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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το θέμα της παρούσας διατριβής είναι ο ρόλος του καθεστώτος συναλλαγματικής 
ισοτιμίας για την οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών χωρών υπό μετάβαση στην 
οικονομία της αγοράς και αποτελεί ένα άκρως επίκαιρο, φιλόδοξο και πολύπλοκο 
ερευνητικό θέμα. Επίκαιρο υπό διπλή έννοια, διότι σχετίζεται κατά πρώτον με την 
περίπτωση  των  χωρών  σε  μετάβαση,  φαινόμενο  το  οποίο  απασχολεί  για  πρώτη 
φορά  την  οικονομική  θεωρία,  και  κατά  δεύτερον,  διότι  αφορά  το  πρόβλημα  της 
υιοθέτησης  του  ευρώ  από  τις  χώρες  αυτές,  σε  μια  περίοδο  κλυδωνισμών  της 
ευρωζώνης.  Είναι  επίσης  ένα  φιλόδοξο  ερευνητικό  θέμα,  διότι  δεν  είναι 
περιορισμένο και συγκεκριμενοποιημένο, αλλά ευρύ και εκτεταμένο και απαιτεί την 
σε βάθος και σε πλάτος κατανόηση της προβληματικής σε θεωρητικό και εμπειρικό 
επίπεδο  μέσα  από  την  διερεύνηση  μιας  πολύ  εκτεταμένης  βιβλιογραφίας.  Είναι 
επίσης  και  πολύπλοκο  διότι  ουσιαστικά  περιλαμβάνει  έναν  πενταπλό 
προβληματισμό,  ο  οποίος  αφορά  το  μόνιμο  και  παλαιό  ερώτημα  της 
καταλληλότητας  ενός  συναλλαγματικού  καθεστώτος,  το  ουσιαστικό  ερώτημα  της 
λειτουργίας  της  ευρωζώνης,  τον  προβληματισμό  των  χωρών  σε  μετάβαση,  την 
υιοθέτηση ή μη του ευρώ και τέλος, καθώς η διατριβή τυγχάνει να εκπονείται κατά 
την  διάρκεια  της  εμφάνισης  της  πρόσφατης  παγκόσμιας  οικονομικής  κρίσης,  τις 
επιπτώσεις της κρίσης. 

 

Οδηγός για την αποκρυπτογράφηση του θέματος και την τελική του σύνθεση με την 
έννοια  των  τελικών  συμπερασμάτων,  αποτέλεσε  η  παραπάνω  προβληματική.    Η 
διατριβή αποτελείται από πέντε αυτόνομα, όχι όμως ανεξάρτητα μεταξύ τους μέρη. 
Το  Πρώτο  Μέρος,  με  τον  τίτλο  «Συναλλαγματικά  Καθεστώτα,  Συναλλαγματική 
Πολιτική και Οικονομική Θεωρία» διερευνά την προβληματική της καταλληλότητας 
του  καθεστώτος  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Το  Δεύτερο Μέρος,  με  τον  τίτλο 
«Ευρωπαϊκή  Οικονομική  και  Νομισματική  Ένωση:  μια  Θεωρητική  Προσέγγιση» 
διερευνά τη λειτουργία της νομισματικής ένωσης. Το Τρίτο Μέρος, με τον τίτλο «Η 
Πορεία  Μετάβασης,  Σύγκλισης  και  Οικονομικής  Ολοκλήρωσης  των  Πρώην 
Σοσιαλιστικών  Ευρωπαϊκών  Χωρών»  ασχολείται  με  την  πρόκληση  της  μετάβασης 
των υπό εξέταση χωρών από τον κεντρικό σχεδιασμό στην οικονομία της αγοράς και 
τη  σύγκλιση προς  την  Ε.Ε.  και  την  ευρωζώνη.  Το  Τέταρτο Μέρος,  με  τον  τίτλο «Η 
Πρόκληση  της  Υιοθέτησης  του  Ευρώ»  εξετάζει  τα  ζητήματα  της  πρακτικής 
υιοθέτησης  του  ευρώ.  Τέλος,  το  Πέμπτο  Μέρος,  με  τον  τίτλο  «Το  Καθεστώς 
Συναλλαγματικής  Ισοτιμίας  και  η  Οικονομική  Ανάπτυξη  των  Μετασοσιαλιστικών 
Χωρών‐Μελών της Ε.Ε.» περιλαμβάνει την εμπειρική έρευνα στην διαλεύκανση του 
ρόλου  του  καθεστώτος  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στην  περίπτωση  των  υπό 
εξέταση χωρών.  

 

Διερευνώντας  το  ζήτημα  του  κατάλληλου  καθεστώτος  συναλλαγματικής  ισοτιμίας 
(Πρώτο Μέρος), επιχειρείται μια αξιολόγηση της μακράς θεωρητικής παράδοσης η 
οποία  αφορά  μεταξύ  άλλων  τη  θεωρία  των  ελαστικοτήτων  (προϋποθέσεις  των 
Marsall‐Lerner–Robinson),  την  υπερακόντιση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  τη 
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νομισματική προσέγγιση με τις θεωρίες της  ισοτιμίας αγοραστικών δυνάμεων,  την 
καλυμμένη  και  ακάλυπτη  ισοτιμία  επιτοκίων,  τα  μακροοικονομικά  υποδείγματα 
Mundell‐Fleming, τα δυναμικά στοχαστικά μακροοικονομικά υποδείγματα ανοιχτής 
οικονομίας,  τις  διάφορες  «αποχρώσεις»  της  θεωρίας  των  άριστων  νομισματικών 
περιοχών, τα διάφορα υποδείγματα νομισματικών κρίσεων, δηλαδή έναν τεράστιο 
όγκο  θεωρητικής  ανάλυσης  που  οδηγούσε  σε  πολλές  φορές  «φαινομενικά» 
αντικρουόμενες  απόψεις  σχετικά  με  την  καταλληλότητα  των  καθεστώτων 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Τέτοιες  απόψεις,  όπως  αυτή  του  τριγώνου 
ασυμβατότητας, της επιλογής των δύο άκρων και αποπομπής των καθεστώτων της 
μέσης (Fischer), του φόβου της διακύμανσης (Calvo), της αυταπάτης των σταθερών 
διασυνδέσεων (Obstfeld), της μη σημαντικότητας του καθεστώτος συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  (Obstfeld)  ή  του  προπατορικού  αμαρτήματος  ή  βασικής  αδυναμίας, 
αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης. Αυτή η ανάλυση επιτρέπει να διαπιστώσουμε 
μια «ανέλπιστη»    καθαρότητα  και «ενότητα»  σε  αυτές  τις  απόψεις,  εφ’  όσον  στο 
σύνολο  τους  οι  θεωρίες  αυτές  επικεντρώνουν  την  προσοχή  τους  στον  ρόλο  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ως  μέσο  προσαρμογής  της  οικονομίας.  Αυτή  η 
διαπίστωση  ισχύει  τόσο  για  τις  θεωρίες  των  άριστων  νομισματικών  περιοχών,  οι 
οποίες  επικεντρώνουν  την  προσοχή  τους  στους  εναλλακτικούς  προς  την 
συναλλαγματική  ισοτιμία,  μηχανισμούς  προσαρμογής,  όσο  και  για  τις 
πολιτικοοικονομικές  θεωρίες,  όσο  όμως  και  για  τις  θεωρίες  των  νομισματικών 
κρίσεων. Αξιολογώντας το σύνολο των θεωριών καταλήγουμε ότι σε τελική ανάλυση 
το  συναλλαγματικό  καθεστώς  δεν  είναι  τόσο  ακατάλληλο  όπως  πιστεύουν  οι 
ακραίοι μονεταριστές, ούτε όμως τόσο κατάλληλο όπως πιστεύουν οι κεϋνσιανοί. Η 
σημασία του καθεστώτος συναλλαγματικής ισοτιμίας βρίσκεται κάπου στη μέση και 
εξαρτάται  από  τους  μηχανισμούς  διάχυσης  τόσο  της  ίδιας  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας, όσο και της νομισματικής πολιτικής. Κατά συνέπεια, συμφωνούμε με την 
άποψη  του  Jeffry  Frankel  ότι  δεν  υπάρχει  ένα  συναλλαγματικό  καθεστώς  που  να 
ταιριάζει  σε  όλες  τις  χώρες  και  για  όλες  τις  περιστάσεις.  Το  κατάλληλο 
συναλλαγματικό  καθεστώς  εξαρτάται  από  τις  προϋποθέσεις  που  ισχύουν  στις 
συγκεκριμένες  περιπτώσεις  και  η  επιτυχής  λειτουργία  του,  είτε  αυτό  είναι  ένα 
καθεστώς  των  άκρων,  είτε  ένα  καθεστώς  της  μέσης,  εξαρτάται  από  την  επιτυχή 
ένταξή του στον μακροοικονομικό σχεδιασμό. 

