακό συμβόλαιο στερλίνας-γερμανικού μάρκου, είναι 

ισοδύναμο με μία συναλλαγή ανταλλαγής συναλλάγματος και μία συναλλαγή όψεως. 

Ακόμα, μία πώληση προθεσμιακών στερλινών από έναν πελάτη αυτόματα 

ενεργοποιεί μία πώληση στερλινών όψεως από την τράπεζα. Τέλος, λόγω του ότι η 

τράπεζα με τη σύναψη του προθεσμιακού συμβολαίου εκτίθεται στον κίνδυνο του 

αντισυμβαλλόμενου, ουσιαστικά αυξάνει τις πιστώσεις της. Στην προσπάθειά της να 

μειώσει των κίνδυνο από την αύξηση των πιστώσεων {credit risk), θέτει όρια 

πιστώσεως στους αντισυμβαλλόμενούς της. Αυτά τα όρια πίστωσης περιορίζουν την 

εξωλογιστική επέκταση των πιστώσεων {off-balance-sheet credit expansion) που
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συνδέεται με την πραγματοποίηση μεγάλου όγκου προθεσμιακών συναλλαγών, 

περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό, τον όγκο των προθεσμιακών συμβολαίων που 

συνάπτονται.

Τέλος, ο πελάτης με τον οποίο συνάπτεται το προθεσμιακό συμβόλαιο, 

μπορεί να είναι μία κεντρική τράπεζα, η οποία παρεμβαίνει στην αγορά 

συναλλάγματος αγοράζοντας προθεσμιακό νόμισμα της χώρας της αντί για όψεως. 

Αν το προθεσμιακό συμβόλαιο που συνάπτει η κεντρική τράπεζα, αντικρίζεται με 

την προθεσμιακή πώληση κάποιου άλλου πελάτη στο τραπεζικό σύστημα, όλες οι 

συναλλαγές όψεως και ανταλλαγής που θα πραγματοποιούνταν στο τραπεζικό 

σύστημα ακυρώνονται. Ειδικότερα, οι πωλήσεις συναλλάγματος στην αγορά όψεως 

αντικρίζονται με συναλλαγές που πραγματοποιούνται στη συναλλαγματική ισοτιμία 

ισορροπίας. Συνεπώς, η παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας θα απορροφήσει όλες 

της πωλήσεις όψεως του νομίσματος της, χωρίς να χρειαστεί η απευθείας παρέμβαση 

της κεντρικής τράπεζας στην αγορά όψεως.

Ωστόσο, το προθεσμιακό συμβόλαιο απαιτεί τη χρηματοδότηση μίας 

τράπεζας, η οποία αναλαμβάνει το ρίσκο του αντισυμβαλλόμενου με την κεντρική 

τράπεζα. Συνεπώς, μία κεντρική τράπεζα που συνάπτει προθεσμιακό συμβόλαιο, 

μειώνει τις πιστώσεις του τραπεζικού συστήματος. Οι εγχώριες εμπορικές τράπεζες, 

δεν είναι σε θέση να περιορίσουν άμεσα την πίστωση της κεντρικής τράπεζας, λόγω 

της ανεξαρτησίας της τελευταίας, όμως μέσω κατάλληλων ενεργειών των ξένων 

εμπορικών τραπεζών, περιορίζεται η πρόσβαση των εγχώριων τραπεζών σε 

συνάλλαγμα. Ένα ισοδύναμο λογιστικά αποτέλεσμα θα προκύψει αν η κεντρική 

τράπεζα δανειστεί από μία τράπεζα γερμανικά μάρκα για 30 ημέρες, τα πουλήσει 

έναντι στερλινών όψεως, και τοποθετήσει τις εισπράξεις σε μία προθεσμιακή 

κατάθεση 30 ημερών σε στερλίνες.

Οι συναλλαγές που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει μία τράπεζα, προκειμένου 

να εξισορροπήσει μία προθεσμιακή πώληση στερλινών, απαιτούν έναν 

αντισυμβαλλόμενο, εκτός των εμπορικών τραπεζών, που να επιθυμεί να αγοράσει 

στερλίνες προθεσμιακά. Κατά τη διάρκεια της κρίσης του Μηχανισμού 

Συναλλαγματικών Ισοτιμιών-ΜΣΙ, ήταν μικρός ο αριθμός εκείνων των 

αντισυμβαλλόμενων που ήταν πρόθυμοι να λάβουν τέτοια θέση. Σημειώνεται ότι, για
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να αντιμετωπιστεί μία κερδοσκοπική επίθεση, πρέπει το τραπεζικό σύστημα, να 

παρέχει στήριξη, μέσω αύξησης των πιστώσεων, στο επιτιθέμενο νόμισμα46.

Κατά την κρίση του ΜΣΙ, οι πιστώσεις σε ιταλικές λίρες, στερλίνες και 

γαλλικά φράνκα, που παρείχε το τραπεζικό σύστημα, χρηματοδοτούνταν ουσιαστικά 

από τις αντίστοιχες κεντρικές τράπεζες, οι οποίες ήταν οι μόνες αντισυμβαλλόμενες, 

και συναλλάσσονταν με σκοπό την εξισορρόπηση όλων των θέσεων στο τραπεζικό 

σύστημα. Για παράδειγμα, η σύναψη από μία τράπεζα ενός μηνιαίου συμβολαίου 

ανταλλαγής σε στερλίνες, σήμαινε τον δανεισμό της τράπεζας σε στερλίνες για ένα 

μήνα. Οι κεντρικές τράπεζες, σε μία προσπάθεια στήριξης των υπό επίθεση 

νομισμάτων, προέβαιναν σε αγορά των στερλινών που πωλούντο στην αγορά όψεως.

Οι δανειστές, για παράδειγμα, στερλινών μέσω ενός συμβολαίου ανταλλαγής 

ενός μήνα, αποκτούσαν τις στερλίνες που χρειάζονταν να παραδώσουν στην αγορά 

όψεως με προεξόφληση τίτλων, μέσω προεξοφλητικών ιδρυμάτων (discount houses), 

στην Τράπεζα της Αγγλίας. Το αποτέλεσμα, ήταν η αντιστάθμιση της παρέμβασης 

της κεντρικής τράπεζας στην αγορά συναλλάγματος. Οι κεντρικές τράπεζες, δηλαδή, 

αντιμετώπιζαν τις κερδοσκοπικές επιθέσεις, χρηματοδοτώντας τις με κεφάλαια, στα 

ανώτατα δυνατά επιτόκια, καθώς η ζήτηση για πίστωση στα υπό επίθεση νομίσματα 

έβαινε συνεχώς αυξανόμενη.

Εκτός από τα προθεσμιακά συμβόλαια, ένας κερδοσκόπος είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσει και λογιστικές μεθόδους (on-balance-sheet methods) ώστε να λάβει 

ακάλυπτη θέση σε ένα νόμισμα. Για παράδειγμα, σε μία επίθεση κατά της σουηδικής 

κορώνας, ένας κερδοσκόπος μπορεί να δανειστεί από μία τράπεζα, να πουλήσει 

σουηδικές κορώνες έναντι γερμανικών μάρκων στην αγορά όψεως και να διατηρήσει 

καταθέσεις σε γερμανικά μάρκα. Σε περίπτωση που ο κερδοσκόπος έχει λογιστικά 

κεφάλαια (on-balance-sheet funds) στη διάθεσή του, και μάλιστα στο επιτόκιο της 

αγοράς, τότε θα επωφεληθεί, σε περίπτωση που η σουηδική κορώνα υποτιμηθεί, 

κατά μεγαλύτερο ποσοστό από τη διαφορά επιτοκίων ανάμεσα στην κορώνα και το 

μάρκο, δηλαδή αν η πραγματική υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

υπερβαίνει την προεξόφληση (discount) της σουηδικής κορώνας στην προθεσμιακή 

αγορά.

46 Βλ. Διάγραμμα 2.3, στάδιο 1, όπου οι εισπράξεις της τράπεζας σε στερλίνες, αποτελούν 
ουσιαστικά δάνειο σε στερλίνες, διάρκειας ενός μήνα, προς τον πωλητή που έλαβε βραχεία θέση στο 
νόμισμα.
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Στο σημείο αυτό, θεωρείται χρήσιμη η αναφορά στην επίδραση των 

διακυμάνσεων της διαφοράς μεταξύ των τιμών προσφοράς-ζήτησης {bid/ask spread), 

στο κέρδος από την κερδοσκοπία. Κατά τη διάρκεια της κρίσης του ΜΣΙ, οι 

διακυμάνσεις της διαφοράς μεταξύ των τιμών προσφοράς-ζήτησης, στα βασικά 

νομίσματα και γενικά στις αγορές συναλλάγματος ήταν πολύ μεγάλες, 

αντανακλώντας την έλλειψη ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα. Λόγω του ότι οι 

εξωλογιστικές κινήσεις, ήταν μη ρευστοποιήσιμες και συχνά μη διαθέσιμες, η 

κερδοσκοπία, στράφηκε αναγκαστικά σε κινήσεις λογιστικές προβαίνοντας σε 

δανεισμό και έπειτα πώληση στην αγορά όψεως.

Είναι σαφές ότι σε κανονικές συνθήκες, η χρήση εξωλογιστικών μεθόδων 

είναι μικρότερου κόστους καθώς συνεπάγεται περιορισμένη χρήση των υψηλού 

κόστους αποθεμάτων του τραπεζικού συστήματος. Όμως, σε περιόδους κρίσεως, 

καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά αναζητούν ευελιξία και ταυτόχρονα 

αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα εύρεσης κεφαλαίων μέσω του τραπεζικού 

συστήματος, παρατηρείται μία στροφή προς τις καταθέσεις όψεως. Σαν αποτέλεσμα, 

η αυξημένη ζήτηση για λογιστικά τραπεζικά προϊόντα (on-balance-sheet bank 

products), αυξάνει τη διαφορά μεταξύ των τιμών προσφοράς- ζήτησης στη 

διατραπεζική αγορά, και κατ' επέκταση και την αντίστοιχη διαφορά στις 

χρηματαγορές. Κατά συνέπεια, εναπόκειται στις ικανότητες του κερδοσκόπου να 

καταφέρει να μειώσει το κόστος που συνδέεται με αυτή την αυξημένη διαφορά 

μεταξύ των τιμών προσφοράς-ζήτησης, μέσω της κατάλληλης επιλογής 

χρηματοοικονομικών εργαλείων.

2.2.β Τα οικονομικά των κερδοσκοπικών επιθέσεων

Ένα σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, όπως και ένα σύστημα 

υιοθέτησης ενός εύρους διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών όπως ο ΜΣΙ, 

διατηρείται μέσω της παρέμβασης της κεντρικής τράπεζας στην αγορά 

συναλλάγματος. Τέτοια συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών αποτελούν συχνά 

στόχο κερδοσκοπικών επιθέσεων, δεδομένου ότι οι κερδοσκόποι λαμβάνουν μία 

θέση κατά ενός νομίσματος, σε περίπτωση που θεωρούν επικείμενη την υποτίμησή 

του. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, συνέβαλε στη 

μείωση του κόστους, μέσω της διεύρυνσης των εναλλακτικών μέσων τοποθέτησης 

των κερδοσκόπων στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος.
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Οι προσδοκίες των κερδοσκόπων για ενδεχόμενη υποτίμηση ενός νομίσματος 

είναι δυνατόν να αποδειχτούν αυτο-πραγματοποιούμενες δεδομένου ότι η ίδια η 

επίθεση είναι σε θέση να εξαντλήσει τα συναλλαγματικά αποθέματα της κεντρικής 

τράπεζας και η υποτίμηση να αποτελεί πλέον τη μόνη εναλλακτική λύση.

• Η δυναμική των κερδοσκοπικών επιθέσεων

Σε περίπτωση που οι κυβερνήσεις θέτουν απερίφραστα, ή μία σταθερή 

ισοτιμία ή τα όρια διακύμανσής της αναφορικά με ένα άλλο νόμισμα ή καλάθι 

νομισμάτων, ουσιαστικά αναλαμβάνουν μία δέσμευση αναφορικά με τη διατήρησή 

αυτής της ισοτιμίας. Σημειώνεται ότι το κόστος υπεράσπισης αυτής της ισοτιμίας, 

πρέπει να παραμείνει εντός κάποιων συγκεκριμένων ορίων, τα οποία συνήθως δεν 

είναι ευδιάκριτα στους κερδοσκόπους.

Σε περίπτωση που οι κυβερνήσεις υπερασπίζονται μία σταθερή ισοτιμία, 

χωρίς όρια αναφορικά με το κόστος της σε συναλλαγματικά αποθέματα, καμία 

κερδοσκοπική επίθεση κατά ενός συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών 

δεν θα έχει αίσια έκβαση. Είθισται όμως, οι κερδοσκόποι, να γνωρίζουν ότι ο 

έλεγχος της συναλλαγματικής ισοτιμίας, αποτελεί μόνο μία από τις πολλές 

δεσμεύσεις νομισματικού χαρακτήρα που καλείται να αναλάβει μία κυβέρνηση, και 

μάλιστα δεν αποτελεί δέσμευση πρώτης προτεραιότητας. Κατά συνέπεια, σε 

περίπτωση που η συναλλαγματική πολιτική δεν συμβιβάζεται με τις υπόλοιπες 

πολιτικές της κυβέρνησης, η συναλλαγματική ισοτιμία είναι δυνατόν να αλλάξει.

Οι κερδοσκόποι, πραγματοποιούν κέρδη, αγοράζοντας συναλλαγματικά 

αποθέματα από μία κεντρική τράπεζα στη σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία και 

πουλώντας τα, μετά την επιτυχή έκβαση της επίθεσης και την υποτίμηση του 

νομίσματος, στη νέα ισοτιμία. Μέχρι πρόσφατα, οι επιθέσεις στα συστήματα 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, αντιμετωπίζονταν ως κερδοσκοπικές διαταράξεις, που 

αποτελούσαν εξαίρεση στην καλή λειτουργία των αγορών. Σήμερα όμως, 

αναγνωρίζεται ότι οι κερδοσκοπικές επιθέσεις, πιθανόν αποτελούν την ανταπόκριση 

της αγοράς σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό πως οι πολιτικές τις κυβέρνησης είναι 

ασυμβίβαστες με τη δοσμένη ισοτιμία.

Οι κερδοσκόποι επιτίθενται, αγοράζοντας συνάλλαγμα στη σταθερή ισοτιμία, 

το οποίο έπειτα πωλούν στην τιμή που διαμορφώνεται στην αγορά, μετά την 

κατάρρευση της σταθερής ισοτιμίας. Η συναλλαγματική ισοτιμία που διαμορφώνεται
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στην αγορά μετά την κερδοσκοπική επίθεση, είναι γνωστή ως σκιώδης 

συναλλαγματική ισοτιμία {shadow exchange rate). Αποτελεί δηλαδή, τη 

συναλλαγματική ισοτιμία που θα επικρατούσε στην αγορά σε περίπτωση που μία 

επιτυχημένη κερδοσκοπική επίθεση κατά του νομίσματος πραγματοποιούνταν 

σήμερα. Μία επιτυχημένη κερδοσκοπική επίθεση, συντελεί σε μία στροφή από το 

εγχώριο στο ξένο νόμισμα, απορροφώντας τα συναλλαγματικά αποθέματα της 

κεντρικής τράπεζας.

Κατά την περίοδο ισχύος της σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, η 

σκιώδης συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στο περιθώριο και αποτελεί μία 

μεταβλητή που είναι δυνατόν να παρατηρηθεί μόνον αμέσως μετά την επιτυχημένη 

κερδοσκοπική επίθεση. Ένας κερδοσκόπος πρόκειται να επιτεθεί, όταν η σκιώδης 

συναλλαγματική ισοτιμία υποδηλώνει ότι: σε περίπτωση που το νόμισμα δεχτεί 

επίθεση, θα υποτιμηθεί. Κατά την περίοδο βιωσιμότητας της σταθερής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, η σκιώδης συναλλαγματική ισοτιμία, υποδηλώνει ένα 

δυνατό εγχώριο νόμισμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η άσκηση πολιτικών 

αποδυνάμωσης της σκιώδους συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος, στην 

ουσία αποδυναμώνουν τη σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία και προετοιμάζουν το 

έδαφος για μία κερδοσκοπική επίθεση.

2.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΑΜΥΝΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Στις περισσότερες χώρες που δέχτηκαν κερδοσκοπικές επιθέσεις κατά του 

νομίσματος τους, η κεντρική τράπεζα υιοθέτησε την πολιτική των μεγάλης κλίμακας 

παρεμβάσεων στην αγορά συναλλάγματος. Η πολιτική αυτή συνεπαγόταν την 

ταυτόχρονη μεταβολή των επιτοκίων δανεισμού της κεντρικής τράπεζας. Η κλασική 

μέθοδος άμυνας, που αφορά στην αύξηση των επιτοκίων με στόχο την εξόντωση 

όσων έλαβαν βραχεία θέση κατά του εγχωρίου νομίσματος, χρησιμοποιήθηκε 

ευρύτατα από τις κεντρικές τράπεζες. Λαμβάνοντας μία βραχεία ανοικτή θέση 

απέναντι σε ένα νόμισμα οι κερδοσκόποι συνάπτουν συμβόλαια, είτε με τράπεζες 

είτε με επίσημα συναλλακτικά ιδρύματα, με την υποχρέωση επιστροφής του 

νομίσματος κάποια στιγμή στο μέλλον. Για να καλύψουν την ανοικτή τους θέση, οι 

κερδοσκόποι δανείζονται κεφάλαια στην αγορά όψεως για τα οποία αναγκάζονται να 

πληρώσουν ακριβά όταν η κεντρική τράπεζα έχει αυξήσει πολύ τα επιτόκια.
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2.3.α Η κρίση του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών- Σεπτέμβριος 1992

• Η περίπτωση της ιταλικής λίρας

Από τον Ιανουάριο του 1992, η Ιταλία, είχε αρχίζει να χάνει σταδιακά 

συναλλαγματικά αποθέματα. Όμως η συναλλαγματική κρίση εκδηλώθηκε για πρώτη 

φορά μόλις τον Ιούνιο του ίδιου έτους, καθώς οι τιμές τον ιταλικών ομολογιών 

άρχισαν να μειώνονται αρχικά στις προθεσμιακές αγορές και αργότερα και στις 

αγορές όψεως. Η απαισιοδοξία των επενδυτών για την πορεία των ιταλικών 

χρεογράφων (lira denominated securities), τροφοδοτήθηκε σαφώς από εξελίξεις που 

αφορούσαν σε γεγονότα όπως, η αδυναμία επίτευξης των κριτηρίων σύγκλισης, το 

δημοψήφισμα στη Δανία, η καθυστέρηση σχηματισμού κυβέρνησης, η επιβολή νέου 

φόρου επί των καταθέσεων, και η αρνητική έκθεση της Moody's αναφορικά με το 

χρέος της Ιταλίας.

Οι ξένοι επενδυτές άρχισαν να πωλούν ιταλικά χρεόγραφα τον Ιούνιο και τον 

Ιούλιο, ωθώντας τα επιτόκια στη διατραπεζική αγορά προς τα πάνω κατά 

τουλάχιστον 300 μονάδες. Τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, παρατηρήθηκε μία 

στροφή των χαρτοφυλακίων από τις εγχώριες κρατικές ομολογίες στις ξένες. Οι 

ιταλικές τράπεζες επιδείνωσαν την κατάσταση, πουλώντας ιταλικές λίρες στην 

προσπάθειά τους να καλύψουν τις ανοικτές θέσεις τους που προέκυψαν από το 

δανεισμό τους σε νομίσματα χαμηλού κόστους, όπως το γερμανικό μάρκο.

Μερικοί συμμετέχοντες στην αγορά, εξέλαβαν την πρώτη υποτίμηση που 

πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1992, ως ένδειξη για περαιτέρω υποτίμηση 

της ιταλικής λίρας, αφού ήταν πλέον φανερό ότι η κεντρική τράπεζα δεν ήταν 

πρόθυμη να διατηρήσει ανεξαρτήτως κόστους την ισοτιμία. Την ίδια στιγμή, οι 

επενδυτές άρχισαν να διαφοροποιούνται από την ιταλική λίρα. Οι fund managers, 

πούλησαν ιταλικά χρεόγραφα, αγόρασαν συνάλλαγμα στην αγορά όψεως και 

αγόρασαν γερμανικά χρεόγραφα.

Την ίδια στιγμή, η προθεσμιακή αγορά χαρακτηριζόταν από πρόβλημα 

ρευστοποίησης γεγονός που εμπόδιζε το κλείσιμο των ανοικτών θέσεων στην ιταλική 

λίρα. Οι καταθέτες των τραπεζών, αντάλλαξαν ένα εξαιρετικά μεγάλο ύψος 

καταθέσεων σε ιταλικές λίρες με καταθέσεις σε γερμανικά μάρκα, στο ίδιο τραπεζικό 

ίδρυμα. Σημειώνεται ότι αυτή η ανταλλαγή των καταθέσεων από το ένα νόμισμα στο 

άλλο πραγματοποιήθηκε χωρίς χρονική υστέρηση δεδομένου ότι επρόκειτο για
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τρέχοντες λογαριασμούς. Εκτός από την χρηματοδότηση των εγχώριων πωλητών 

ιταλικής λίρας, οι τράπεζες παρείχαν πίστωση και στους ξένους πωλητές δανείζοντας 

τις τράπεζες του εξωτερικού μέσω πιστωτικών γραμμών (credit lines)47, και 

προκαθορισμένων διευκολύνσεων για ακάλυπτες αναλήψεις (overdraft facilities)48.

Η Τράπεζα της Ιταλίας ανταποκρίθηκε σε αυτές τις εκροές με εκτεταμένες 

παρεμβάσεις η χρηματοδότηση των οποίων έγινε είτε με τα συναλλαγματικά 

αποθέματα της τράπεζας είτε με βραχυπρόθεσμο δανεισμό από την Bundesbank 

(VSTFF)49.

Στα τέλη Αυγούστου 1992, η αξία των ακαθάριστων συναλλαγματικών 

αποθεμάτων της Ιταλίας ανέρχονταν στα 20.4 δις δολάρια ΗΙΙΑ, ενώ τον Ιανουάριο 

του ίδιου έτους ανέρχονταν στα 42 δις δολάρια ΗΠΑ. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 

1992, η ιταλική κυβέρνηση αποσύρει την ιταλική λίρα από τον ΜΣΙ και στις 30 

Σεπτεμβρίου η αξία των αποθεμάτων αυξάνεται στα 25 δις δολάρια ΗΠΑ50.

Η Τράπεζα της Ιταλίας, σε όλη τη διάρκεια της επίθεσης που δέχτηκε το 

νόμισμά της, χρησιμοποίησε σαν μηχανισμό άμυνας την πολιτική της αύξησης των 

επιτοκίων, αυξάνοντας σταδιακά το προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate)5', από 

12% σε 15%, στο διάστημα από 5 Ιουλίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Τα επιτόκια των 

συμφωνιών επαναγοράς {Repos)52, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για τον έλεγχο 

των επιτοκίων από τη μία ημέρα στην άλλη (overnight interest rates), αυξήθηκαν από 

14,75% σε 16,5% στις 4 Σεπτεμβρίου.

Σαν αποτέλεσμα, τα διατραπεζικά επιτόκια διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα 

επίπεδα από εκείνα των επιτοκίων των συμφωνιών επαναγοράς. Στις 16 Σεπτεμβρίου, 

το διατραπεζικό επιτόκιο από την μία μέρα στην άλλη ανήλθε στο 36%, και τα

47 Πρόκειται για το όριο δανείου το οποίο ένας δανειζόμενος πελάτης χρησιμοποιεί σε μία ορισμένη 
χρονική «τραβηχτική» περίοδο. Ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως στα ανανεώσιμα δάνεια με 
μεταβαλλόμενο επιτόκιο. Στην περίπτωση αυτή, η χρήση του δανείου εναπόκειται στη διακριτική 
πρωτοβουλία του δανειζόμενου που έχει τη δυνατότητα να τραβήξει ένα μέρος ή όλο το δάνειο.
48 Ανάληψη χρημάτων μεγαλύτερη των καταθέσεων.
49 Η εξαιρετικά βραχυπρόθεσμη χρηματοοικονομική υπηρεσία, μέσω της οποίας οι κεντρικές 
τράπεζες των χωρών- μελών του ΜΣΙ, ήταν σε θέση να χρηματοδοτούν είτε την οριακή {marginal) 
είτε την εντός ζώνης (intramargina\) παρέμβασή τους στην αγορά συναλλάγματος.
50 Πηγή: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
51 Το επιτόκιο με το οποίο δανείζει η Κεντρική τράπεζα τις εμπορικές τράπεζες.
52 Τα repo αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμες συναλλαγές (από μία ημέρα έως τρεις μήνες) 
χρεογράφων. Συγκεκριμένα αναφέρονται στην πώληση χρεογράφων με την προϋπόθεση της 
επαναγοράς σε μία συγκεκριμένη τιμή και ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή συνήθως η διαφορά 
τιμής μεταξύ αγοράς και πώλησης προσδιορίζεται με το ύψος ενός επιτοκίου γιατί στην ουσία 
πρόκειται για δανεισμό.
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τριμηνιαία επιτόκια ανήλθαν στο 20%. Η Τράπεζα της Ιταλίας προέβη τέλος και σε 

μείωση του ύψους χρηματοδότησης των συμφωνιών επαναγοράς που προσέφερε στις 

εμπορικές τράπεζες.