  

Στο Δεύτερο Μέρος ασχολούμαστε με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση, δηλαδή τη νομισματική ένωση στην οποία θέλουν και έχουν αναλάβει την 
τυπική  υποχρέωση,  οι  υπό  εξέταση  χώρες  να  ενταχθούν.  Εκ  πρώτης  όψεως 
διαπιστώνεται  ότι  με  τη  συγκεκριμένη  επιλογή,  επιλέγουν  μια  από  τις  λύσεις  της 
θεωρίας  του διπόλου,  μια πολύ σταθερή σύνδεση,  λύνοντας σε μεγάλο βαθμό  το 
πρόβλημα του προπατορικού αμαρτήματος ή βασικής αδυναμίας και υιοθετώντας 
ένα νόμισμα που θα τους δώσει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και θα 
λύσει  και  το  πρόβλημα  της  έκδοσης  δανείων.  Εξετάζοντας  όμως  την  ουσία  της 
λειτουργίας  της  ΟΝΕ,  έτσι  όπως  αυτή  αποτυπώνεται  μέσα  από  το  θεσμικό  και 
ρυθμιστικό  πλαίσιο  της  συνθήκης  του Μάαστριχτ,  διαπιστώνει  τις  αδυναμίες  του 
σχεδιασμού και της λειτουργικότητας, τις οποίες είχαν εντοπίσει πολλοί ερευνητές, 
κυρίως  από  τον  αγγλοσαξονικό  χώρο.  Εξετάζοντας  με  αρκετή  λεπτομέρεια  τα 
κριτήρια  ένταξης  διαπιστώνεται  αντιστροφή  των  επιταγών  των  θεωριών  των 
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άριστων  νομισματικών  περιοχών,  παράβλεψη  των  πραγματικών  μηχανισμών 
προσαρμογής  και  επικέντρωση  καθαρά  και  μόνο  σε  νομισματικούς  μηχανισμούς. 
Δηλαδή,  πρόκειται  για  μια  αντιστροφή  στην  οποία  προτάσσεται  η  ονομαστική  ή 
νομισματική σύγκλιση, η οποία κατά ορισμένους οικονομολόγους θα επιφέρει και 
την  πραγματική  σύγκλιση.  Στην  πρόταξη  των  νομισματικών  μεγεθών  στην  ΟΝΕ, 
έπαιξαν ρόλο και πολιτικοί λόγοι συμβιβασμού αλλά και οι οικονομική θεωρία με 
τη  Νέα  Μακροοικονομική  Συναίνεση  και  την  πρακτική  επιτυχία  στο  μέτωπο  του 
πληθωρισμού  κατά  τις  δεκαετίες  του 80  και  του 90  με  την Μεγάλη Προσαρμογή. 
Πέραν του βασικού ερωτήματος κατά πόσο η νομισματική ένωση θα οδηγήσει στην 
οικονομική ένωση που ταλανίζει και θα συνεχίζει να ταλανίζει την θεωρία και  την 
πολιτική,  η  εμφάνιση  της  πρόσφατης  παγκόσμιας  οικονομικής  κρίσης  –  ιδιαίτερα 
οδυνηρή  για  την  ευρωζώνη  –,  έδειξε  ότι  η  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση  στην 
ευρωζώνη δεν είναι ένα απλό ζήτημα το οποίο μπορεί να λυθεί απλά και μόνο με τη 
σύγκλιση  των  τιμών,  των  επιτοκίων  και  τη  δημοσιονομική  πειθαρχία  και  ότι 
απαιτείται περισσότερη δουλειά και κόπος και κυρίως αποφάσεις που θα λύσουν το 
τρίγωνο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ή  το  τρίγωνο  τραπεζικής ολοκλήρωσης. 
Οι υπό εξέταση χώρες, όπως και κάθε νέα υποψήφια προς ένταξη χώρα, με τη σειρά 
τους θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι καλό θα ήταν να περιμένουν εκτός αυτής 
για  όσον  καιρό  η  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση  και  τραπεζική  ένωση  δεν  έχουν 
ολοκληρωθεί.  Επίσης,  ότι  εφ’  όσον  η  νομισματική  ένωση  με  την  μορφή  μιας 
χρηματοπιστωτικής  και  τραπεζικής  ένωσης  υλοποιηθεί,  μπορεί  να  λύσει  το 
πρόβλημα  του  προπατορικού  αμαρτήματος  ή    βασικής  αδυναμία  και  να  τις 
απαλλάξει  από  τον  συναλλαγματικό  κίνδυνο,  αλλά  δεν  τις  απαλλάσσει  από  τον 
πιστωτικό  κίνδυνο,  ούτε  από  τον  κίνδυνο  λανθασμένων  επιλογών,  όπως  ούτε  και 
από τον κίνδυνο της μη πραγματικής σύγκλισης. 

 

Η πορεία σύγκλισης των εξεταζομένων χωρών προς το επίπεδο της Ε.Ε. αποτελεί το 
αντικείμενο  του  Τρίτου  Μέρους  της  διατριβής.  Σε  αυτό  εξετάζονται  πολλά 
ζητήματα, όπως αυτό της υιοθέτησης και εναρμόνισης των ρυθμιστικών πλαισίων, 
της σύγκλισης της παραγωγικής δομής, της ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών 
με  την  Ε.Ε.,  της  ανάπτυξης  των  χρηματοπιστωτικών  συναλλαγών,  έως  και  τη 
σύγκλιση  των επιχειρηματικών κύκλων και  της  εφαρμογής  των μακροοικονομικών 
πολιτικών.  Εδώ  διαπιστώνεται  ότι  οι  συγκεκριμένες  χώρες  έχουν  κάνει  τεράστια 
βήματα προόδου, αλλά υπολείπονται ακόμα από τα επίπεδα της Ε.Ε. και της ΟΝΕ. 
Διαπιστώνεται επίσης ότι σε μεγάλο βαθμό η σύγκλιση των συγκεκριμένων χωρών 
βασίσθηκε  στη  ροή  κεφαλαίων  προς  τις  «φτωχές»  υπό  μετάβαση  χώρες,  υπό  τη 
μορφή  άμεσων  ξένων  επενδύσεων,  επενδύσεων  χαρτοφυλακίου,  δανεισμού  και 
δραστηριοποίησης ευρωπαϊκών τραπεζών. Στη συνέχεια, διατυπώνεται το ερώτημα 
σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν για ορισμένες οικονομίες 
η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και η ελεύθερη διακίνηση του κεφαλαίου, όπως 
αποδεικνύεται με τη διεθνή χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, η οποία έθεσε 
αμφιβολίες στη βεβαιότητα της παραδοσιακής θεωρίας για τα πλεονεκτήματα που 
αυτές εγγυώνται. Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση δεν σταμάτησε στα όρια των 
χωρών του ευρωπαϊκού νότου, αλλά διαχύθηκε και στις εξεταζόμενες χώρες και τις 
έπληξε σοβαρότερα από τις υπόλοιπες αναδυόμενες οικονομίες. Οι παράγοντες οι 
οποίοι  εξετάζονται  σχετικά  αφορούν  την  εξάρτηση  της  χρηματοδότησης  από  τις 
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ξένες  τράπεζες και  τον περιορισμό του δανεισμού μετά  την εκδήλωση της κρίσης, 
καθώς και η επιλογή του καθεστώτος συναλλαγματικών ισοτιμιών που επέλεξαν οι 
εξεταζόμενες χώρες, γεγονός το οποίο ενθάρρυνε ανάλογα τον εξωτερικό δανεισμό 
τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα.  

 

Η υιοθέτηση του ευρώ μέσα από την εκπλήρωση των κριτηρίων της συνθήκης του 
Μάαστριχτ αποτελεί μια πραγματική πρόκληση και σε αυτό το θέμα αφιερώνεται το 
Τέταρτο Μέρος της διατριβής. Οι υπό εξέταση χώρες, των οποίων το βασικό μέλημα 
είναι η  επιτυχής ολοκλήρωση  της μετάβασης,  καλούνται  να επιτύχουν  την πορεία 
προς  τις  αναπτυγμένες  ευρωπαϊκές  χώρες  σε  ένα  περιβάλλον  νομισματικής 
σύγκλισης,  δηλαδή  σε  ένα  περιβάλλον  σχετικής  στενότητας.  Το  πραγματικό 
ερώτημα  είναι  πώς  και  πότε  θα  το  πετύχουν  αυτό.  Πολλά  είναι  τα  «τεχνικά» 
προβλήματα  που  καλούνται  να  επιλύσουν.  Κατά  αρχάς  τίθεται  το  ερώτημα  κατά 
πόσο τα κριτήρια ένταξης στην ευρωζώνη ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον και 
στις υποψήφιες χώρες. Προκύπτει επίσης το ζήτημα της ερμηνείας το κριτηρίων της 
συνθήκης,  η  οποία,  από  τη  μια  πλευρά,  προσφέρει  πρόσθετους  βαθμούς 
ελευθερίας  κατά  την  αξιολόγησή  τους,  δυσκολεύει  όμως,  από  την  άλλη,  την 
προετοιμασία  των  χωρών  προς  την  ενταξιακή  πορεία.  Σημαντικό  στοιχείο  της 
ανάλυσης  σε  αυτό  το  σημείο  αποτελεί  η  επιλογή  της  κεντρικής  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας στόχευσης στον ΕRM ΙΙ. Η επιλογή της τελικής συναλλαγματικής ισοτιμίας 
μετατροπής  και  υιοθέτησης  του  ευρώ,  σε  συνδυασμό  με  το  αποτέλεσμα Balassa‐
Samuelson  και  τις  τάσεις  της  πραγματικής  ανατίμησης  και  τα  περιθώρια  του 
πληθωρισμού, φαίνεται να καθορίζουν την επιτυχία του εγχειρήματος της ένταξης 
και  υιοθέτησης  του  ευρώ.  Αναγνωρίζοντας  τη  σημασία  της  παραμονής  των 
υποψηφίων χωρών στον ΕRM  ΙΙ, η προσοχή στρέφεται προς τον μηχανισμό, οπότε 
προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες θα μπορούσαν 
να  υλοποιήσουν  μια  πολιτική  ταυτόχρονης  στόχευσης  του  πληθωρισμού  και  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  παρουσιάζοντας  δύο  υποδείγματα,  και  συγκεκριμένα 
ένα  θεωρητικό,  των  Bofinger‐Wollmershäuser,  το  οποία  εξάγει  την  πολιτική 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  μέσα  από  μια  διαδικασία  βελτιστοποίησης,  και  ένα 
οικονομετρικό,  των  Ostry,  Ghosh  και  Chamon,  το  οποίο  συμπεριλαμβάνει  μόνο 
εκείνες  τις  μεταβολές  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  οι  οποίες  υπερβαίνουν  τις 
μακροπρόθεσμες μεταβολές ισορροπίας.  