Το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι ιταλικές νομισματικές αρχές, 

στηρίζοντας την ιταλική λίρα, αφορούσε στο ότι λόγω της σύνθεσης των κρατικών 

τίτλων (,government paper), οι αυξήσεις στα επιτόκια της αγοράς επηρέαζαν την 

χρηματοοικονομική κατάσταση του κράτους. Συγκεκριμένα, το 29% του χρέους της 

ήταν σε κρατικά ομόλογα, το 48% σε χρεόγραφα κυμαινόμενου επιτοκίου, και το 

υπόλοιπο σε μεσο-μακροπρόθεσμες ομολογίες. Επίσης, καθώς τα επιτόκια 

αυξάνονταν, και η τιμή των κρατικών ομολόγων έβαινε μειούμενη, η κυβέρνηση είχε 

να αντιμετωπίσει μία σημαντική αύξηση στα κόστη από την έκδοση και διάθεση 

νέων χρεογράφων στο κοινό, κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Η Τράπεζα της Ιταλίας μέσω της παρέμβασής της στη δευτερογενή αγορά 

ομολογιών {open market operations)53 προσπάθησε να μειώσει της εκροές 

συναλλαγματικών αποθεμάτων μέσω της αύξησης, κατά 14,2 τρις ιταλικές λίρες, του 

αριθμού των κρατικών ομολογιών που κατείχε (Σεπτέμβριος 1992). Στις ανά 

δεκαπενθήμερο δημοπρασίες εντόκων γραμματίων του δημοσίου, η Τράπεζα της 

Ιταλίας αγόρασε 1 τρις ιταλικές λίρες με επιτόκιο 17,9%. Τέλος η κυβέρνηση, το 

Σεπτέμβριο, αυτοχρηματοδοτήθηκε από τα αποθεματικά της Τράπεζας της Ιταλίας, 

μέσω του τρεχούμενου λογαριασμού που διατηρούσε σε αυτή, με 17,5 τρις ιταλικές 

λίρες.

* Η περίπτωση της στερλίνας

Η επίθεση κατά της στερλίνας επιταχύνθηκε ιδιαίτατα τις μέρες πριν τη 16η 

Σεπτεμβρίου, του 1992. Κατά τη διάρκεια της ολιγοήμερης επίθεσης κατά της 

στερλίνας, η Τράπεζα της Αγγλίας παρενέβη στην αγορά συναλλάγματος μέσω 

πώλησης συναλλάγματος και λήψης δανείου από τη Bundesbank με τη χρήση 

VSTFF.

53 Ο όρος αφορά στην παρέμβαση στην αγορά της κρατικής τράπεζας, η οποία αποσκοπεί στο να 
επιδράσει στο κόστος και στον όγκο των τραπεζικών πιστώσεων. Η επέμβαση αυτή συνίσταται στην 
αγορά ή πώληση, ανάλογα με την περίπτωση, κρατικών χρεογράφων ή άλλων τίτλων υψηλής 
φερεγγυότητας, στην ελεύθερη αγορά. Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα, μπορεί να επιτύχει ανάλογα, 
αύξηση ή ελάττωση του επιτοκίου.
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Τα ακαθάριστα συναλλαγματικά αποθέματα, τα οποία ανέρχονταν σε 40,2 δις 

δολάρια ΗΠΑ τον Αύγουστο του 1992, μειώθηκαν σε 37,1 δις δολάρια ΗΠΑ μέχρι 

τα τέλη Σεπτεμβρίου, για να σταθεροποιηθούν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου στα 35,9 δις 

δολάρια.

Η Τράπεζα της Αγγλίας, χρησιμοποίησε την πολιτική της αύξησης των 

επιτοκίων ως άμυνα στην κερδοσκοπική επίθεση, μόνο κατά την τελευταία μέρα της 

επίθεσης, δεδομένου ότι στο χρηματοοικονομικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, 

οποιαδήποτε αύξηση του ελάχιστου επιτοκίου διαπραγμάτευσης της Τράπεζας της 

Αγγλίας, θα διαχεόταν άμεσα σε όλες τις χρηματαγορές, ιδιαίτερα στη μικρού όγκου 

και μεγέθους αγορά (retail market)54. Η Τράπεζα της Αγγλίας, αύξησε τα ελάχιστα 

επιτόκια διαπραγμάτευσης, μόνο τη 16η Σεπτεμβρίου, από 10% σε 12% και 

ανακοίνωσε την αύξησή τους σε 15% για την επόμενη ημέρα.

Σημειώνεται ότι τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια της αγοράς, αυξήθηκαν 

κατακόρυφα. Ήταν βέβαια προφανές, ότι οι μεταβολές των επιτοκίων δεν είχαν 

επίπτωση στις πωλήσεις των χρεογράφων που ήταν αποτιμημένα σε στερλίνες. 

Τέλος, η συναλλαγματική ισοτιμία δεν ξεπέρασε το κατώτερο επιτρεπόμενο όριο της 

ζώνης του ΜΣΙ. Η κυβέρνηση, ανακοίνωσε επίσημα την έξοδο της Μεγάλης 

Βρετανίας από το ΜΣΙ, στις 16 Σεπτεμβρίου 1992. Στις 26 Ιανουάριου 1993, το 

ελάχιστο επιτόκιο διαπραγμάτευσης έπειτα από συνεχείς μειώσεις, ανήλθε στο 6%.

Η ανακοίνωση της αύξησης των ελάχιστων επιτοκίων δανεισμού, δεν 

οδήγησε σε αύξηση της ισοτιμίας η οποία παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Αντίθετα, 

πραγματοποιήθηκε την ίδια στιγμή μία αύξηση των πωλήσεων στερλινών. Στο 

αποτέλεσμα αυτό συνετέλεσαν αρκετοί παράγοντες όπως το γεγονός ότι οι αγορές 

ερμήνευσαν την αύξηση των επιτοκίων σαν μία ένδειξη παύσης των παρεμβάσεων 

της Τράπεζας της Αγγλίας, δεδομένου ότι τα υψηλά επιτόκια θα ήταν αδύνατον να

54 Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ρευστότητα της κεντρικής τράπεζας διοχετεύεται προς τις εμπορικές 
τράπεζες μέσω χρηματομεσιτικών γραφείων (discount houses) τα οποία για να αποκτήσουν καταθέσεις 
στην κεντρική τράπεζα {good funds), της προσφέρουν έντοκα γραμμάτια διάρκειας το πολύ τριών 
μηνών. Το ελάχιστο επιτόκιο διαπραγμάτευσης, καθορίζεται μέσω του προσδιορισμού ενός 
κατώτατου επιτοκίου, το οποίο η Τράπεζα της Αγγλίας θα δεχθεί ως προσφορά. Οι μεταβολές του 
ελάχιστου επιτοκίου διαπραγμάτευσης όταν δεν γίνονται συχνά, αποτελούν ενδείξεις μεταβολής της 
πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας και κατά συνέπεια αντανακλώνται τόσο στη διατραπεζική αγορά 
όσο και στα βασικά επιτόκια των τραπεζών. Καθώς οι εμπορικές τράπεζες καθορίζουν τα βασικά τους 
επιτόκια βάσει του ελάχιστου επιτοκίου διαπραγμάτευσης, και το ύψος των επιτοκίων ενυπόθηκων 
δανείων κινείται παράλληλα με εκείνο των βασικών, μία αύξηση του ελάχιστου επιτοκίου 
διαπραγμάτευσης θα ωθούσε προς τα πάνω τα επιτόκια εκατομμυρίων ενυπόθηκων δανείων.
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διατηρηθούν για πολύ. Επίσης, το ότι οι κάτοχοι χρεογράφων σε συνάλλαγμα, 

θα προέβαιναν σε αντιστάθμιση του προερχόμενου από αυτά κινδύνου με την 

απόκτηση δικαιωμάτων πώλησης συναλλάγματος (currency put options). Τέλος, το 

γεγονός ότι οι τράπεζες δημιούργησαν synthetic puts δηλαδή συνδυασμούς 

συναλλαγών όψεως και/ ή προθεσμίας ισοδύναμους με δικαιώματα αγοράς (put 

options), ώστε να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από τις over-the-counter θέσεις τους 

στην αγορά παραγώγων.

Η δημιουργία synthetic puts, από διάφορα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία 

(pension funds) και τράπεζες, σημαίνει την ανάληψη μίας στρατηγικής δυναμικών 

συναλλαγών (dynamic trading strategy), που απαιτεί την πώληση, είτε στην αγορά 

όψεως είτε προθεσμίας, ενός νομίσματος σε περίπτωση που αυξάνεται η διαφορά 

ανάμεσα στα εγχώρια επιτόκια και τα επιτόκια της χώρας του νομίσματος που 

δέχεται επίθεση. Κατά συνέπεια, η αύξηση του επιτοκίου σε ασυνήθιστα επίπεδα, 

δίνει ώθηση στις καθαρές πωλήσεις του νομίσματος που προσπαθεί η κεντρική 

τράπεζα να υπερασπίσει, σε περίπτωση που η στρατηγική δυναμικών συναλλαγών 

είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι πωλήσεις νομίσματος λόγω δυναμικής 

αντιστάθμισης (dynamic hedging), κυμάνθηκαν από 5% έως 10% επί του συνολικού 

όγκου των πωλήσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η αναγκαιότητα ύπαρξης της 

δυναμικής αντιστάθμισης κρίνεται απαραίτητη από τη στιγμή που πολλά από τα 

προϊόντα των τραπεζών (όπως: caps, floors, collars, swaps), είναι δύσκολο να 

χρησιμοποιηθούν για αντιστάθμιση κινδύνου από τις ίδιες τις τράπεζες, δεδομένου 

ότι ο σκοπός αυτών των προϊόντων είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών κάποιου 

πελάτη.

Η τράπεζα αντιμετωπίζει έναν κίνδυνο που απορρέει από τα συμβόλαια 

δικαιωμάτων (options) και σχετίζεται με την πιθανότητα, να χρειαστεί να αγοράσει ή 

να πωλήσει συνάλλαγμα πριν ή ακριβώς σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία στο 

μέλλον.

Η τράπεζα δεν είναι απαραίτητο να αντισταθμίσει τη συνολική ονομαστική 

αξία του συμβολαίου. Για να είναι σε θέση να προσδιορίσει το συντελεστή 

αντιστάθμισης (δηλαδή, ποιο ποσοστό της συνολικής ονομαστικής αξίας θα 

αντισταθμίσει) πρέπει να υπολογίσει την πιθανότητα εκτέλεσης ενός δικαιώματος. Η 

πιθανότητα αυτή δίνεται από το συντελεστή delta, που ορίζεται ως η μεταβολή της
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αξίας του δικαιώματος ανά μία μονάδα μεταβολής της αξίας του νομίσματος. 

Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση μεταβολής της αξίας ενός νομίσματος, η αξία του 

δικαιώματος αγοράς του συγκεκριμένου νομίσματος σε καθορισμένη τιμή, θα 

μεταβληθεί προς την ίδια κατεύθυνση. Ο συντελεστής delta παίρνει τιμή από το 0 (το 

δικαίωμα δεν εκτελείται σε καμία περίπτωση) έως το άπειρο ( το δικαίωμα εκτελείται 

σε κάθε περίπτωση).

Συνεπώς, ο συντελεστής delta, παρέχει, μία προσέγγιση της πιθανότητας 

εκτέλεσης ενός δικαιώματος στο μέλλον, δηλαδή δίνει το ποσοστό της ονομαστικής 

αξίας του δικαιώματος που πρέπει να διακρατείται κάθε στιγμή, προκειμένου να 

αντισταθμίζεται ο κίνδυνος που ενέχει η ενδεχόμενη μελλοντική εκτέλεση του 

δικαιώματος.

Η τράπεζα, υπολογίζει τα delta για όλα τα συμβόλαιά της και τα 

πολλαπλασιάζει με τις ονομαστικές αξίες των συμβολαίων. Στη συνέχεια, προσθέτει 

τα αποτελέσματα για κάθε νόμισμα έτσι ώστε να είναι σε θέση να υπολογίσει τις 

αναμενόμενες μελλοντικές ανάγκες της σε συνάλλαγμα. Τελικά, η αντιστάθμιση 

πραγματοποιείται με τη λήψη θέσεων, τόσο στην προθεσμιακή αγορά όσο και στην 

αγορά όψεως, ανάλογα με τις ανάγκες της σε συνάλλαγμα.

Αυτή η στρατηγική δημιουργεί ένα σύνθετο δικαίωμα {synthetic option), με 

την έννοια ότι αναπαράγει τις δομές των αποδόσεων του δικαιώματος, οι οποίες 

προκύπτουν από τις μεταβολές της ισοτιμίας, τις οποίες η τράπεζα θα μπορούσε να 

είχε χρησιμοποιήσει για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο που απορρέει από τις ανοικτές 

θέσεις της. Όμως, λόγω του ότι ο συντελεστής delta μεταβάλλεται σύμφωνα με την 

ισοτιμία, τις διαφορές των επιτοκίων και την τυπική απόκλιση που προβάλλεται από 

τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι θέσεις πρέπει να προσαρμόζονται 

διαρκώς ώστε να είναι δυνατή η διατήρηση του ισοδύναμου της θέσης σε ένα 

δικαίωμα αγοράς {put option). Για το λόγο αυτό αυτή η αντιστάθμιση κινδύνου, 

ονομάζεται δυναμική αντιστάθμιση {dynamic hedging).

• Η περίπτωση του γαλλικού φράγκου

Μετά την έξοδο της στερλίνας από το ΜΣΙ στις 16 Σεπτεμβρίου 1992, το 

γαλλικό φράγκο υπέστη δριμύτατη επίθεση, η οποία αρχικά αντιμετωπίστηκε με την 

εκτεταμένη παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας. Η συναλλαγματική
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ισοτιμία διατηρήθηκε σε λίγο υψηλότερα επίπεδα από το κατώτατο επιτρεπόμενο όριο 

(floor value), γεγονός που απέτρεψε τον υποχρεωτικό δανεισμό από την Bundesbank 

μέσω VSTFF.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 1992, μία μέρα μετά τη διεξαγωγή του 

δημοψηφίσματος και την οριακή αποδοχή της συνθήκης του Μάαστριχτ από τους 

Γάλλους, κατά το άνοιγμα της αγοράς συναλλάγματος της Νέας Υόρκης, 

πραγματοποιήθηκε επίθεση κατά του γαλλικού φράγκου. Η κρίσιμη ημερομηνία 

ήταν εκείνη της 23ης Σεπτεμβρίου, όταν η Τράπεζα της Γαλλίας αύξησε το επιτόκιο 

επαναγοράς {repurchase rate) κατά 250 βασικές μονάδες, ορίζοντάς το στο 13%. 

Στην ενέργεια αυτή συνετέλεσε η κοινή δήλωση των υπουργών οικονομικών και των 

κεντρικών τραπεζών της Γαλλίας και της Γερμανίας, περί σταθερότητας της 

κεντρικής ισοτιμίας FFR/ DM.

Για την υπεράσπιση της κεντρικής αυτής ισοτιμίας, τόσο η Bundesbank όσο 

και η Τράπεζα της Γαλλίας, προέβησαν σε εκτεταμένη εντός ζώνης παρέμβαση στην 

αγορά συναλλάγματος. Για την Bundesbank, ήταν η πρώτη φορά που κλήθηκε να 

παρέμβει στην αγορά συναλλάγματος υπερβαίνοντας το υποχρεωτικό όριο 

παρέμβασής της, προκειμένου να υπερασπιστεί μία ισοτιμία. Η αγορά 

σταθεροποιήθηκε αργά το απόγευμα της 23ης Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, όταν 

παρουσιάστηκε μία μείωση της πίεσης από την αγορά της Νέας Υόρκης και 

πραγματοποιήθηκε μία άμεση εντός ζώνης παρέμβαση από τη Bundesbank.

Η αγορά γαλλικών φράνκων από ιδιώτες, ανέκαμψε τη Δευτέρα 28 

Σεπτεμβρίου 1992, ενώ ταυτόχρονα ανακτήθηκαν αρκετά από τα συναλλαγματικά 

διαθέσιμα που είχαν χαθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης. Καθώς οι θέσεις των 

κερδοσκόπων ήταν κυρίαρχα διάρκειας ενός μήνα, τα περισσότερα από τα χαμένα 

συναλλαγματικά αποθέματα επέστρεψαν στη Γαλλία μετά από ένα μήνα. Μέχρι τα 

τέλη Οκτωβρίου 1992, τα ακαθάριστα συναλλαγματικά αποθέματα ανέρχονταν στα 

30,9 δις δολάρια.

Ενώ αρχικά η Τράπεζα της Γαλλίας βασίστηκε μόνο στη δική της παρέμβαση 

στην αγορά συναλλάγματος, σαν μέθοδο άμυνας κατά τη διάρκεια της κρίσης, 

αργότερα, στις 23 Σεπτεμβρίου 1992, άρχισε να χρησιμοποιεί την πολιτική της 

αύξησης των επιτοκίων. Η Τράπεζα της Γαλλίας, παρέχει ρευστότητα στις αγορές 

χρήματος μέσω αφενός μίας χαμηλούς τιμής διαπραγματευτικής λειτουργίας {low-
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priced auction facility)με επιτόκιο 9,60% το μήνα Σεπτέμβριο, και αφετέρου μίας 

7ΐιο ακριβής λειτουργίας, της επαναγοράς, από 5 έως 10 ημέρες.

Οι τράπεζες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απομόνωση της ε7ΐίδρασης μίας 

συμ7ϋίεσης των ετπτοκίων στους κερδοσκόπους, θα ήταν σε θέση να λάβουν χαμηλού 

κόστους χρηματοδότηση σε περίπτωση που η ζήτηση για κεφάλαια προερχόταν από 

εμπορικές απαιτήσεις ρουτίνας. Τα κεφάλαια αυτά, θα δίνονταν έπειτα στους 

εμπορικούς πελάτες των τραπεζών με ένα βασικό ετητόκιο που θα παρέμενε 

αμετάβλητο ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα εττιτόκια της αγοράς θα είχαν αυξηθεί 

αρκετά.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, τα επιτόκια της αγοράς από τη μία μέρα στην 

άλλη (money market overnight rates), αυξήθηκαν σε 25% με 30% για αρκετές 

εβδομάδες, δεδομένου ότι τα κατάλληλα για προεξόφληση στην Τράπεζα της 

Γαλλίας έντοκα γραμμάτια του δημοσίου δεν ήταν αρκετά ώστε να παρέχουν στα 

ισχύοντα αυξημένα ε7ητόκια επαναχρηματοδότησης την απαιτούμενη ρευστότητα.

Με αυτό το σύστημα ε7ητοκίων η Τράπεζα της Γαλλίας, ήταν σε θέση να 

αυξήσει το κόστος των κεφαλαίων για τους κερδοσκόπους χωρίς να τους παρέχει τη 

δυνατότητα της επαναγοράς ή την πρόσβαση σε συγκεκριμένα κρατικά χρεόγραφα, 

ενώ ταυτόχρονα συγκρατούσε τα βασικά είπτόκια σε χαμηλά ε7τίπεδα αποφεύγοντας 

την ε7ηκράτηση ενός γενικού υψηλού ε7ππέδου ετπτοκίων στις αγορές.

• Η περίπτωση της σουηδικής κορώνας

Η άμυνα της Σουηδίας, ήταν η 7Πθ 7ηεστική που εφαρμόστηκε κατά τη 

διάρκεια της συναλλαγματικής κρίσης. Οι νομισματικές αρχές, είχαν σαφέστατα 

τονίσει ως πρώτιστο μέλημά τους, την πολιτική διατήρησης της ισοτιμίας με το ECU. 

Η 7τίεση κατά της σουηδικής κορώνας, διήρκεσε τρεις μήνες και ξεκίνησε στις 21 

Αυγούστου 1992. Η πρώτη αντίδραση σε αυτή, ήταν η αύξηση του οριακού επιτοκίου 

δανεισμού (marginal lending rate), από 13% σε 75% ως τις 9 Σεπτεμβρίου την ημέρα 

που η Riskbank ανακοίνωσε την απόφασή της να προσφύγει σε ιδιωτικά κεφάλαια 

για να χρηματοδοτήσει την παρέμβασή της. Η μείωση του οριακού επιτοκίου στο 

20%, στις 15 Σεπτεμβρίου, συνοδεύτηκε από την αύξησή του σε 500% την επόμενη 

μέρα στις 16 Σεπτεμβρίου! Η αύξηση αυτή, ακολουθήθηκε από μία σειρά μειώσεων 

ως τις 10 Νοεμβρίου, που το ύψος του οριακού εττιτοκίου ήταν 11,5%. Στις 19

60



Νοεμβρίου, η Riskbank καλούμενη να αντιμετωπίσει μία νέα επίθεση κατά του 

νομίσματος, και ενώ αρχικά προσπάθησε να αμυνθεί με αύξηση του επιπέδου των 

επιτοκίων από 11,5% σε 20%, αναγκάστηκε να επιτρέψει την ελεύθερη διακύμανση 

της ισοτιμίας της σουηδικής κορώνας και την ταυτόχρονη μείωση του ύψους του 

οριακού επιτοκίου στο 12,5%.

Σημειώνεται, ότι η διάχυση των αυξήσεων του οριακού επιτοκίου ήταν άμεση 

και εμφανής και στα άλλα επιτόκια της αγοράς. Για παράδειγμα, τα επιτόκια ενός 

μήνα, τριών μηνών και ενός έτους στη διατραπεζική αγορά αυξήθηκαν από 16,15% 

σε 33%, από 15,05% σε 23% και από 13,8% σε 16% αντίστοιχα, σε ένα διάστημα 

πέντε ημερών (από τις 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου). Ενώ η αύξηση των συγκεκριμένων 

επιτοκίων για το χρονικό διάστημα από τις 15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου ήταν από 25% 

σε 70%, από 22,5% σε 34% και από 16,5% σε 20%, αντίστοιχα.

Οι αυξήσεις αυτές στα επιτόκια, επηρέασαν άμεσα την από τη μία ημέρα στην 

άλλη χρηματοδότηση του τραπεζικού συστήματος, ενώ έμμεσα αύξησαν τις 

ασκούμενες πιέσεις στο ήδη προβληματικό τραπεζικό σύστημα, ενισχύοντας το 

πρόβλημα των μη αποτελεσματικών στοιχείων των τραπεζικών ισολογισμών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Riskbank, από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο 

προέβη σε δανεισμό 12,5 δις ECU από ιδιωτικές τράπεζες, ώστε να αυξήσει τα 

συναλλαγματικά της αποθέματα, τα οποία στις 30 Αυγούστου 1992 ανέρχονταν σε 

16,6 δις δολάρια.
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Κεφάλαιο 3
Υποδείγματα και Προβλέψεις Συναλλαγματικών Κρίσεων: 

Μία Εμπειρική Ανάλυση του Γαλλικού Φράγκου

«Τα σωρρευτικά ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών, η τεράστια επιβάρυνση από το δημόσιο χρέος και 
η υπερβολική νομισματική ανάπτυξη, ώθησαν τους κερδοσκόπους στην επίθεση κατά του νομίσματος»

[Περιγραφή του Μεξικού**]

α τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα λόγω των κρίσεων που 

αντιμετώπισαν τόσο το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, το 1992- 

1993, όσο και πολλές αναδυόμενες οικονομίες, παρατηρείται μία αναβίωση του 

ενδιαφέροντος για τις πιθανές αιτίες των συναλλαγματικών κρίσεων. Στην 

οικονομική θεωρία υπάρχουν δύο προσεγγίσεις των συναλλαγματικών κρίσεων:

Η πρώτη προσέγγιση βασίζεται στο υπόδειγμα του Krugman (1979), και 

υποστηρίζει ότι είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός μίας συναλλαγματικής 

κρίσης, ανάλογα με την πορεία κάποιων βασικών οικονομικών μεταβλητών και την 

επίδρασή τους στα επίσημα συναλλαγματικά αποθέματα μίας χώρας. Συγκεκριμένα, 

ο Krugman, τονίζει τον τρόπο με τον οποίο η ύπαρξη ασυμβατότητας, μεταξύ των 

εγχώριων οικονομικών συνθηκών και της προσπάθειας διατήρησης μίας 

συναλλαγματικής ισοτιμίας από τις νομισματικές αρχές, μπορεί να οδηγήσει στην 

κατάρρευση αυτή της ισοτιμίας. Συνάγεται δηλαδή το συμπέρασμα, ότι οι 

συναλλαγματικές κρίσεις οφείλονται σε λανθασμένες πολιτικές.

Η δεύτερη προσέγγιση βασίζεται στο υπόδειγμα του Obsfeld (1986), και 

υποστηρίζει ότι δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός μίας συναλλαγματικής 

κρίσης, δεδομένου ότι οι συναλλαγματικές κρίσεις οφείλονται σε ανεξήγητες και 

αυτο-πραγματοποιούμενες (self-fulfilling) μεταβολές των προσδοκιών. Σε ένα 

πρόσφατο άρθρο του, ο Obstfeld (1996), δείχνει πως η υψηλή ανεργία είναι δυνατόν 

να προκαλέσει συναλλαγματική κρίση που να ενέχει στοιχεία αυτό- 

πραγματοποιούμενης κρίσης. Στο υπόδειγμα αυτό του Obstfeld, η υποτίμηση 

πραγματοποιείται όταν αρνητικές διαταράξεις στον τομέα της προσφοράς (negative 

supply shocks), είναι τόσο υψηλές, ώστε η απώλεια της πολιτικής διατήρησης 

σταθερής ισοτιμίας σε συνδυασμό με το κόστος προσαρμογής στη νέα ισοτιμία είναι 55

55Περιγραφή του Μεξικού, πριν τη χρηματοοικονομική του κατάρρευση το Δεκέμβριο του 1994. The 
Economist, 24 Αυγούστου 1996, σελ.67.
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μικρότερα από την απώλεια αυτής καθαυτής της δέσμευσης στο σύστημα σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Συνάγεται δηλαδή το συμπέρασμα ότι οι 

συναλλαγματικές κρίσεις οφείλονται σε κακοτυχία.