 

Στο Πέμπτο Μέρος, έχοντας παρουσιάσει ένα μεγάλο πλήθος εμπειρικών ερευνών, 
τόσο  όσον  αφορά  το  καθεστώς,  όσο  και  την  αποτελεσματικότητα  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, όπως και την προβληματική της πραγματικής σύγκλισης 
και  έχοντας  αναδείξει  πιθανούς  στόχους  εμπειρικής  έρευνας,  καταλήγουμε  στο 
συμπέρασμα  ότι,  σε  τελική  ανάλυση,  στην  εφαρμογή  ενός  οιουδήποτε 
συναλλαγματικού  καθεστώτος,  μεγάλο  ρόλο παίζει  η  διαχείρισή  του  και  η  ένταξή 
του στο μακροοικονομικό μίγμα. Στο τελευταίο μέρος της εμπειρικής διερεύνησης, 
στρέφουμε  την  προσοχή  μας  προς  τη  μελέτη  της  εμπειρίας  των  εξεταζομένων 
χωρών  και  των  συναλλαγματικών  καθεστώτων  που  υιοθετούν.  Ως  γνωστό,  οι 
συγκεκριμένες  χώρες  χωρίζονται  σε  δύο  μεγάλες  ομάδες,  τις  χώρες  που 
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χρησιμοποιούν  τις  σταθερές  συνδέσεις,  (Λιθουανία,  Εσθονία,  Λετονία  και 
Βουλγαρία)  και  τις  χώρες  που  χρησιμοποιούν  ελεύθερα  κυμαινόμενες 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  (Πολωνία,  Τσεχία,  Σλοβακία,  Σλοβενία  Ουγγαρία  και 
Ρουμανία.)  και προσφέρουν μια αξιόλογη ευκαιρία εξέτασης των επιπτώσεων των 
συναλλαγματικών  καθεστώτων.  Ο  στόχος  στην  προκειμένη  περίπτωση  είναι  η 
εξέταση  των  επιπτώσεων  των  συναλλαγματικών  καθεστώτων  στις  πραγματικές 
μεταβλητές:  κατά  κεφαλήν  εισόδημα,  άμεσες  ξένες  επενδύσεις  και  ισοζύγιο 
τρεχουσών  συναλλαγών  και  η  διερεύνηση  κατά  πόσο  η  επιλογή  του 
συναλλαγματικού καθεστώτος έχει παίξει έναν ρόλο στις συγκεκριμένες χώρες κατά 
την περίοδο 1996‐2012. Για να αποφύγουμε το πολύπλοκο και σύνθετο ζήτημα του 
καθορισμού  ενός  συναλλαγματικού  καθεστώτος,  εξετάζουμε  τις  επιπτώσεις  της 
μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  την  οποία  καθορίζουμε  με  τον 
γνωστό δείκτη z‐score στις προαναφερθείσες μεταβλητές. Επειδή χρησιμοποιούνται 
διαστρωματικά  αλλά  και  χρονολογικά  δεδομένα,  όλες  οι  συσχετίσεις  εκτιμώνται 
χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες εκτίμησης σταθερών όρων. Κατά αρχάς εκτιμήσαμε 
τις  επιπτώσεις  της  μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στις 
προαναφερθείσες μεταβλητές, συμπεριλαμβάνοντας στις εκτιμήσεις τις μεταβλητές 
που  έχει  αναδείξει  η  εμπειρική  βιβλιογραφία.  Στη  συνέχεια,  για  να  αποκτήσουμε 
μια  καλύτερη  άποψη  σχετικά  με  το  κατά  πόσο  η  μεταβολή  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας έχει λειτουργήσει ως παράγοντας ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών 
και της οικονομικής δραστηριότητας, όπως επίσης και κατά πόσο έχει λειτουργήσει 
ως  παράγοντας  χρηματοπιστωτικής  διαφοροποίησης,  επαναλαμβάνουμε  τις 
εκτιμήσεις  χρησιμοποιώντας  συνδυαστικούς  παράγοντες  της  μεταβλητότητας  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας με π.χ. τη διάθεση πιστώσεων και τη διεθνοποίηση της 
οικονομίας,  καθώς  και  τη  μέση  ετήσια  συναλλαγματική  ισοτιμία.  Στην  συνέχεια 
εξετάζονται οι  ίδιες συσχετίσεις  χωριστά για  τις  χώρες με σταθερές συνδέσεις και 
τις  χώρες  με  ελεύθερα  κυμαινόμενες  συναλλαγματικές  ισοτιμίες.  Η  διεθνής 
χρηματοπιστωτική  κρίση  αποτελεί  ένα  εξαιρετικό  γεγονός  και  ως  τέτοιο  δεν 
προσφέρεται  για  τη  διεξαγωγή  γενικών  συμπερασμάτων,  παρ’  όλα  αυτά,  στην 
έρευνα  συμπεριλαμβάνεται  και  η  περίοδος  της  κρίσης,  θεωρώντας  ότι  μπορεί  να 
προσφέρει ένα πλήθος ενδείξεων για το πώς λειτούργησαν τα διάφορα καθεστώτα 
κατά  την  περίοδο  αυτή.  Για  αυτόν  τον  λόγο  επαναλαμβάνονται  οι  προηγούμενες 
εκτιμήσεις  διαχωρίζοντας  το  δείγμα  στην  προ  της  κρίση  περίοδο  1996‐2006  και 
συγκρίνοντας το με τις εκτιμήσεις του δείγματος 1996‐2012. Γενικά, με τη βοήθεια 
της προαναφερθείσας μεθοδολογίας διαπιστώνουμε ότι: 
  

‐  Η  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  δεν  παρουσιάζει 
ιδιαίτερες  επιδράσεις  στη  μεγέθυνση  του  κατά  κεφαλήν  εισοδήματος  των 
δέκα υπό μετάβαση χωρών, γεγονός το οποίο φαίνεται να συμφωνεί με το 
γενικό  συμπέρασμα  της  βιβλιογραφίας,  ότι  δηλαδή  η  επίδραση  της 
μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στη  μεγέθυνση  εξαρτάται 
μάλλον  από  τον  χρόνο  και  το  δείγμα  εξέτασης,  και  ότι  απεναντίας  η 
μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας φαίνεται να έχει παίξει έναν 
σταθεροποιητικό  ρόλο,  ο  οποίος φαίνεται  να  ενισχύεται  κατά  την περίοδο 
της κρίσης. Τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα εμφανή στην περίπτωση 
των  υπό  εξέταση  χωρών  με  ελεύθερα  κυμαινόμενες  συναλλαγματικές 
ισοτιμίες. 
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‐ η μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας επηρέασε τις αποφάσεις 
για άμεσες ξένες επενδύσεις στις υπό εξέταση χώρες. Αυτή η επίδραση όμως 
φαίνεται  να  εξαρτάται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  το  εμπορικό  άνοιγμα  και  το 
επίπεδο  ανάπτυξης  της  χρηματοπιστωτικής  αγοράς.  Η  μεταβλητότητα  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας δεν φαίνεται να έπαιξε αρνητικό ρόλο κατά την 
περίοδο της κρίσης. 

 

‐ Ο ρόλος  της συναλλαγματικής  ισοτιμίας υπήρξε μη αποσταθεροποιητικός 
για το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών, όσον αφορά το σύνολο των υπό 
εξέταση  χωρών.  Κάποιες  αρνητικές  επιδράσεις  που  εντοπίζονται  αφορούν 
περισσότερο τις χώρες με σταθερές συνδέσεις, φαινόμενο το οποίο φαίνεται 
να ενισχύεται κατά την περίοδο της κρίσης. 

 

Λαμβάνοντας  υπόψη  τη  συνολική  ανάλυση,  καταλήγουμε  στα  ακόλουθα 
συμπεράσματα:  

 

‐ Με την υιοθέτηση του ευρώ, οι συγκεκριμένες χώρες λύνουν το πρόβλημα 
της  βασικής  αδυναμίας  το  οποίο  συνδέεται  με  την  έκδοση  δανείων  σε 
«εγχώριο» νόμισμα και την πρόσβαση στη διεθνή κεφαλαιαγορά. 