3.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑΣ

3.1.α Περιορισμένα συναλλαγματικά αποθέματα και το υπόδειγμα Krugman

Έστω ένα απλό μονεταριστικό μοντέλο μίας μικρής οικονομίας με τέσσερις 

βασικές εξισώσεις:

-Η πραγματική ζήτηση χρήματος (real money balances) μεταβάλλεται 

αντιστρόφως ανάλογα από το εγχώριο επιτόκιο:

όπου:

M/P = e (1)

Μ: η ποσότητα χρήματος
Ρ : το εγχώριο επίπεδο τιμών
a : ημι-ελαστικότητα ζήτησης των πραγματικών διαθεσίμων σε σχέση με το

επιτόκιο
/ : το εγχώριο επιτόκιο

- Η προσφορά χρήματος δίδεται από την ακόλουθη σχέση:

M-F + D (2)

όπου:

Μ : η ποσότητα χρήματος.
F : οι ξένες πιστώσεις προς την κεντρική τράπεζα.
D : οι εγχώριες πιστώσεις προς την κεντρική τράπεζα.

- Σύμφωνα με τη θεωρία της ισοτιμίας της αγοραστικής δύναμης {purchasing 

power parity theory), το εγχώριο επίπεδο τιμών ισούται με το επίπεδο τιμών της 

αλλοδαπής εκπεφρασμένο σε εγχώριο νόμισμα, δηλαδή

P=eP* (3)

όπου:

e η ονομαστική ισοτιμία εκφρασμένη σε μονάδες του εγχώριου 
νομίσματος που αντιστοιχούν ανά μονάδα ξένου νομίσματος.

Ρ : το ξένο επίπεδο τιμών
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- Σύμφωνα με τη θεωρία της ισοδυναμίας των επιτοκίων (interest rate 

arbitrage), το εγχώριο επιτόκιο ισούται με το αντίστοιχο επιτόκιο της αλλοδαπής 

προσαρμοσμένο ως προς την προσδοκώμενη μεταβολή της ισοτιμίας, δηλαδή.

• · * . A
1 = 1 + e (4)

οπού:

/ : το ξένο επιτόκιο.
π: ο αναμενόμενος (και πραγματικός) ρυθμός μεταβολής της

ονομαστικής ισοτιμίας

Αν αντικαταστήσουμε στη σχέση (1), το Ρ και το ΐ, και λογαριθμήσουμε:

log π= log Μ + απ + κ (Ια)

όπου:

κ= α i* - log Ρ*. Συνεπώς το κ είναι εξωγενής μεταβλητή στην περίπτωση της 

μικρής χώρας και δεν υφίσταται μεταβολές.

- Όταν η ισοτιμία είναι και αναμένεται να είναι σταθερή τότε σύμφωνα με τη 

σχέση (Ια) και η ποσότητα χρήματος αναμένεται να είναι σταθερή. Συνεπώς, μία 

αύξηση των εγχωρίων πιστώσεων της Κεντρικής Τράπεζας πρέπει να αντισταθμιστεί 

με μία μείωση των ξένων αποθεμάτων. Δηλαδή, η δημιουργία πιστώσεων δημιουργεί 

έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών και απώλεια συναλλαγματικών αποθεμάτων.

- Όταν η ισοτιμία είναι κυμαινόμενη, τότε σύμφωνα με τη σχέση (Ια), η 

αύξηση των εγχώριων πιστώσεων της Κεντρικής Τράπεζας δεν είναι σε θέση να 

αντισταθμιστεί με μείωση των ξένων αποθεμάτων, οπότε η ποσότητα χρήματος θα 

αυξηθεί. Άμεσο αποτέλεσμα θα είναι η υποτίμηση του νομίσματος, ώστε να αυξηθεί 

το εγχώριο επίπεδο ημών και να διατηρηθούν τα πραγμαηκά διαθέσιμα σταθερά. Σε 

περίπτωση που η υποτίμηση έχει ήδη προεξοφληθεί, τα εγχώρια επιτόκια πρέπει να 

αυξηθούν, ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη (4). Συνεπώς, το ύψος της υποτίμησης 

πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να ανησταθμίσει τόσο την αύξηση της 

ποσότητας χρήματος όσο και τη μείωση της ζήτησης πραγμαηκών διαθεσίμων.
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Έστω, ότι στην περίπτωση των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, η 

κυβέρνηση ασκεί αναποτελεσματική πολιτική, χρηματοδοτώντας το δημοσιονομικό 

έλλειμμα με δανεισμό από την Κεντρική Τράπεζα, η οποία αυξάνει το απόθεμα των 

εγχωρίων πιστώσεων. Η πορεία των αποθεμάτων και της ποσότητας χρήματος 

φαίνεται στο διάγραμμα 2.3. Αν τα αποθέματα μειώνονταν σταδιακά τότε 

στο χρόνο to, θα είχαν εξαντληθεί. Συνεπώς η ποσότητα χρήματος δε θα υφίστατο 

καμία μεταβολή ως το σημείο to, όπου θα άρχιζε να αυξάνεται. Σύμφωνα με αυτές 

τις υποθέσεις η συναλλαγματική ισοτιμία θα παρέμενε αμετάβλητη ως το σημείο to, 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1
Το μοντέλο του Krugman

Ποσότητα χρήματος 
και αποθέματα

μετά το οποίο θα άρχιζε και αυτή την ανοδική της πορεία (μπλε διακεκομμένες 

γραμμές). Όμως στο σημείο to , θα συνέβαινε και κάτι ακόμα. Μόλις η
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συναλλαγματική ισοτιμία θα άρχιζε να κυμαίνεται ελεύθερα , το εγχώριο νόμισμα θα 

έπρεπε να υποτιμάται και η ζήτηση πραγματικών διαθεσίμων να μειώνεται στο 

σημείο to .Αναλογικά, η συναλλαγματική ισοτιμία θα αυξανόταν στο t0, ώστε να 

αυξηθεί το επίπεδο τιμών και να μειωθούν τα πραγματικά διαθέσιμα.

Κατά συνέπεια, κεφαλαιακό κέρδος μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μεταπηδώντας από το εγχώριο στο ξένο νόμισμα ακριβώς πριν το σημείο t0 . Μία 

τέτοια κίνηση θα οδηγήσει στην εξάντληση των αποθεμάτων. Κεφαλαιακό κέρδος 

είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ του t * και του 10, 

συνεπώς η επίθεση κατά του εγχώριου νομίσματος θα πραγματοποιηθεί στο σημείο 

t *. Στο σημείο αυτό, τα αποθέματα θα παρουσιάσουν πτώση, τάξης Δ, και η 

ποσότητα χρήματος, θα πρέπει να αρχίσει επίσης να μειώνεται ισόποσα πριν 

ξεκινήσει την ανοδική της πορεία υπό την επίδραση του αυξανόμενου 

δημοσιονομικού ελλείμματος. Η συναλλαγματική ισοτιμία δεν υψώνεται απότομα 

στο σημείο t *, αλλά μειώνεται σαν αποτέλεσμα όλων αυτών. Σαν αποτέλεσμα, η 

πτώση της προσφοράς χρήματος αντισταθμίζει πλήρως την πτώση της ζήτησης 

χρήματος που απορρέει από την αύξηση των επιτοκίων που πραγματοποιείται στο 

σημείο t *, όπου πρέπει να εγκαταλειφθεί το σύστημα των σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Είναι κατανοητό, ακόμα και χωρίς το μοντέλο του Krugman, ότι η άσκηση 

αναποτελεσματικής πολιτικής από την κυβέρνηση υπονομεύει ένα καθεστώς 

σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αν μία κυβέρνηση ασκεί μακροχρόνια 

πολιτική, που έρχεται σε αντίφαση με τη διατήρηση ενός τέτοιου συστήματος, τότε 

είτε θα πρέπει να αλλάξει πολιτική, είτε να εγκαταλείψει τις σταθερές ισοτιμίες.

Το μοντέλο του Krugman, όμως, δείχνει και κάτι ακόμα. Όταν είναι εκ των 

προτέρων γνωστή η συμπεριφορά των αποθεμάτων σε περίπτωση άσκησης 

αναποτελεσματικής πολιτικής και είναι ταυτόχρονα γνωστό και το α , η 

η μι-ελαστικότητα ζήτησης των πραγματικών διαθεσίμων σε σχέση με το επιτόκιο, 

τότε συνάγεται το συμπέρασμα ότι θα γίνει επίθεση κατά του συστήματος σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών το οποίο και θα εγκαταλειφθεί πριν την πλήρη 

εξάντληση των αποθεμάτων, λόγω της άσκησης αναποτελεσματικής πολιτικής. 

Ουσιαστικά, παρέχεται με το μοντέλο του Krugman, η δυνατότητα πρόβλεψης της 

ημερομηνίας επίθεσης κατά του συστήματος σταθερών ισοτιμιών.
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Σημειώνεται, ότι η δυνατότητα πρόβλεψης της επίθεσης στο t*, δεν 

συνεπάγεται την πρόκληση μίας πρόωρης επίθεσης κατά το χρόνο t', δεδομένου ότι 

κάτι τέτοιο θα προξενούσε μεγαλύτερες απώλειες αποθεμάτων και σαφέστατα 

μεγαλύτερη πτώση της ποσότητας χρήματος. Κατά συνέπεια, το εγχώριο νόμισμα θα 

έπρεπε να ανατιμηθεί απότομα πριν ξεκινήσει την σταδιακή πορεία της υποτίμησης. 

Σαν αποτέλεσμα, οι κερδοσκόποι που πραγματοποίησαν επίθεση το χρόνο t', θα 

έρθουν αντιμέτωποι με κεφαλαιακές απώλειες αντί για κέρδη.

Αποδεικνύεται δηλαδή ότι η επίθεση για να αποδώσει κεφαλαιακά κέρδη, 

πρέπει να πραγματοποιηθεί στο σημείο t *, ούτε νωρίτερα (σημείο t'), ούτε αργότερα 

(σημείο ί*). Στο σημείο t *, άριστο σημείο πραγματοποίησης κερδοσκοπικής 

επίθεσης, το σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών λειτουργεί σαν 

σύστημα κυμαινόμενων σε περίπτωση που το τελευταίο θα ήταν εν ισχύ.

3.1.β Πολλαπλά σημεία ισορροπίας και το υπόδειγμα Obstfeld

Υψηλές απώλειες αποθεμάτων έχουν παρατηρηθεί σε πολλές 

συναλλαγματικές κρίσεις. Τέτοιες απώλειες, συνετέλεσαν στην υποτίμηση του 

Μεξικάνικου πέσο, το Δεκέμβριο του 1994, και στην υιοθέτηση ενός συστήματος 

κυμαινόμενων ισοτιμιών δύο μέρες αργότερα. Υψηλές απώλειες αποθεμάτων έκαναν 

την εμφάνισή τους και κατά την κρίση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, 

το 1992, παρά το γεγονός ότι οι απώλειες αυτές δεν ήταν εμφανείς στα στοιχεία των 

ακαθάριστων αποθεμάτων, λόγω του ότι η επίσημη παρέμβαση για την υπεράσπιση 

της λίρας και της λιρέτας χρηματοδοτήθηκε με βραχυπρόθεσμο δανεισμό από τη 

Bundensbank.o

Η κρίση του ΕΝΣ, δύσκολα μπορεί να αποδοθεί σε άσκηση λανθασμένων 

πολιτικών από τις κυβερνήσεις. Σύμφωνα με ορισμένες ερμηνείες της κρίσης, αυτή 

συνέβη λόγω του ότι η ιταλική λίρα, η λίρα Αγγλίας και η ισπανική πεσέτα ήταν 

υπερτιμημένες, τα νομίσματα αυτά δέχτηκαν επίθεση από τη στιγμή που αυτό έγινε 

αντιληπτό από την αγορά. Σύμφωνα με άλλες θεωρίες τα νομίσματα αυτά δεν ήταν 

ιδιαίτερα υπερτιμημένα, τουλάχιστον όχι περισσότερο υπερτιμημένα από ότι ήταν 

ένα έτος πριν την κρίση. Στην προσπάθεια ερμηνείας αυτής της κρίσης, αναπτύχθηκε 

μια νέα προσέγγιση των συναλλαγματικών κρίσεων, οι αυτό-πραγματοποιούμενες 

κερδοσκοπικές επιθέσεις - self-fulfilling speculative attacks (Obstfeld).
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Σε μία αυτο-πραγματοποιούμενη κερδοσκοπική επίθεση, οι κερδοσκόποι 

προβαίνουν σε πώληση ενός νομίσματος επειδή προεξοφλούν την υποτίμησή του. 

Σαν αποτέλεσμα, αυτές οι πωλήσεις είναι που προκαλούν την υποτίμηση του 

συγκεκριμένου νομίσματος. Ο Obstfeld, για να ερμηνεύσει το αποτέλεσμα αυτό 

αναπτύσσει ένα υπόδειγμα με δύο συνθήκες ισορροπίας. Στην πρώτη συνθήκη 

ισορροπίας, η σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία διατηρείται αν δε δεχτεί επίθεση 

δεδομένου ότι οι ασκούμενες πολιτικές δεν είναι θεμελιακά ασυμβίβαστες με τη 

διατήρηση της σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Στη δεύτερη συνθήκη 

ισορροπίας, η σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία είτε μεταβάλλεται είτε 

εγκαταλείπεται, λόγω του ότι δέχτηκε επίθεση, και συνεπώς οι ασκούμενες πολιτικές 

τροποποιούνται ώστε να είναι συμβατές με τη νέα συναλλαγματική ισοτιμία ή το νέο 

καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Ο Obsdfeld (1996), αναφέρει το εξής παράδειγμα. Έστω μία μικρή ανοικτή 

οικονομία, που δεν παρουσιάζει θεμελιώδεις μακροοικονομικές ανισορροπίες ενώ 

ταυτόχρονα η αγορά συναλλάγματος θεωρεί ότι σε περίπτωση που η σταθερή 

ισοτιμία δεχτεί κερδοσκοπική επίθεση, η κεντρική τράπεζα δεν θα την υπερασπιστεί. 