 

‐  Η  υιοθέτηση  του  ευρώ,  από  μόνη  της  όμως  δεν  επιφέρει  την 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η αντικατάσταση του εγχώριου νομίσματος 
με την υιοθέτηση ενός ξένου νομίσματος, λύνει το πρόβλημα του ισοζυγίου 
πληρωμών  απλώς  μεταφέροντάς  το  στους  οικονομικούς  δρώντες,  ιδιώτες 
και  δημόσιους  φορείς.  Η  χρηματοπιστωτική  σταθερότητα  κατ’  επέκταση 
εξαρτάται από τη χρηματοπιστωτική «υγεία»  των συγκεκριμένων μονάδων. 
Η  υιοθέτηση  του  ευρώ,  απήλλαξε  τις  χώρες  από  τον  συναλλαγματικό 
κίνδυνο,  όχι  όμως  από  τον  πιστωτικό  κίνδυνο  και  οι  χώρες  που 
αντιμετώπισαν  χρηματοπιστωτικά  προβλήματα  είτε  ήταν  χώρες  της 
ευρωζώνης είτε υποψήφιες χώρες διασώθηκαν απλά και μόνο μέσα από την 
διάθεση πιστώσεων των διεθνών οργανισμών. Με άλλα λόγια η υιοθέτηση 
του  ευρώ  προσφέρει  πρόσβαση  στην  αγορά  κεφαλαίων,  απαλλάσσει  τις 
χώρες από τον συναλλαγματικό κίνδυνο, αλλά δεν τις απαλλάσσει από τον 
πιστωτικό  κίνδυνο,  από  τον  κίνδυνο  λανθασμένων  χρηματοοικονομικών 
επιλογών. 

 

‐  Η  σταθερή  διασύνδεση  των  εγχώριων  νομισμάτων  με  το  ευρώ  και  η 
απάλειψη  του  συναλλαγματικού  κινδύνου,  αντί  να  συμβάλλει  στη 
χρηματοπιστωτική  σταθερότητα  συνέβαλε  στον  υπερβολικό  δανεισμό  και 
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στη  δημιουργία  χρηματοπιστωτικής  φούσκας  στον  κατασκευαστικό  τομέα 
και  κατ’  επέκταση  στη  δημιουργία  χρηματοπιστωτικών  ανισορροπιών  και 
διευκόλυνε τη μετάδοση της κρίσης.  

 

‐ Για όσο διάστημα οι υποψήφιες χώρες απέχουν αρκετά από το απαραίτητο 
επίπεδο  της  πραγματικής  σύγκλισης,  καλό  θα  είναι  να  αξιοποιήσουν  την 
συναλλαγματική  ισοτιμία ως  μέσο  προσαρμογής,  ως  μέσο  εφαρμογής  των 
εγχώριων  πολιτικών  οι  οποίες  θα  τις  επιτρέψουν  να  προσεγγίσουν  την 
πραγματική  σύγκλιση  γρηγορότερα  και  σταθερότερα.  Την  ανάγκη  για  τη 
χρήση της συναλλαγματικής ισοτιμίας ως μέσο προσαρμογής, δείχνει η τάση 
ανατίμησης της πραγματικής συναλλαγματικής  ισοτιμίας που παρατηρείται 
σε  τέτοιες  περιπτώσεις,  είτε  αυτή  οφείλεται  στο  αποτέλεσμα  Balassa‐
Samuelson,  είτε  στην  τάση  σύγκλισης  των  τιμών,  είτε  στην  χρήση  νέων 
τεχνολογιών. 

 

‐  Η  χρήση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ως  μέσο  προσαρμογής  της 
πραγματικής οικονομίας μπορεί να υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό ακόμα και 
στο πλαίσιο της παραμονής της χώρας στον προθάλαμο του ΕRM ΙΙ. 

 

‐  Η  χρήση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στην  περίπτωση  των 
συγκεκριμένων χωρών δεν επέδρασε αρνητικά στο κατά κεφαλήν εισόδημα, 
ούτε συνέβαλε στην εξάπλωση της κρίσης.  

 

‐  Κάθε  άλλη  πολιτική  εκτός  από  την  ενεργό  χρήση  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας,  απλώς  υποδηλώνει  μια  αρνητική  στάση  απέναντι  στις  εγχώριες 
δυνάμεις της οικονομίας και μια στενή διασύνδεση με τα πεπραγμένα και τις 
δραστηριότητες σε ξένες χώρες.  

 

‐  Κάθε  άλλη  πολιτική  εκτός  από  την  ενεργό  χρήση  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας, μπορεί να οδηγήσει στον ποθητό στόχο της υιοθέτησης του ευρώ, 
πληρώνοντας  όμως  το  υψηλό  τίμημα  της  εσωτερικής  υποτίμησης,  με  ότι 
αυτή συνεπάγεται για την εθνική οικονομία. 
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ABSTRACT 

The subject and scope of  this  thesis  is  the  role of  the exchange  rate  regime  in  the 
economic development of  countries  in  transition  to  the market economy  and  is  a 
highly  topical,  ambitious  and  complex  research  topic.  It  is  topical  in  two  senses, 
firstly because  it relates to the case of transition economies, a phenomenon which 
concerns economic theory  for the  first time and secondly because  it addresses the 
issue of  the adoption of  the euro by  these  countries  in a period of  turmoil  in  the 
eurozone.  It  is  also  an  ambitious  research  topic  because  it  is  not  limited  and 
concretized,  but  broad  and  extensive  and  it  requires  an  in‐depth  and  wide 
understanding of  the problematic both on  a  theoretical  and on  an empirical  level 
through the investigation of a very extensive literature. It is complex as well, because 
it  comprises  a  fivefold  problem  with  regard  to  the  permanent  and  old  question 
about the appropriateness of an exchange rate regime, the substantial  issue of the 
functioning of the euro area, the concerns of transition economies, the adoption of 
the euro or not, and finally, as the thesis happens to be prepared during the onset of 
the recent global economic crisis, the impact of the crisis. 

 

The aforementioned problematic was  the guide  to deciphering  the  subject and  its 
final  composition  in  the  sense of  final  conclusions. The  thesis  consists of  five  self‐
contained,  but  not  independent  parts.  Part  1,  entitled  "Exchange  rate  regimes, 
Exchange  Rate  Policy  and  Economic  Theory"  explores  the  issue  of  the 
appropriateness of  the exchange rate regime. Part 2, entitled "European Economic 
and  Monetary  Union:  A  Theoretical  Approach"  explores  the  functioning  of  the 
monetary  union.  Part  3,  entitled  “The  Path  of  Transition,  Convergence  and  the 
Economic  Integration  of  the  Former  Socialist  European  Countries”  deals with  the 
challenge of transition of the concerned countries  from central planning to market 
economy and convergence towards the EU and the eurozone. Part 4, entitled "The 
Challenge  of  Euro  Adoption"  examines  the  practical  issues  of  adopting  the  euro. 
Finally, Part 5 entitled "The Exchange Rate Regime and the Economic Growth of the 
Post‐Socialist Countries, Members of the E.U." includes empirical research aiming to 
elucidate  the  role  of  the  exchange  rate  regime  in  the  case  of  the  countries 
concerned. 

 

By  exploring  the  issue  of  the  appropriate  exchange  rate  regime  (Part  1),  an 
evaluation of  the  long  theoretical  tradition  is attempted, with  regard,  inter alia,  to 
the elasticity theory (Marshall‐Lerner‐Robinson conditions), the overshooting of the 
exchange  rate,  the  monetary  approach  through  theories  of  purchasing  power 
parities,  the  covered  and  uncovered  interest  rate  parity,  the  Mundell‐Fleming 
macroeconomic  models,  the  dynamic  stochastic  macroeconomic  open  economy 
models and  the different  "shades" of  the optimum  currency areas  theory,  various 
monetary  crises models.  This  is  a  very  big  theoretical  analysis which many  times 
leaded to 'seemingly' conflicting views on the appropriateness of the exchange rate 
regimes. Views that are evaluated are the  impossible trinity, the choice of the two 
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corner  solution  instead  of  the  intermediate  regimes  (Fischer),  the  fear  of  floating 
(Calvo),  the  illusion  of  pegged  exchange  rates  (Obstfeld),  the  irrelevance  of  the 
exchange rate regime (Obstfeld) or of the original sin. This analysis allows us to find 
an  ‘unexpected’  purity  and  ‘unity’  in  these  views,  as  long  as  these  theories  as  a 
whole  focus  on  the  role  of  the  exchange  rate  as  a means  of  adjustment  of  the 
economy. This finding applies to theories of optimum currency areas, which focus on 
alternative to the exchange rate adjustment mechanisms, to political and economic 
theories and also  to  the  theories of currency crises. Evaluating all  the  theories we 
conclude  that  ultimately  the  exchange  rate  regime  is  not  as  inappropriate  as 
extreme monetarists believe, nor yet as appropriate as the Keynesians believe. The 
importance  of  the  exchange  rate  regime  is  somewhere  in  the  middle  and  is 
dependent on the pass through mechanisms both of the exchange rate per se, and 
of the monetary policy. Consequently, we agree with the view of Jeffry Frankel that 
there  is not one exchange  rate  regime  that  is  suitable  for all  countries and  for all 
occasions.  The  appropriate  exchange  rate  regime  depends  on  the  conditions 
prevailing  in  those  particular  cases  and  its  successful  operation, whether  this  is  a 
regime of extremes, or an intermediate regime, depends on its successful integration 
in the macroeconomic mix. 

In  Part  2 we  deal with  the  European  Economic  and Monetary Union,  namely  the 
monetary union  in which the concerned countries want and are formally obliged to 
join. At  first,  it  is ascertained  that with  this particular option,  the countries choose 
one of the solutions of the bipolar theory, which  is a very solid connection,  largely 
solving the problem of the original sin and adopting a currency that will give them 
access  to  international  capital markets  and will  also  solve  the  problem  of  issuing 
loans.  Considering  however  the  essence  of  the  functioning  of  the  EMU,  as  this  is 
reflected  through  the  institutional  and  regulatory  framework  of  the  Maastricht 
Treaty, one notes  the weaknesses of design and  functionality, many of which had 
been  identified  by  numerous  researchers  in  the  UK  and  North  America. What  is 
noted through detailed examination of the membership criteria  is a reversal of the 
imperatives  of  theories  of  optimum  currency  areas,  a  disregard  of  the  real 
adjustment mechanisms and a focus on purely monetary mechanisms. Namely this is 
a  reversal  that  is  preceded  by  the  nominal  or  monetary  convergence  which 
according  to  some  economists will  lead  to  real  convergence.  Preceded monetary 
aggregates in the EMU were also influenced by the role of political compromises but 
also by  the economic  theory with  the New Macroeconomic Consensus and by  the 
practical inflation success in the 80s and 90s with the Great Moderation. Apart from 
the  fundamental  question,  that  has  plagued  and  continues  to  afflict  theory  and 
politics, of whether the monetary union will lead to an economic union, the onset of 
the recent global economic crisis ‐ particularly acute for the eurozone ‐ showed that 
financial  integration  in the eurozone  is not a simple  issue that can be solved simply 
by convergence of prices, interest rates and fiscal discipline, and that more work and 
effort is required and mainly solutions that will solve the financial stability trilemma 
or the triangle of banking integration. The countries concerned in turn, as is the case 
with all new candidate countries, should  realize  that  it would be better  if  they did 
not  join  in  for  as  long  as  the  monetary  integration  and  banking  union  is  not 
completed.  In addition, they should realize that a monetary union under the form of 
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a  financial  and banking union  is  able  to  solve  the problem of  the original  sin  and 
release them from currency risks. It does not however exempt them from credit risk, 
from bad choice risk or from the risk of real convergence. 

 

The pattern of convergence of the concerned countries towards the EU  level  is the 
subject of Part 3 of  the  thesis. Many  issues are addressed  in  this part, such as  the 
adoption  and  alignment  of  regulatory  frameworks,  the  convergence  of  the 
production  structure,  the development of  trade with  the  EU,  the development of 
financial  transactions,  as well  as  the  convergence  of  the  business  cycles  and  the 
implementation  of  macroeconomic  policies.  It  is  found  at  this  point  that  these 
countries have made enormous progress but still fall short of the levels of the EU and 
the EMU. It is also found that the convergence of these countries was based largely 
on the flow of funds to the "poor" transition economies, in the form of foreign direct 
investments,  portfolio  investments,  lending  activity  and  operation  of  European 
banks. Subsequently, the question  is formed as to the negative effects the financial 
integration  and  free  capital movement  can  have  on  certain  economies.  This was 
demonstrated by the international financial and economic crisis which raised doubts 
on  the  certainty  of  the  traditional  theory  concerning  the  advantages  these 
economies guarantee. The  international  financial crisis did not confine  itself  in  the 
limits of the countries of southern Europe, but rather was diffused in the concerned 
countries  which  were more  badly  hit  than  the  rest  of  the  emerging  economies. 
Factors examined here concern  the dependence of  financing on  foreign banks and 
the  restriction  of  lending  after  the  crisis,  as well  as  the  choice  of  exchange  rate 
regime  selected  by  the  countries  concerned,  a  fact  that  encouraged  foreign 
borrowing accordingly in both the private and the public sector. 

 

The  adoption of  the euro  through  the  fulfillment of  the  criteria of  the Maastricht 
Treaty is a real challenge. Part 4 of this thesis is devoted to this issue. The countries 
concerned whose main worry  is  the  successful  completion  of  the  transition,  are 
invited  to  meet  the  path  towards  the  developed  European  countries  in  an 
environment of monetary  convergence,  i.e.  in an environment of  relative  scarcity. 
The  real  question  is  how  and  when  they  will  accomplish  this.  There  are  many 
‘technical’  problems  they  have  to  solve.  At  first,  the  question  arises whether  the 
criteria for membership in the eurozone comply with the new environment and with 
the candidate countries. Another question that also arises is that of interpreting the 
criteria  of  the  Treaty,  which,  on  the  one  hand,  provides  additional  degrees  of 
freedom during their evaluation but, on the other hand, complicates preparation of 
the countries towards the accession progress. A significant element of the analysis at 
this point is the choice of the central exchange rate targeting to ERM II. The choice of 
the exchange rate conversion and adoption of the euro, combined with the Balassa‐
Samuelson effect and the trends of real appreciation and margins of  inflation rate, 
seem  to  determine  the  success  of  the  integration  and  adoption  of  the  euro. 
Recognizing  the  importance  of  keeping  the  candidate  countries  in  the  ERM  II, 
attention  is  focused  on  the  exchange  rate  mechanism,  so  the  question  arises 
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whether the candidate countries could implement a policy of simultaneous inflation 
and exchange rate targeting, presenting two models, namely a theoretical, the one 
by Bofinger‐ Wollmershäuser which determines the exchange rate policy through an 
optimization  process,  and  an  econometric  by  Ostry,  Ghosh  and  Chamon,  which 
includes  only  those  changes  in  the  exchange  rate  which  exceed  the  long  term 
equilibrium variations. 

 

In Part 5, having presented  a  large number of empirical  studies, both  in  terms of 
regimes, and of effectiveness of the exchange rate, as well as of the problematic of 
real convergence and having highlighted potential targets for empirical research, we 
conclude  that,  ultimately,  for  the  application  of  any  one  exchange  rate  regime, 
management and integration in the macroeconomic mix are of great importance. In 
the  last part of  the empirical  investigation, we  focus our attention on  the study of 
the experience of  the countries concerned and of  the exchange  rate  regimes  they 
adopt. As  it  is well known,  these countries are divided  into  two major groups:  the 
countries  that  use  fixed  pegs,  (Lithuania,  Estonia,  Latvia  and  Bulgaria)  and  the 
countries  that use  free  floating  exchange  rates,  (Poland, Czech Republic,  Slovakia, 
Slovenia, Hungary  and Romania)  and offer  a  valuable opportunity  to  examine  the 
impact of exchange rate regimes. The objective  in  this case was not  to "solve"  the 
"eternal" problem of the appropriate exchange rate regime, but simply to examine 
the effects of exchange  rate  regimes on  real  variables: per  capita  income,  foreign 
direct  investment  and  current  account  balance  and  to  investigate  whether  the 
choice of the exchange rate regime has played a role  in these countries during the 
period  1996  ‐  2012.  To  avoid  the  elaborate  and  complex  issue  of  defining  an 
exchange rate regime, we examine the impact of exchange rate volatility, which we 
determine  using  the  familiar  index  z‐score  on  the  aforementioned  variables.  All 
correlations  are  estimated  using  fixed  effect  and  robust  variance‐covariance 
estimations  because  panel  data  panel  data  are  in  use.  At  first, we  evaluated  the 
effects of exchange rate volatility on the aforementioned variables, taking account of 
all the variables the empirical  literature has highlighted. Then, to get a better view 
on whether the change  in the exchange rate has acted as a growth  factor of trade 
and economic activity, as well as whether  it functions as a financial tool, we repeat 
the  estimates  using  combinatorial  factors  of  exchange  rate  volatility with  e.g.  the 
allocation of funds and the openness of the economy, as well as the average annual 
exchange rate. Subsequently the same correlations are considered for countries with 
fixed exchange rate regimes and countries with  floating exchange rates separately. 
The international financial crisis is an exceptional event and as such it is not suitable 
for  conducting  general  conclusions;  nevertheless  the  period  of  the  crisis  is  also 
included in the survey, as we consider that it can provide important evidence on how 
the various  regimes operated within  that period. For  this  reason, earlier estimates 
are repeated, splitting the sample in the pre‐crisis period 1996‐2006 and comparing 
it with the estimates of the sample from 1996 to 2012. In general, with the help of 
the aforementioned methodology we find that: 
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‐ Volatility of the exchange rate does not show specific effects on per capita income 
growth  of  the  ten  transition  economies,  a  fact  that  seems  to  be  in  line with  the 
general  conclusion  of  the  literature,  namely  that  the  effect  of  the  exchange  rate 
volatility on growth is dependent on the time and the test sample, and that instead 
the exchange rate volatility apparently has played a stabilizing role, which seems to 
be amplified during the crisis. 

 

‐  The  volatility  in  the  exchange  rate  has  affected  decisions  for  foreign  direct 
investment  in  the  countries  concerned.  This  effect,  however,  appears  to  be 
dependent  heavily  on  trade  openness  and  on  the  level  of  development  of  the 
financial  market.  The  exchange  rate  volatility  does  not  seem  to  have  played  a 
negative role during the crisis. 

‐ The  role of  the exchange  rate was not destabilizing  the current account balance, 
with regard to all the countries concerned. Some adverse effects that are identified 
relate more  to countries with stable exchange  rate  regimes, a phenomenon which 
seems to be reinforced during the crisis. 

 

Taking the whole analysis into account, we arrive at the following conclusions: 

 

- With  the  adoption  of  the  euro,  these  countries  solve  the  fundamental 
problem of original  sin  associated with  issuing  loans  in  'domestic'  currency 
and with access to international capital markets. 

- Yet the adoption of the euro by itself does not lead to financial stability. The 
replacement of the domestic currency with the adoption of the euro solves 
the  balance  of  payments  problem  simply  by  transferring  it  to  economic 
actors, individuals and public institutions. Financial stability thus depends on 
the  financial  "health"  of  these  units.  The  adoption  of  the  euro,  exempted 
countries  from  the  currency  risk,  but  not  from  the  credit  risk  and  the 
countries  that  have  experienced  financial  problems  ‐  either  eurozone 
countries  or  candidate  countries  ‐  survived  the  crisis  through  the  financial 
interventions of  international organizations.  In other words  the adoption of 
the  euro  offers  access  to  capital  markets,  exempts  countries  from  the 
currency risk, but does not absolve  them of  the credit  risk,  the  risk of  false 
financial options.  