Το ζήτημα που τίθεται στην περίπτωση αυτή είναι ποια από τις δύο συνθήκες 

ισορροπίας θα επικρατήσει.

Έστω ότι, η κεντρική τράπεζα πωλεί συναλλαγματικά αποθέματα 

προκειμένου να διατηρήσει τη συναλλαγματική ισοτιμία ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν 

δύο αντιπροσωπευτικοί (identical) κάτοχοι εγχωρίου νομίσματος. Ο κάθε ένας 

κατέχει η=6 μονάδες από το συγκεκριμένο νόμισμα, και γνωρίζει τόσο την ποσότητα 

που κατέχει ο άλλος όσο και την ποσότητα των αποθεμάτων που έχει στη διάθεσή 

της η Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, κάθε ένας έχει την πεποίθηση ότι το νόμισμα θα 

υποτιμηθεί σε περίπτωση που μία κερδοσκοπική επίθεση ωθήσει την Κεντρική 

Τράπεζα να εγκαταλείψει τη σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία. Σημειώνεται ότι το 

κόστος συναλλαγών ισούται με τη μονάδα.

I. Κοάτοε ιιε υν/ηλά συναλλαναστικά αποθέαατα + FR=20

Έστω ένα κράτος, με εξαιρετικά υψηλά αποθέματα (FR=20), όπου τα 

αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας είναι περισσότερα από την ποσότητα μετρητών 

που κατέχουν αθροιστικά οι δύο κάτοχοι εγχωρίου νομίσματος [FR=20>2n=12], 

δεδομένου ότι ο κάθε ένας κάτοχος εγχωρίου νομίσματος διαθέτει από 6 μονάδες.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2

Η δυνατότητα της κεντρικής τράπεζας 
να υπερασπιστεί τη συναλλαγματική 
ισοτιμία καθορίζει την πιθανή ισορροπία

I. ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ^ FR=20

Διακράτηση

KaToyoc εγγωρίου νοαίσιιατοοΒ

Πώληση

ΚάτοΥος εγγωρίου νομίσματος- A

Διακράτηση Πώληση

0,0 o, -1

-1,0 -1,-1

NASH EQ (0.0) 4 Η ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΔΕ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΕΙ

II. ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 4 FR=6

Κάτο/oc εγγωρίου νομίσματος A

Διακράτηση

ΚάτοΥος εγγωρίου νοιιίσιιατος-Β

Πώληση

Διακράτηση Πώληση

0,0 0, 2

2,0 1/2, 1/2

NASH EQ (1/2,1/2) “4 Η ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ

III. ΜΕΣΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ -4 FR=10

Κάτο/oc εγγωρίου νοαίσαατο;- A

Διακράτηση

Κάτο/oc εγγωρίου νοαίσαατος-Β

Πώληση

Διακράτηση Πώληση

0,0 o, -1

-1,0 3/2, 3/2

NASH EQ (0.0) “4 Η ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΔΕ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΕΙ 
NASH EQ (3/2,3/2)-4η ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ

ΠΗΓΗ: Maurice Obstfeld, 'Models of currency crises with self-fulfilling features", European Economic 
Rewiew, 40 (1996), pg. 1039.
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Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί από τον Α και τον Β να πουλήσουν 

μονάδες εγχωρίου νομίσματος, το κόστος συναλλαγών είναι μία μονάδα. Ακόμα και 

στην περίπτωση που και οι δύο πουλήσουν τις έξι νομισματικές μονάδες που 

κατέχουν στην κεντρική τράπεζα, τα αποθέματά της, θα ανέρχονται στις οκτώ 

νομισματικές μονάδες και άρα θα είναι σε θέση να διατηρήσει σταθερή τη 

συναλλαγματική ισοτιμία.

Αν ο Α ή ο Β αποφασίσει να επιτεθεί, μετά το τέλος της επίθεσης, θα 

αντιμετωπίζει έλλειμμα ύψους μίας νομισματικής μονάδας, ανεξάρτητα από το τι θα 

πράξει ο άλλος. Σε περίπτωση που κάποιος δεν πραγματοποιήσει επίθεση, θα λάβει 

μηδέν νομισματικές μονάδες.

Στην περίπτωση αυτή, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί επίθεση, δεδομένου 

ότι και οι δύο κάτοχοι εγχωρίου νομίσματος γνωρίζουν ότι μία τέτοια επίθεση θα 

αποτύχει, ακόμα και αν επιτεθούν συνδυασμένα. Άρα η μοναδική συνθήκη 

ισορροπίας Nash αφορά στη διακράτηση των μονάδων εγχωρίου νομίσματος και από 

τον Α και από τον Β. Συνεπώς η συναλλαγματική ισοτιμία θα διατηρηθεί (Διάγραμμα

3.2, περίπτωση I).

II. Κοάτοε ιιε Υαυ,ηλά σνναλλανυατικά αποθέαατα + FR=6

Έστω ένα κράτος, με εξαιρετικά χαμηλά συναλλαγματικά αποθέματα (FR=6), 

όπου τα αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας είναι ίσα με την ποσότητα μετρητών 

που κατέχει ο κάθε ένας κάτοχος εγχωρίου νομίσματος μεμονωμένα [FR=n=6], 

γεγονός που σημαίνει ότι κάθε ένας κάτοχος εγχωρίου νομίσματος μπορεί να 

πραγματοποιήσει επιτυχημένη επίθεση κατά της ισοτιμίας. Έστω ότι η κεντρική 

τράπεζα, εγκαταλείποντας τη σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, υποτιμά το νόμισμα 

κατά 50%. Ο Α ή ο Β που έχει προβεί σε πώληση όλων των νομισματικών μονάδων 

που κατείχε, πραγματοποιεί κεφαλαιακά κέρδη σε όρους εγχωρίου νομίσματος ύψους 

τριών μονάδων. Το καθαρό του κεφαλαιακό κέρδος βέβαια, μετά την αφαίρεση του 

κόστους συναλλαγών, είναι δύο νομισματικές μονάδες.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που και οι δύο πραγματοποιήσουν επίθεση, ο 

καθένας θα λάβει τα μισά από τα συνολικά συναλλαγματικά διαθέσιμα της κεντρικής 

τράπεζας, και θα πραγματοποιήσει κεφαλαιακά κέρδη ύψους μόλις μισής

3 1
νομισματικής μονάδας σε όρους εγχωρίου νομίσματος, — -1= — νομισματικές 

μονάδες.
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Στην περίπτωση αυτή, η πραγματοποίηση επίθεσης είναι αναπόφευκτη, 

δεδομένου ότι ο κάθε ένας από τους δύο κατόχους εγχωρίου νομίσματος γνωρίζει 

ότι η επίθεση θα επιτύχει ακόμα και αν σε αυτή δεν συμμετέχει ο άλλος. Άρα η 

μοναδική συνθήκη ισορροπίας Nash αφορά στην πώληση των μονάδων εγχωρίου 

νομίσματος και από τον Α και από τον Β. Συνεπώς η συναλλαγματική ισοτιμία θα 

καταρρεύσει (Διάγραμμα 3.2, περίπτωση II).

III. Μέσο κοάτοο ιιε αετοίου ύιι/ουε συναλλαναατικά αποθέαατα ^ FR=10 

Έστω ένα μέσο κράτος, όπου τα αποθέματα της Κεντρικής τράπεζας (FR=10) είναι 

περισσότερα από την ποσότητα μετρητών του ενός κατόχου εγχωρίου νομίσματος, 

αλλά λιγότερα από την ποσότητα μετρητών που κατέχουν αθροιστικά και οι δύο 

[2n=12>FR=10>n=6]. Άρα κανένας από τους δύο κατόχους εγχωρίου νομίσματος αν 

επιτεθεί μεμονωμένα, δεν θα καταφέρει να εξαντλήσει τα συναλλαγματικά 

αποθέματα της κεντρικής τράπεζας, ενώ κάτι τέτοιο είναι δυνατό σε περίπτωση που 

επιτεθούν συνδυασμένα. Συνεπώς, ο κάθε ένας θα αποτύχει επιτιθέμενος 

μεμονωμένα καταλήγοντας με κεφαλαιακές απώλειες ύψους μίας νομισματικής 

μονάδας, ενώ ο άλλος που επιλέγει τη διακράτηση καταλήγει με μηδενικά κέρδη. Αν 

όμως επιτεθούν συνδυασμένα τότε ο κάθε ένας θα καταλήξει με κεφαλαιακά κέρδη

ύψους — -1 = — νομισματικών μονάδων.

Υπάρχουν δύο συνθήκες ισορροπίας Nash. Η πρώτη, αφορά στην πώληση 

εγχώριων νομισματικών μονάδων και από τον Α και από τον Β, συνθήκη ισορροπίας 

3 3
Nash ( — , —), στην περίπτωση αυτή η συναλλαγματική ισοτιμία θα καταρρεύσει. Η

δεύτερη, αφορά στη διακράτηση εγχώριων νομισματικών μονάδων και από τους δύο, 

δεδομένου ότι κανένας δεν πιστεύει ότι ο άλλος θα επιτεθεί, συνθήκη ισορροπίας 

Nash (0,0), στην περίπτωση αυτή η συναλλαγματική ισοτιμία θα διατηρηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, η ισορροπία που 

αφορά στην πραγματοποίηση κερδοσκοπικής επίθεσης, παρουσιάζει στοιχεία αυτό- 

πραγματοποιούμενης κερδοσκοπικής επίθεσης δεδομένου ότι η συναλλαγματική 

ισοτιμία θα καταρρεύσει σε περίπτωση επίθεσης, αλλά θα επιβιώσει σε περίπτωση μη 

επίθεσης. Συγκεκριμένα, η πραγματοποίηση επίθεσης είναι πιθανή αλλά όχι 

αναπόφευκτη. Αν επιτεθεί ο ένας κάτοχος εγχωρίου νομίσματος και ο άλλος όχι, η
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επίθεση θα αποτύχει. Αν επιτεθούν και οι δύο, η επίθεση θα επιτύχει. Για το λόγο 

αυτό ο κάθε ένας θα επιτεθεί αν και μόνον αν επιτεθεί ο άλλος.

• Συμπερασματικά σχόλια

Η πιθανότητα πραγματοποίησης μίας επίθεσης, εξαρτάται σαφώς από το 

μέγεθος των αποθεμάτων της Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης, εξαρτάται και από το 

πόσο ισχυρή είναι η πεποίθηση των κατόχων εγχωρίου νομίσματος, αφενός ότι μία 

επίθεσή τους θα προκαλέσει την υποτίμηση του νομίσματος και αφετέρου ότι η 

υποτίμηση, θα συμβεί μόνο αν η επίθεση συνδυαστεί με μία εσκεμμένη αλλαγή 

πολιτικής από την κυβέρνηση.

Στο διάγραμμα 3.1, η κεντρική τράπεζα διακρατά τόσο εγχώριες πιστώσεις 

όσο και συναλλαγματικά αποθέματα. Συνεπώς, η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά 

σε ένα μέσο κράτος με χαμηλά συναλλαγματικά αποθέματα, όπου μία επίθεση θα 

είναι επιτυχημένη μόνον όταν πολλοί κάτοχοι εγχωρίου νομίσματος συμμετέχουν σε 

αυτή. Στο μοντέλο του Krugman, όμως, δεν πραγματοποιείται επίθεση παρά στο 

χρόνο t*, λόγω του ότι ο Krugman υιοθέτησε ένα μονεταριστικό μοντέλο όπου η 

κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να ελέγξει την προσφορά χρήματος και άρα δεν είναι 

δυνατόν να εμποδίσει μία ανατίμηση του εγχωρίου νομίσματος σε περίπτωση 

επίθεσης πριν το σημείο t*.

Σε λιγότερο περιοριστικά μοντέλα, η κεντρική τράπεζα μπορεί να αντέξει 

απώλειες σε συναλλαγματικά αποθέματα προκειμένου να συγκροτήσει την πτώση 

της προσφοράς χρήματος και άρα την ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος. Μία 

επίθεση δηλαδή στο σημείο ΐ' θα είχε επιτυχία, αν η κεντρική τράπεζα επέλεγε να 

εξαλείψει την διαφορά ανάμεσα στην απώλεια αποθεμάτων Δ και στην ακόμα 

μεγαλύτερη απώλεια αποθεμάτων αν μία επίθεση πραγματοποιούνταν στο σημείο Γ.