- The peg of domestic currencies to the euro and the elimination of currency 
risk, instead of contributing to financial stability contributed to excessive debt 
and to the creation of a financial bubble  in the construction sector and thus 
to  the  creation  of  financial  imbalances,  a  fact  which  facilitated  the  crisis 
transmission. 

- For as long as the candidate countries do not reach the necessary level of real 
convergence,  it  is  advisable  for  them  to  use  the  exchange  rate  as  an 
adjustment mechanism, as a means of  implementing domestic policies  that 
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will allow them to approximate the real convergence faster and more firmly. 
The need  for  the use of  the exchange  rate as an adjustment  instrument  is 
suggested by  the  trend appreciation of  the  real exchange  rate observed  in 
such  cases,  whether  this  is  due  to  the  Balassa‐Samuelson  effect,  to  the 
convergence trend of the prices, or to the use of new technologies. 

- The  use  of  the  exchange  rate  as  an  adjustment  mechanism  of  the  real 
economy  can  be  implemented  to  a  large  extent  even  before  the  country 
enters the ERM II. 

- The use of  the exchange  rate  in  the case of  these countries did not have a 
negative effect on per capita  income, nor did  it contribute to  the spread of 
the crisis. 

- Any  policy  other  than  the  active  use  of  the  exchange  rate  just  implies  a 
negative  attitude  towards  domestic  forces  of  the  national  economy  and  a 
close connection with the proceedings and activities in foreign economies. 

- Any policy other  than  the  active use of  the exchange  rate  can  lead  to  the 
coveted  goal  of  euro  adoption,  paying  however  the  high  price  of  internal 
devaluation and whatever this implies for the national economy. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι ευρωπαϊκές χώρες σε μετάβαση είναι οι χώρες: Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία (οι 
χώρες της Βαλτικής), Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία (οι χώρες της 
Κεντρικής  Ευρώπης),  Βουλγαρία,  Ρουμανία  (οι  χώρες  της  Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης), Αλβανία, Βοσνία‐Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Κροατία, Μαυροβούνιο και 
Σερβία (οι χώρες της Νοτιοδυτικής Ευρώπης ή χώρες των Δυτικών Βαλκανίων).1 

Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής, επελέγησαν για να αποτελέσουν αντικείμενο 
μελέτης  οι  χώρες  της  Βαλτικής,  της  Κεντρικής  και  της  Νοτιοανατολικής  Ευρώπης, 
κυρίως για δύο λόγους:  

‐ Οι συγκεκριμένες χώρες είναι όλες μέλη της Ε.Ε. από το 2004 και εντεύθεν 
και ως μέλη της Ε.Ε. έχουν υιοθετήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. και άρα 
λειτουργούν  τυπικά  σε  ένα  σύστημα  αγοράς  και  κατ’  επέκταση  έχουν 
προχωρήσει πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες χώρες στη μετάβαση από 
το σύστημα της σχεδιαζόμενης και ελεγχόμενης οικονομίας στο σύστημα της 
αγοράς.  

‐ Με  την  ένταξή  τους  στην  Ε.Ε.  έχουν  χαρακτηρισθεί  ως  χώρες  κατά 
παρέκκλιση, δηλαδή ως χώρες οι οποίες έχουν αναλάβει την υποχρέωση να 
υιοθετήσουν  το  ευρώ,  όπως  και  πράγματι  έγινε  για  ορισμένες  από  αυτές 
(Εσθονία, Λετονία, Σλοβακία και Σλοβενία).  

Η μετάβαση των εξεταζομένων χωρών από το σύστημα της κεντρικά σχεδιασμένης 
οικονομίας σε εκείνο της οικονομίας της αγοράς άρχισε πριν από είκοσι και πλέον 
χρόνια.  Αποτέλεσε  ένα  πρωτόγνωρο  γεγονός.  Ένα  γεγονός  για  το  οποίο  οι 
οικονομική  θεωρία  δεν  ήταν  προετοιμασμένη.  Η  οικονομική  θεωρία  εξέταζε,  για 
παράδειγμα,  μεταξύ  άλλων  και  το  σύστημα  της  σχεδιαζόμενης  οικονομίας, 
αναρωτιόταν  για  τα  πλεονεκτήματα  τους  και  τα  μειονεκτήματά  του  και  ενίοτε  το 
σύγκρινε με  το σύστημα  της  ελεύθερης αγοράς. Οι  οικονομολόγοι ανά  τον  κόσμο 
εκθείαζαν  τα  πλεονεκτήματα  του  προγραμματισμού  και  του  σχεδιασμού  τόσο  σε 
μικροοικονομικό,  όσο  και  σε  μακροοικονομικό  επίπεδο.  Τα  πρώτα  μεγάλα 
υποδείγματα  σχεδιασμού  τύπου  Klein  έκαναν  την  εμφάνισή  τους  στα  τέλη  της 
δεκαετίας του 60. Γενικά, οι οικονομολόγοι ήταν σχεδόν για όλα προετοιμασμένοι, 
αλλά όχι για να ασχοληθούν με το πρόβλημα της μετάβασης από μια σχεδιαζόμενη 
οικονομία  στην  οικονομία  της  αγοράς.  Και,  ενώ  άρχισαν  να  προβληματίζονται 
σχετικά με τη μετάβαση, οι συγκεκριμένες χώρες προχώρησαν σε μια δημιουργική 
καταστροφή,  κατά  την  οποία  κατήργησαν  το  παλαιό  και  επιχείρησαν  κάτι  το 
καινούργιο. Σε αυτή την αντικατάσταση κάποιες προχώρησαν γρήγορα υιοθετώντας 

                                                                 
1 Μερικές φορές, με γνώμονα την επιθυμία ένταξης στην Ε.Ε. την οποία έχουν εκφράσει οι ίδιες οι 
χώρες,  σε  αυτό  τον  κύκλο  συγκαταλέγονται  και  δύο  ακόμα  χώρες  υπό  μετάβαση,  η Μολδαβία,  η 
οποία  γεωγραφικά  ανήκει  γεωγραφικά  στην  Ευρώπη  και  η  Ουκρανία,  η  οποία  δεν  ανήκει  στην 
γεωγραφική  περιοχή  της  Ευρώπης,  καθώς  και  η  Τουρκία,  η  οποία  όμως  δεν  μπορεί  να 
συμπεριληφθεί  στις  χώρες υπό μετάβαση.  Αυτόν  τον  ευρύτερο  κατάλογο  των  ευρωπαϊκών  χωρών 
χρησιμοποιεί  συνήθως  το  ΔΝΤ,  όπως  φαίνεται  σχεδόν  σε  όλες  τις  εκθέσεις  που  συντάσσει  τα 
τελευταία χρόνια, με τη διαφορά ότι χαρακτηρίζει τις παραπάνω χώρες ως ευρωπαϊκές αναδυόμενες 
χώρες.  Τελευταία,  δεν  χαρακτηρίζει  την  Εσθονία,  τη  Σλοβακία,  τη  Σλοβενία  και  την  Τσεχία  ως 
αναδυόμενες  αγορές,  αλλά  τις  κατατάσσει  στις  ανεπτυγμένες  χώρες  (IMF,  Regional  Economic 
Outlook, Europe, Oct. 2010, May 2011). 
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ήδη υπάρχουσες πρακτικές – η θεραπεία σοκ –, ενώ οι περισσότερες προχώρησαν 
αργά, δημιουργώντας εκ νέου τις απαραίτητες δομές. Γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι 
το  καινούργιο  δεν  ήταν  κάτι  το  απλό.  Γρήγορα  αντιλήφθηκαν  ότι  το  καινούργιο 
έπρεπε  πρώτα  να  ανακαλυφθεί.  Οι  χώρες  αυτές  έπρεπε  να  σκεφτούν  για  τη 
σημασία  της  αγοράς,  των  τιμών,  του  ανταγωνισμού,  των  θεσμών,  το  μέγεθος  και 
την ποιότητα του κράτους κ.ά. 

Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  το  μέγεθος  της  γνωσιακής  αβεβαιότητας  που  καλύπτει  το 
ζήτημα  της  μετάβασης,  ο  περιορισμός  των  χωρών  σε  εκείνες  μόνο  τις  χώρες,  οι 
οποίες  ήδη  λειτουργούν  τυπικά  με  το  σύστημα  της  αγοράς,  ήταν  μια  πολύ 
ευπρόσδεκτη  συγκυρία,  η  οποία  περιορίζει  αρκετά  τα  προβλήματα  προς 
διερεύνηση, αυξάνει όμως τις απαιτήσεις αναφορικά με τη δομή και λειτουργία της 
Ε.Ε.  και  κυρίως  την Οικονομική και Νομισματική Ένωση  (ΟΝΕ ή ευρωζώνη)  καθώς 
και τα πρακτικά ζητήματα της υιοθέτησης του ευρώ και ένταξης των χωρών αυτών 
στην ευρωζώνη.   