Στο υπόδειγμα που προτάθηκε από τους Ozkan και Sutherland (1994,1995), 

και αναπτύχθηκε από τους Davies και Vines (1995), το προϊόν (output), εξαρτάται 

από το εγχώριο επιτόκιο και την ονομαστική ισοτιμία επειδή οι τιμές και οι μισθοί 

είναι σταθερά. Με τη διατήρηση όμως μίας σταθερής ισοτιμίας, το εγχώριο επιτόκιο 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το ξένο επιτόκιο. Η Κεντρική Τράπεζα δεν ελέγχει το 

προϊόν και σε καμία περίπτωση δε δύναται να αντισταθμίσει την πτώση του 

προϊόντος που οφείλεται στην αύξηση του ξένου επιτοκίου. Άρα, μία άνοδος του 

ξένου επιτοκίου αυξάνει το κόστος διατήρησης της σταθερής ισοτιμίας και συνεπώς
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η υιοθέτηση μίας κυμαινόμενης ισοτιμίας, αποτελεί ελκυστική διέξοδο για την 

Κεντρική Τράπεζα. Ιδιαίτερα αν οι κάτοχοι εγχωρίου νομίσματος πειστούν ότι θα 

εγκαταλειφθεί η σταθερή ισοτιμία. Στην περίπτωση αυτή, το εγχώριο επιτόκιο θα 

αυξηθεί περισσότερο από το ξένο και θα υπάρξει μεγαλύτερη πτώση στο προϊόν 

(output).

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, προτείνονται και συγκρίνονται οι εξής τρεις 

περιπτώσεις:

(Α) Περίπτωση της μη-επίθεσης, όπου η συναλλαγματική ισοτιμία 

παραμένει σταθερή και το εγχώριο επιτόκιο παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά 

επίπεδα.

(Β) Περίπτωση της επιτυχούς άμυνας, όπου πραγματοποιείται επίθεση 

κατά του εγχωρίου νομίσματος αλλά η Κεντρική Τράπεζα υπερασπίζεται το 

καθεστώς της σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, υψώνοντας το εγχώριο επιτόκιο. 

(Γ) Περίπτωση της αλλαγής καθεστώτος συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, όπου πραγματοποιείται επίθεση κατά του εγχωρίου νομίσματος και η 

Κεντρική Τράπεζα προ κειμένου να αποφύγει την άνοδο των εγχωρίων επιτοκίων 

εγκαταλείπει το καθεστώς της σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας56.

Είναι σαφές ότι αυτές οι τρεις περιπτώσεις συνδυάζονται σε δύο ζεύγη 

πολλαπλών σημείων ισορροπίας, το (Α,Β) και το (A,C). Όσον αφορά το πρώτο 

ζεύγος (Α,Β), μία κερδοσκοπική επίθεση θα είναι αποτυχημένη, και μάλιστα ούτε 

καν θα επιχειρηθεί, αν οι συμμετέχοντες στην αγορά γνωρίζουν ότι η Κεντρική 

Τράπεζα θα προβεί σε αύξηση του εγχωρίου επιτοκίου προκειμένου να διατηρήσει 

σταθερή την ισοτιμία (περίπτωση Β). Όσον αφορά δε το ζεύγος (A,C), μία 

κερδοσκοπική επίθεση θα επιτύχει αν επιχειρηθεί. Όμως, μάλλον η πραγματοποίησή 

της είναι απίθανο ενδεχόμενο ακόμα όταν οι συμμετέχοντες στην αγορά γνωρίζουν 

ότι η Κεντρική Τράπεζα θα εγκαταλείψει τη σταθερή ισοτιμία σε περίπτωση που 

αυτό κριθεί απαραίτητο, και δε θα αυξήσει τα εγχώρια επιτόκια προκειμένου να 

αμυνθεί. Σημειώνεται, ότι μία κερδοσκοπική επίθεση δε θα επιχειρηθεί, αν οι 

συμμετέχοντες στην αγορά, γνωρίζουν ότι θα επιτεθούν σε ένα κράτος με υψηλά 

συναλλαγματικά αποθέματα και άρα η κεντρική τράπεζα θα είναι σε θέση να

56Σημειώνεται ότι η εγκατάλειψη της σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας μπορεί από μόνη της να 
οδηγήσει σε αύξηση του εγχώριου επιτοκίου.
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διατηρήσει το σταθερό σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών, και τέλος αν 

γνωρίζουν ότι πρόκειται να επιτεθούν σε ένα μεσαίου μεγέθους κράτος όπου είναι 

αβέβαιος ο αριθμός εκείνων που θα συμμετέχουν σε μία κερδοσκοπική επίθεση.

3.2 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ (FFR)

3.2.α Το στατικό μοντέλο των Sachs, Tornell και Velasco

Σύμφωνα με το στατικό μοντέλο των Sachs et. al (1996), είναι δυνατός ο 

καθορισμός της πιθανότητας μία χώρα να αντιμετωπίσει συναλλαγματική κρίση. Το 

συγκεκριμένο υπόδειγμα, αναγνωρίζει την ύπαρξη τριών παραγόντων καθορισμού 

αυτής της πιθανότητας. Οι παράγοντες αυτοί είναι, η υπερτίμηση της πραγματικής 

ισοτιμίας του νομίσματος, ένα αδύναμο τραπεζικό σύστημα και τέλος το χαμηλό 

επίπεδο συναλλαγματικών αποθεμάτων.

Έστω μία κυβέρνηση που ασκεί πολιτική διατήρησης σταθερής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η ονομαστική ισοτιμία του νομίσματος συμβολίζεται με 

βο και η πραγματική ισοτιμία του νομίσματος με eo / Ρ , όπου Ρ είναι το επίπεδο 

τιμών που βραχυχρόνια θεωρείται δοσμένο και ίσο με τη μονάδα (Ρ=1). Η 

κυβέρνηση διατηρεί σταθερή τη συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος εφόσον τα 

συναλλαγματικά της αποθέματα είναι αρκετά για να χρηματοδοτήσουν την καθαρή 

εκροή κεφαλαίων (Κ), αποκλείοντας το ενδεχόμενο υποτίμησης του νομίσματος. 

(D=0).

Σε περίπτωση που τα συναλλαγματικά αποθέματα δεν επαρκούν για να 

καλύψουν την καθαρή εκροή κεφαλαίου (K>FR), το νόμισμα θα υποτιμηθεί. Η 

κυβέρνηση θα καθιερώσει μία νέα ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία (eT ), ώστε 

να επιτύχει την επιθυμητή πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. Το μέγεθος της 

υποτίμησης είναι D=(eT/e0)-l. Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα , η επιθυμητή 

συναλλαγματική ισοτιμία εξαρτάται από την ευρωστία και την αποτελεσματικότητα 

του τραπεζικού τομέα. Σε περίπτωση που ο τραπεζικός τομέας είναι αδύναμος, η 

κυβέρνηση δεν θα ασκήσει πολιτική υψηλών επιτοκίων προκειμένου να στηρίξει το 

νόμισμά της, δεδομένου ότι η ύφεση που θα επέλθει λόγω αυτής της πολιτικής 

πιθανότατα θα οδηγήσει στη χρεοκοπία πολλές τράπεζες. Κατά συνέπεια η 

κυβέρνηση θα επιλέξει μία πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία περισσότερο 

υποτιμημένη από το μακροχρόνιο επίπεδό της.
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Δεδομένου ότι η νέα ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία (eT) αντανακλά 

επίσης και ένα σύνολο διαρθρωτικών μεταβλητών, στο σημείο αυτό εισάγεται το 

έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, ως μεταβλητή καθορισμού της επιθυμητής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. Μία αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, 

λόγω της χειροτέρευσης των όρων εμπορίου, θα ωθήσει την κυβέρνηση να επιλέξει 

μία πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία περισσότερο υποτιμημένη από το 

μακροχρόνιο επίπεδό της (ε) ώστε να είναι σε θέση να βελτιώσει το εξωτερικό 

έλλειμμα. Συνεπώς η επιθυμητή συναλλαγματική ισοτιμία γράφεται ως εξής:

eT = ε /(L.CAD) , Λ >0 , fCAD>0 (5)

Η πιθανή πορεία της συναλλαγματικής ισοτιμίας γράφεται ως εξής:

DH

-\f(L,CAD)~ 1................. ifk)FR

,iflc(FR

(6)

Σύμφωνα με τη σχέση (6), το μέγεθος της υποτίμησης, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που τα συναλλαγματικά αποθέματα δεν 

επαρκούν για να καλύψουν την καθαρή εκροή κεφαλαίου (K>FR), είναι μεγαλύτερη 

όσο πιο ανατιμημένη είναι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία σε σχέση με τη 

μακροπρόθεσμη τιμή της, έτσι ώστε είτε ο λόγος ε\βο είναι υψηλός, είτε υπάρχει 

έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και άνθηση του δανεισμού.

Στο υπόδειγμα αυτό, η πιθανότητα ύπαρξης πολλαπλών σημείων ισορροπίας 

υπάρχει, λόγω του ότι οι ροές κεφαλαίων εξαρτώνται από τη συμπεριφορά της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. Δηλαδή, η υποτίμηση εξαρτάται από τις εκροές 

κεφαλαίων που επίσης εξαρτώνται από τις προσδοκίες για υποτίμηση.

Έστω Ν, ο αριθμός μικροεπενδυτών ο καθένας από τους οποίους κατέχει k 

στοιχεία της εγχώριας οικονομίας. Οι επενδυτές θα εξάγουν κεφάλαια από τη χώρα 

σε περίπτωση υποτίμησης, αν αυτή αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά 

ανάμεσα στο εγχώριο και το ξένο επίπεδο επιτοκίων (λ). Αρα οι συνολικές εκροές 

κεφαλαίου είναι:
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ίο. ifD < λ

Κ= (7)

Nk............. ifD)

Σε περίπτωση που ισχύει
( \

(L,CAD)-1 < λ ,αν πραγματοποιηθεί

υποτίμηση θα είναι μικρότερη από το λ και άρα οι συνολικές εκροές κεφαλαίων θα 

είναι μηδενικές, Κ=0. Δεδομένου ότι Κ=0 < FR, σύμφωνα με τη σχέση (6) δε θα

(ε)
πραγματοποιηθεί υποτίμηση. Σε περίπτωση που ισχύει — / (L,CAD)-1 > λ, η

\e0J

υποτίμηση θα είναι μεγαλύτερη από το λ και άρα οι συνολικές εκροές κεφαλαίων σε 

περίπτωση υποτίμησης θα είναι K=Nk.

Ο παράγοντας όμως που θα επηρεάσει την πραγματοποίηση η μη της 

υποτίμησης είναι το ύψος των συναλλαγματικών αποθεμάτων. Σε περίπτωση που 

ισχύει, K=Nk < FR, η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να υπερασπιστεί το νόμισμα αν 

αυτό δεχτεί κερδοσκοπική επίθεση. Στην περίπτωση αυτή, το ενδεχόμενο της 

υποτίμησης θα αποτραπεί. Σε περίπτωση όμως που ισχύει K=Nk > FR, και οι 

επενδυτές προσδοκούν ότι η κυβέρνηση θα σταθεροποιήσει τη συναλλαγματική 

ισοτιμία, τότε δε θα πραγματοποιηθεί υποτίμηση (D=0). Όμως, σε περίπτωση που ο 

κάθε επενδυτής μεμονωμένα προσδοκά ότι το νόμισμα θα υποτιμηθεί, τότε K=Nk > 

FR και D > λ.

Συνεπώς, υπάρχει η πιθανότητα πραγματοποίησης κρίσης στο ισοζύγιο 

πληρωμών και υποτίμησης του νομίσματος, μόνον αν ισχύει:

( \ε
veny

/ (L,CAD)-1 >λ και FR < Nk (8)

Σύμφωνα με τη σχέση (8), αν μία χώρα αντιμετωπίζει θεμελιώδεις 

μακροοικονομικές ανισορροπίες, όπως μία πραγματική υπερτίμηση του νομίσματος 

της, έναν αδύναμο τραπεζικό τομέα και ένα χαμηλό επίπεδο συναλλαγματικών 

αποθεμάτων, η πιθανότητα ύπαρξης συναλλαγματικής κρίσης είναι ιδιαίτερα μεγάλη.
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3.2.β Η περίπτωση του γαλλικού φράγκου: Εμπειρικά αποτελέσματα

Το υπόδειγμα των Sachs et. al, που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη ενότητα, 

θα χρησιμοποιηθεί για την εμπειρική διερεύνηση της συμπεριφοράς του γαλλικού 

φράγκου, στην περίοδο 1982(2)-1997(3).

Στην εμπειρική ανάλυση που ακολουθεί, χρησιμοποιήθηκαν τριμηνιαία 

στοιχεία για τις ακόλουθες μεταβλητές: συναλλαγματική ισοτιμία FFR/DM, επίπεδα 

τιμών Γαλλίας (Ρ) και Γερμανίας (Ρ ), επιτόκια Γαλλίας (R) και Γερμανίας (R ), 
συνολική ρευστότητα (TL), συναλλαγματικά αποθέματα (FR) και καθαρές εξαγωγές 

(NT). Τα στατιστικά δεδομένα για τις μεταβλητές: συναλλαγματικά αποθέματα (FR) 

και συναλλαγματική ισοτιμία FFR/DM, αντλήθηκαν από το IMFTntemational 

Financial Statistics (διάφορα τεύχη). Τα στατιστικά δεδομένα ώ για όλες τις 

υπόλοιπες μεταβλητές αντλήθηκαν από τον OECD: Main Economic Indicators 

(διάφορα τεύχη).