Συνέπεσε,  επίσης,  η  παρούσα  διατριβή  να  εκπονείται  σε  μια  περίοδο  κατά  την 
οποία  η  ανθρωπότητα  βίωνε  μια  από  τις  μεγαλύτερες  οικονομικές  κρίσεις  της 
ιστορίας,  ίσως  μεγαλύτερη  και  από  αυτήν  του  1929.  Συνεπώς,  η  κρίση  αυτή  δεν 
μπορούσε παρά να συμπεριληφθεί στο σκεπτικό αυτής της προσπάθειας. Η διεθνής 
χρηματοπιστωτική  κρίση,  ένα  συστημικό,  όπως  αποδείχθηκε,  γεγονός,  το  οποίο 
συνδέεται  στενά  με  την  πραγματική  οικονομία,  είχε  σοβαρές  προεκτάσεις.  Κατά 
συνέπεια,  έπρεπε να ερμηνευτεί, να κατανοηθούν οι αιτίες της, να κατανοηθούν οι 
επιπτώσεις  της  στην  ευρωζώνη  και  στις  χώρες  υπό  μετάβαση,  να  κατανοηθεί  ο 
ρόλος  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  ώστε  να  συνδεθεί  με  το  θέμα.  Η  διεθνής 
οικονομική κρίση διαμόρφωσε το όλο σκεπτικό της διατριβής. Ο στόχος, πλέον, δεν 
ήταν απλά και μόνο να εξετασθεί ένα ζήτημα, όπως αυτό που υποδηλώνει ο τίτλος 
της,  αλλά  ένα  θέμα  με  σοβαρές  προεκτάσεις  σε  θέματα  συναλλαγματικών 
καθεστώτων  και  συναλλαγματικών  πολιτικών,  λειτουργίας  της  ευρωπαϊκής 
οικονομικής  και  νομισματικής  ένωσης,  μετάβασης,  σύγκλισης  και  οικονομικής 
ολοκλήρωσης και τελικά υιοθέτησης του ευρώ, υπό το πρίσμα της διεθνούς κρίσης. 

Η  απλή  ανάγνωση  του  θέματος  δείχνει  ότι  είναι  ένα  ευρύ  και  ταυτόχρονα  βαθύ 
θέμα,  θεωρητικό,  με  μεγάλη  όμως  πρακτική  σημασία,  επίκαιρο  και  γίνεται  πολύ 
ενδιαφέρον λαμβάνοντας υπ’  όψη  τις σημαντικές αλλαγές,  τις οποίες  επιβάλλει η 
διεθνής  κρίση.  Κατανοώντας  το θέμα κατά αυτόν  τον  τρόπο και περιορίζοντας  τις 
χώρες σε μετάβαση μόνο στον κύκλο των χωρών, οι οποίες είναι μέλη της Ε.Ε. και 
στοχεύουν  στην  ένταξή  τους  στην  ευρωζώνη,  η  προσοχή  μας  εστιάζεται  σε  πέντε 
ενότητες,  στις  οποίες  αντιστοιχούν  τα  εξής  μέρη:  το  Πρώτο  Μέρος  με  τον  τίτλο 
«Συναλλαγματικά  Καθεστώτα,  Συναλλαγματική  Πολιτική  και  Οικονομική Θεωρία», 
το  Δεύτερο Μέρος  με  τον  τίτλο «Ευρωπαϊκή Οικονομική  και  Νομισματική  Ένωση: 
μια Θεωρητική Προσέγγιση»,  το Τρίτο Μέρος με τον τίτλο «Η Πορεία Μετάβασης, 
Σύγκλισης  και  Οικονομικής  Ολοκλήρωσης  των  Πρώην  Σοσιαλιστικών  Ευρωπαϊκών 
Χωρών σε Μετάβαση», το Τέταρτο Μέρος με τον τίτλο «Η Πρόκληση της Υιοθέτησης 
του  Ευρώ»  και  το  Πέμπτο  Μέρος  με  τον  τίτλο  «To  Καθεστώς  Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας και η Οικονομική Ανάπτυξης  των Μετασοσιαλιστικών Χωρών‐Μελών της 
Ε.Ε.».  Η  διεθνής  οικονομική  κρίση,  η  οποία  έχει  επηρεάσει  την  ανάλυση  του 
θέματος σε μεγάλο βαθμό,  δεν θα εξετασθεί  χωριστά, αλλά οι  επιπτώσεις  της θα 
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εξετασθούν στα πλαίσια των προαναφερθέντων τμημάτων, ώστε να κατανοηθεί η 
διεθνής της διάσταση, η σημασία της για την Ευρώπη, οι επιπτώσεις για τις χώρες 
υπό μετάβαση για την υιοθέτηση του ευρώ και την ένταξή τους στην ευρωζώνη. 

Σύμφωνα  με  την  παραπάνω  προσέγγιση,  στο  Πρώτο  Μέρος  επιχειρείται  μια 
συνολική  αξιολόγηση  της  θεωρητικής  ανάλυσης  και  της  πρακτικής  χρήσης 
συναλλαγματικών  καθεστώτων.  Με  άλλα  λόγια,  επιχειρείται  η  αξιολόγηση  μιας 
παράδοσης  διακοσίων  και  πλέον  ετών.    Η  διατριβή  δεν αρκείται  σε  μια απλή  και 
τυπική  αντιπαράθεση  των  πλεονεκτημάτων  και  μειονεκτημάτων  των  δύο  ιδεατών 
καθεστώτων,  των  ελεύθερα  κυμαινόμενων  και  των  σταθερών  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών,  ούτε  στην  απλή  παράθεση  κάποιων  επίκαιρων  καθεστώτων  τύπου 
συναλλαγματικού  συμβουλίου,  ζωνών  στόχων  κ.ά.  Αρχίζει  με  τον  ορισμό  του 
συναλλαγματικού  καθεστώτος  και  τελειώνει  με  την  εμπειρική  αξιολόγησή  του. 
Σκύβει  με  προσοχή  στις  αναφορές  και  αξιολογήσεις  διεθνώς  γνωστών 
οικονομολόγων  και  προσπαθεί  να  τις  κατανοήσει,  όπως  αυτές  του  J.  Frankel,  ο 
οποίος ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο είναι κατάλληλο για όλες 
τις  χώρες  και σε όλες  τις περιστάσεις,  αυτή  των B. Eichengreen, R. Hausmann  και 
U.Panizza,  περί  της  βασικής  αδυναμίας,  αυτή  του  G.  Calvo,  περί  του  φόβου 
διακύμανσης, ή αυτή των M. Obstefeld και K. Rogoff, περί αυταπάτης των σταθερών 
συναλλαγματικών  καθεστώτων.  Γενικά,  προσεγγίζει  το  ζήτημα,  τόσο  από  την 
πλευρά  της  επιλογής  ενός  καθεστώτος,  όσο  και  από  τη  διαχείρισή  του.  Κατά  την 
επιλογή  ενός  καθεστώτος,  παίζουν  σημαντικό  ρόλο  μακροπρόθεσμοι  παράγοντες. 
Το  ζήτημα  όμως  της  χρήσης  ενός  καθεστώτος  δεν  τελειώνει  με  την απλή  επιλογή 
του  ίδιου  του  συναλλαγματικού  καθεστώτος,  αλλά  απαιτείται  η  σωστή  του 
διαχείριση,  απαιτείται  ικανότητα  από  την  πλευρά  των  αρχών  να  το  εντάξουν  στο 
μακροοικονομικό  μίγμα  και  να  το  διαχειριστούν.  Σύμφωνα  με  αυτήν  την 
προσέγγιση,  επιχειρείται  μια  λεπτομερής  ανάλυση  από  την  πλευρά  του 
μακροπρόθεσμου σκεπτικού της επιλογής ενός καθεστώτος και, από την άλλη, μια 
ανάλυση των  ζητημάτων διαχείρισης ενός καθεστώτος.  Στην πρώτη περίπτωση,  οι 
αναλύσεις  κατατάσσονται σε  τρείς ομάδες θεωριών,  την ομάδα  των θεωριών  των 
άριστων  νομισματικών  περιοχών,  την  ομάδα  των  πολιτικοοικονομικών  θεωριών 
επιλογής  συναλλαγματικού  καθεστώτος  και  την  ομάδα  επιλογής 
χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης. Στην δεύτερη περίπτωση, εξετάζονται κυρίως οι 
παράγοντες,  οι  οποίοι  καθορίζουν  το  ύψος  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  τη 
διαχείρισή του. Η κατάταξη αυτή είναι σπάνια και μοιάζει να είναι τεχνητή, καθώς 
οι  παράγοντες  οι  οποίοι  καθορίζουν  το  ύψος  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας, 
καθορίζουν  σε  μεγάλο  βαθμό  και  την  επιλογή  του  κατάλληλου  συναλλαγματικού 
καθεστώτος.  Αυτή  η  κατάταξη  ανταποκρίνεται  περισσότερο  στην  πράξη,  καθώς 
πολλές  φορές  διάφορες  χώρες  επιλέγουν  ένα  συγκεκριμένο  καθεστώς  και  τελικά 
είτε το αλλάζουν, διότι οι καταστάσεις το επιβάλλουν, είτε δεν το εφαρμόζουν διότι 
στην  πορεία  προκύπτουν  προβλήματα,  και  αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα  οι  χώρες 
άλλα  να  ανακοινώνουν  de  jure  και  άλλα  να  εφαρμόζουν  de  facto.  Αυτός  ο 
διαχωρισμός  ισχύει  και  στη  θεωρία.  Πολλές  θεωρητικές  αναλύσεις, 
επιχειρηματολογώντας  σε  υψηλό  επίπεδο  αφαίρεσης,  προτείνουν  ως  λύσεις 
συγκεκριμένα  καθεστώτα,  παραμελώντας  το  ερώτημα  κατά  πόσο  ένα  τέτοιο 
καθεστώς είναι εφικτό και πάνω από όλα διαχειρίσιμο. Τελικά, όλα τα καθεστώτα 
κρίνονται  στην  πράξη,  στη  διαχείρισή  τους.  Το  μέρος  αυτό  κλείνει  με  την 
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παρουσίαση  των  κυριοτέρων  εμπειρικών  ερευνών  αξιολόγησης  της 
αποτελεσματικότητας των συναλλαγματικών καθεστώτων και του τρόπου επιλογής 
τους, καθώς και την ανάλυση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης σε παγκόσμιο 
επίπεδο, όπου επιχειρείται να τεθεί το ζήτημα της λειτουργίας ενός καθεστώτος σε 
νέες βάσεις.  