Αιάγραιιιια 3.1: Πραγματοποιούμενες και Εκτιμώμενες τιμές περιόδου
1982Q2-1997Q3

-------- ACTUAL
FITTED

Σύμφωνα με το μοντέλο των Sachs et. al , δημιουργήθηκε ο δείκτης 

συναλλαγματικών κρίσεων (FXT), που ορίζεται ως η ποσοστιαία μεταβολή της 

ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας μείον την ποσοστιαία μεταβολή των 

συναλλαγματικών αποθεμάτων συν τη μεταβολή των επιτοκίων.

FXI= Alne-AlnFR+AR (9)
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Μία αύξηση του δείκτη FXI, δηλώνει αύξηση της συναλλαγματικής πίεσης, 

στην αγορά συναλλάγματος. Οι τριμηνιαίες μεταβολές του δείκτη FXI κατά την 

περίοδο 1982(2)-1997(3), παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3.1, όπου φαίνεται η 

μεταβλητότητά του.

Στη συνέχεια εκτιμήθηκε το ακόλουθο υπόδειγμα με τη χρήση της κλασικής 

γραμμικής μεθόδου ελάχιστων τετραγώνων (OLS):

FXI,=/ [(ARAR,, ARP,, Δ(Ρ-Ρ*), ] (10)

όπου:

ARAR: η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής ρευστότητας ως προς τα 
συναλλαγματικά αποθέματα, δηλαδή:

ARAR= TL/ FR (11)

οπού:

TL: η συνολική ρευστότητα 
FR: τα συναλλαγματικά αποθέματα

ΔRP: η ποσοστιαία μεταβολή του ασφαλίστρου κινδύνου {risk premium), 
δηλαδή:

ARP= R-R* (12)

όπου:

R: το επιτόκιο της Γαλλίας 
R :το επιτόκιο της Γερμανίας

Δ(Ρ-Ρ*),: ο διαφορικός πληθωρισμός, δηλαδή:

Δ(Ρ-Ρ*),= π-π* (13)

όπου:

π = In Ρ 
π*=1η Ρ*
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ΠΙΝΑΚΑΣ I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
FXI =/ (DRAR,DRP) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

______________________________________________ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (OLS)____________

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ FXI ΜΕ ΧΡΗΣΗ 62 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1982Q2-1997Q3)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΥΠΙΚΟ
ΣΦΑΛΜΑ

t- ratio

[ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ]

DRAR 1,3009 0,63400 2,0519 [0,045]**

DRP 0,90013 0,069067 13,0328 [0,000]*

R coefficient of determination, συντελεστής προσδιορισμού 
S.E. of regression, τυπικό σφάλμα παλινδρόμησης 
Serial Correlation, Χ2(4), αυτοσυσχέτιση 
Functional Form, Χ2(1), συναρτησιακή μορφή 
Normality, Χ2(2),κανονικότητα 
Heteroscedasticity,X2( 1), ετεροσκεδαστικότητα

= 0,74973 
= 0,51865 

=19,7261 [0,001] 
= 2,5691 [0,109] 

= 6,7953 
= 0,0086655[0.926]

* επίπεδο σημαντικότητας : 1%** επίπεδο σημαντικότητας : 5%

Ο Πίνακας I, παρουσιάζει τα εμπειρικά αποτελέσματα των μεταβλητών που 

είναι στατιστικά σημαντικές. Είναι φανερό ότι, η μεταβολή του λόγου ρευστότητας 

καθώς και η μεταβολή του ασφαλίστρου κινδύνου, επηρεάζουν σημαντικά το δείκτη 

κερδοσκοπικής πίεσης. Ο βαθμός αυτοσυσχέτισης, είναι περίπου ίσος με τη μονάδα 

για όλες τις μεταβλητές, γεγονός που σημαίνει ότι όσο αυξάνει η μεταβλητότητά 

τους, τόσο αυξάνει και η μεταβλητότητα του δείκτη συναλλαγματικών κρίσεων, FXI.

Ο συντελεστής προσδιορισμού, R2, εκφράζει το ποσοστό της συνολικής 

διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται από την παλινδρόμηση 

και λαμβάνει τιμές από 0 έως 1. Συνεπώς, όπως φαίνεται από τον πίνακα I, οι δύο 

ανεξάρτητες μεταβλητές εξηγούν το 74% των μεταβολών του δείκτη FXI.

Τέλος, οι διαγνωστικοί έλεγχοι που παρουσιάζονται στον πίνακα I, 

υποδηλώνουν ότι το υπόδειγμα δεν παρουσιάζει κανένα οικονομετρικό πρόβλημα 

εκτός της αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων. Προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό το 

πρόβλημα, έγινε εκτίμηση του υποδείγματος, με τη μέθοδο των Cochrane-Orcutt, 

υποθέτοντας ότι το αυτοσυσχετιζόμενο πολυώνυμο των καταλοίπων είναι 4ου 

βαθμού. Τα αποτελέσμα αυτής της μεθόδου, παρουσιάζονται στον Πίνακα II.
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ΠΙΝΑΚΑΣ If. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
FXI =/ (DRAR,DRP) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ COCHRANE-ORCUTT 

ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ FXI ΜΕΤΑ ΑΓΙΟ 4 ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 62 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1982Q2-1997Q3)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ t-ratio

[ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ]

DRAR 1,0412 0,53216 1,9565 [0,055] **

DRP 0,94364 0,046898 20,1211 [0,000] *
-------------------------------------------------------------------------------------------

R ,coefficient of determination, συντελεστής προσδιορισμού
S.E. of regression, τυπικό σφάλμα παλινδρόμησης

= 0,86548 
= 0,39358

* επίπεδο ωιμαντικότητας : 1% 
** επίπεδο σημαντικότητας : 5%

Από τον Πίνακα II, φαίνεται ότι οι δύο μεταβλητές συνεχίζουν να είναι 

στατιστικά σημαντικές, ενώ την ίδια στιγμή ο συντελεστής προσδιορισμού 

παρουσιάζεται αυξημένος (R2=0,87).

Στον πίνακα III, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς του 

δείκτη κατά την περίοδο 1992(1)-1997(3), με βάση το παραπάνω υπόδειγμα. Για την 

ανάλυση, χρησιμοποιήθηκε η κλασική γραμμική μέθοδος ελάχιστων τετραγώνων. Η 

διαγραμματική ανάλυση της πρόβλεψης παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3.2.

Auiypamnu 3.2: Πρόβλεψη του FXI μι: τη μέθοδο OLS 
(περίοδος 1992QI-1997Q3)
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ΠΙΝΑΚΑΣ III. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ FXI =/ (DRAR,DRP) ME ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (OLS)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΑΡ ΓΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ FXI ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ 
HE ΧΡΗΣΗ 39 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1982Q2-1991Q4)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ t-ratio [ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ]

DRAR 2,0869 0,73574 2,8364 [0,007] *

DRP 0,57217 0,13542 4,2252 [0,000] *

R coefficient of determination, συντελεστής προσδιορισμού 
S.E. of regression, τυπικό σφάλμα παλινδρόμησης 
Serial Correlation, Χ2(4), αυτοσυσχέτιση 
Functional Form, Χ2(1), συναρτησιακή μορφή 
Normality, Χ2(2),κανονικότητα 
Heteroscedasticity,X2(l), ετεροσκεδαστικότητα 
Predictive Failure, Χ2(23), αδυναμία πρόβλεψης

= 0,43472 
= 0,51752 

=11,1719[0,025] 
= 1,3422[0,247] 

= 9,8967 
= 0,084798[0.771] 
= 0,084798[0.771]

* επίπεδο σημαντικότητας : 1% 
** επίπεδο σημαντικότητας : 5%

Όπως φαίνεται από τον πίνακα III, η σημαντικότητα των δύο ανεξάρτητων 

μεταβλητών δεν μεταβάλλεται μετά από τη διάσπαση του δείγματος. Επίσης, το τεστ 

CHOW (Predictive Failure Test), που δηλώνει την ικανότητα του υποδείγματος να 

προβλέπει την εξέλιξη της εξαρτημένης μεταβλητής στο μέλλον, δείχνει ότι το 

υπόδειγμα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της πορείας του FXI 

κατά την περίοδο 1992-1997, συνεπώς δεν παρατηρείται δομική διάσπαση (structural 

brake).

Στον Πίνακα IV, παρουσιάζεται η πρόβλεψη του υποδείγματος με τη χρήση 

της μεθόδου Cochrane-Orcutt. Στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής προσδιορισμού 

είναι υψηλός υποδηλώνοντας ότι οι δύο ανεξάρτητες μεταβλητές εξηγούν το 68% 

των παρατηρήσεων, ενώ το τυπικό σφάλμα της παλινδρόμησης έχει μειωθεί 

σημαντικά. Στο Διάγραμμα 3.3, παρουσιάζεται η πρόβλεψη του FXI, με τη μέθοδο 

Cochrane-Orcutt.
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ΠΙΝΑΚΑΣ TV. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ FXI =/(DRAR,DRP) ME ΧΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ COCHRANE-ORCUTT 

ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Σ FXI ΜΕ ΧΡΗΣΗ 39 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1982Q2-1991Q4)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ t-ratio

[ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ]

DRAR 2,6941 0,73961 3,6426 [0,001] *

DRP 0,57193 0,11058 5,1723 [0,000]*

R2,coefficient of determination, συντελεστής προσδιορισμού 
S.E. of regression, τυπικό σφάλμα παλινδρόμησης

= 0,67984 
= 0,37397

* επίπεδο σημαντικότητας : 1% 
** επίπεδο σημαντικότητας : 5%

Διάγραφα 3.3: Πρόβλεψη του FXI με τη μέθοδο Cochranc-Orcutt

*—■—FXI
prediction

Μετά τον προσδιορισμό των μακροοικονομικών μεταβλητών που έχουν 

ικανότητα πρόβλεψης της συμπεριφοράς του δείκτη κερδοσκοπικής πίεσης, 

επιχειρείται η εκτίμηση της πιθανότητας προσδιορισμού και πρόβλεψης των 

συναλλαγματικών κρίσεων του Γαλλικού Φράγκου, στην περίοδο 1992-1997 με τη 

χρήση της ανάλυσης probit.

Για τον προσδιορισμό των χρονικών περιόδων κατά τις οποίες το Γαλλικό 

Φράγκο δεχόταν κερδοσκοπικές πιέσεις, αναλύθηκε η συμπεριφορά του δείκτη FXI.
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Συγκεκριμένα, όλες οι περίοδοι όπου ο δείκτης ήταν 1,5 τυπικές αποκλίσεις πάνω ή 

κάτω από τη μέση τιμή του, καταχωρήθηκαν ως περίοδοι συναλλαγματικών κρίσεων. 

Κατά συνέπεια, κατασκευάστηκε μία εξαρτημένη μεταβλητή π, η οποία έπαιρνε την

τιμή 1 στις περιόδους κατά τις οποίες (FXI > 1.56 ± FXI), και μηδέν στις υπόλοιπες

περιόδους.

Με βάση το υπόδειγμα probit, επιχειρείται η εκτίμηση της πιθανότητας 

πρόβλεψης για μία περίοδο στο μέλλον ενώ οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

υπολογίζονται με μία χρονική υστέρηση. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι: η 

ποσοστιαία μεταβολή του ασφάλιστρου κινδύνου [ΔΚΡ(-Ι)], οι καθαρές εξαγωγές 

[ΝΤ(-1)], η ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη ρευστότητας [ARAR(-l)] και τέλος ο 

διαφορικός πληθωρισμός [INFA(-l)].

ΠΊΝΑΚΑΣ V. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ (PROBIT)
___________________ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΡΙ =/ [(DRP(-l), NT(-l), DRAR(-1),INFD(-1)]

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΡΙ ΜΕΤΑ ΑΠΌ 11 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 24 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1991Q4-1997Q3)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ t-ratio [ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ]

DRP(-l) 1,0660 0,49133 2,1695 [0,042] **

ΝΤ(-1) -1,083911 0,034266 -2,4488[0,024] **

DRAR (-1) -13,5458 8,6109 -1,5731 [0,131]

INFD(-l) 206,4875 129,4476 1,5951 [0,126]

R coefficient of d 
Pesaran-T immern

etermination, συντελεστής προσδιορισμού 
iann test statistic

= 0,87500 
=-13,5342 [0,0001

* επίπεδο σημαντικότητας : 1%
** επίπεδο σημαναικότητας : 5%

Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στον Πίνακα V, δείχνουν ότι το 

ασφάλιστρο κινδύνου και οι καθαρές εξαγωγές, φαίνεται να εξηγούν τις 

συναλλαγματικές κρίσεις της περιόδου 1992-1997. Ο συντελεστής προσδιορισμού, 

δείχνει ότι το υπόδειγμα εξηγεί περίπου το 88% της πιθανότητας συναλλαγματικής 

κρίσης, γεγονός που φαίνεται και στο Διάγραμμα 3.4.
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Διάγραμμα 3.4: Παρουσίαση της Probit Ανάλυσης για την περίοόο 
1991(Q4)-1997(Q3)
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