Στο Δεύτερο Μέρος θα παρουσιασθεί η προβληματική της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
και  Νομισματικής  Ένωσης.  Οι  θεωρίες  των  άριστων  νομισματικών  περιοχών 
αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία μιας νομισματικής ένωσης. Οι θεωρίες αυτές, 
ενώ θέτουν το θεωρητικό υπόβαθρο για τη λειτουργία μιας νομισματικής ένωσης, 
δεν  καθορίζουν  πώς  αυτές  θα  δημιουργηθούν  και  πώς  θα  λειτουργήσουν. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ανατολικής Γερμανίας, η οποία, μετά την 
ενοποίησή  της  με  τη  Δυτική  Γερμανία  υιοθέτησε  το  γερμανικό  μάρκο  και  στη 
συνέχεια  το  ευρώ,  χωρίς  να  εξετασθεί  κατά  πόσο  πληροί  τα  κριτήρια  του 
Μάαστριχτ.  Χαρακτηριστικά  επίσης  είναι  και  τα  παραδείγματα  πολλών  μικρών 
χωρών, όπως του Παναμά,  των Νήσων της Καραϊβικής κ.ά., οι οποίες λειτουργούν 
σε  ένα  καθεστώς  δολαριοποίησης,  ένα  είδος  νομισματικής  ένωσης,  ή  όπως  του 
Μαυροβουνίου  και  του  Κοσσυφοπεδίου  (χωρών  σε  μετάβαση),  οι  οποίες  έχουν 
υιοθετήσει  το ευρώ μονομερώς. Η ΟΝΕ είναι μια νομισματική ένωση με  ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά.  Λέγεται  ότι  αποτέλεσε  το  προϊόν  πολιτικού  συμβιβασμού  στις 
απαιτήσεις κυρίως της Γερμανίας και τις Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας. Ένα τόσο 
μεγάλο, μακρόπνοο και σημαντικό εγχείρημα, όπως αυτό της Ε.Ε. και της ΟΝΕ, δεν 
μπορεί  να  είναι  μόνο  το  αποτέλεσμα  πολιτικών  συμβιβασμών.  Θα  πρέπει  να 
βασίζεται  και  σε  ένα  θεωρητικό  υπόβαθρο.  Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  ότι  οι  υπό 
εξέταση χώρες είναι μέλη της Ε.Ε. και λειτουργούν σε αυτήν εδώ και χρόνια και ότι 
ο  τελικός  τους  στόχος,  ανεξάρτητα  εάν  και  πότε  θα  τον  τολμήσουν,  είναι  η 
υιοθέτηση  του  ευρώ  και  η  ένταξή  τους  στην  ΟΝΕ,  ο  σκοπός  της  ανάλυσης 
επικεντρώνεται  στην  αναζήτηση  του  οικονομικού  υπόβαθρου  δημιουργίας  και 
λειτουργίας της ΟΝΕ, το οποίο φαίνεται να είναι καλά καμουφλαρισμένο πίσω από 
τις  διάφορες συνθήκες  και  διατάξεις  και  για  να  εντοπισθεί απαιτείται  σκληρή  και 
επίπονη προσπάθεια. Και σε αυτή την ενότητα, η προσπάθεια αρχίζει από τη βάση, 
από  το πώς  νοείται η  ευρωπαϊκή  ένωση και  ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε πολιτικό, 
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Στην συνέχεια, εξετάζεται η περίπτωση της ΟΝΕ, 
τα  κριτήρια  λειτουργίας  της  και  της  ένταξης  νέων  μελών  σε  αυτήν.  Κατόπιν 
εξετάζονται οι προϋποθέσεις επιτυχούς λειτουργίας αλλά και  τα προβλήματα που 
μπορούν  να  προκύψουν  σε  μια  νομισματική  ένωση.  Το  μέρος  αυτό  καταλήγει  με 
την παρουσίαση της κρίσης και των επιπτώσεων που έχει αυτή στη ζώνη του ευρώ 
και την Ε.Ε.  

Το  Τρίτο  Μέρος  ασχολείται  με  την  προβληματική  της  μετάβασης.  Όπως  ήδη 
τονίστηκε προηγουμένως, η μετάβαση από το σύστημα του κεντρικού σχεδιασμού 
στο σύστημα της αγοράς αποτέλεσε κάτι πρωτόγνωρο. Ένα τεράστιο πείραμα και σε 
μέγεθος  αλλά  και  σε  σημασία,  το  οποίο  απασχόλησε  και  αναμένεται  να 
απασχολήσει  για  ακόμα  πολλά  έτη  την  επιστημονική  κοινότητα.  Τη  μεγαλύτερη 
πρόοδο  στην  επίλυση  των  παραπάνω  προβλημάτων  έχουν  κάνει  οι  υπό  εξέταση 
χώρες. Με  την  είσοδό  τους στην Ε.Ε.  το 2004  και  την υιοθέτηση  του  ευρωπαϊκού 
ρυθμιστικού και  κανονιστικού πλαισίου,  λειτουργούν  τυπικά εδώ και οκτώ χρόνια 
σε ένα σύστημα αγοράς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να παρομοιασθούν 
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από ερευνητικής άποψης με τις υπόλοιπες χώρες που βρίσκονται σε ένα παρόμοιο 
επίπεδο  παραγωγής  και  εισοδήματος.  Οι  χώρες  αυτές  αντιμετωπίζουν  ακόμη 
προβλήματα,  τα οποία σχετίζονται με την πορεία της μετάβασής τους, όμως αυτά 
τα  προβλήματα  δεν  εντοπίζονται  πλέον  στο  εύρος  των  μεταρρυθμίσεων,  αλλά 
μάλλον στην ποιότητα της εφαρμογής τους. Οι χώρες αυτές δεν βρίσκονται μόνο σε 
μια πορεία μετάβασης, αλλά καθώς η ένταξή τους στην Ε.Ε. το επιβάλλει, και σε μια 
πορεία σύγκλισης, ονομαστικής και πραγματικής, και δεν θα ήταν υπερβολή εάν θα 
χαρακτηρίζονταν ως χώρες, οι οποίες βρίσκονται σε μια μετάβαση της μετάβασης, 
δηλαδή ότι επιχειρούν μια διπλή μετάβαση ή ακόμα μια τριπλή μετάβαση, καθώς 
τόσο  ο  στόχος  της  ονομαστικής,  όσο  και  ο  στόχος  της  πραγματικής  προσέγγισης 
είναι διαφορετικοί και μπορούν να επιτευχθούν μεμονωμένα και σε διαφορετικές 
χρονικές  περιόδους.  Αυτός  ο  διαχωρισμός  επιβάλλεται  και  από  το  γεγονός  ότι  η 
ΟΝΕ γίνεται αντιληπτή περισσότερο σαν καθαρά νομισματική ένωση. Λαμβάνοντας 
υπ’  όψη  τα  παραπάνω,  ο  στόχος  στη  παρούσα  ενότητα  θα  είναι  τριπλός.  Κατά 
πρώτον,  θα  καταβληθεί  προσπάθεια  να  αναλυθεί  η  πορεία  της  μετάβασης  των 
συγκεκριμένων χωρών.  Στην συνέχεια, θα αναλυθεί η πορεία της ονομαστικής και 
κατόπιν  της  πραγματικής  σύγκλισης,  καθώς  και  η  πορεία  της  ολοκλήρωσης.  Κατά 
αυτόν τον τρόπο θα φανούν τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων χωρών και θα 
εντοπισθεί η βασική στρατηγική που ακολούθησαν αυτές οι χώρες. Αναλύοντας τα 
στοιχεία, θα φανεί και η σημασία της ένταξης των συγκεκριμένων χωρών στην Ε.Ε. 
Η ανάλυση θα βασισθεί σε μια σειρά από στατιστικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν 
από διάφορες δευτερογενείς πηγές.  Κατά αρχάς, η περίοδος ανάλυσης θα αρχίζει 
από  το  1995/96,  δηλαδή  από  το  έτος  κατά  το  οποίο,  κατά  γενική  ομολογία,  οι 
συγκεκριμένες  χώρες  ξεπέρασαν  τα  αρχικά  προβλήματα  της  μετάβασης  και  θα 
τελειώνει  το 2007/2008,  έτος εκδήλωσης της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. 
Αργότερα,  όταν  εξετασθούν  οι  επιπτώσεις  της  κρίσης,  τα  στοιχεία  τα  οποία  θα 
ληφθούν υπ’ όψη θα αφορούν και την περίοδο μετά το 2008. Η ανάλυση αφορά την 
παρουσίαση  των  μεταρρυθμίσεων,  τη  δυναμική  διαφόρων  τομέων,  όπως  των 
προϊόντων,  των  εμπορικών  συναλλαγών,  των  επενδύσεων  και  των 
χρηματοπιστωτικών  συναλλαγών.  Θα  ακολουθήσει  η  πορεία  ονομαστικής  και 
πραγματικής  σύγκλισης  και  τέλος  θα  αναλυθούν  οι  επιπτώσεις  της  κρίσης  στις 
συγκεκριμένες χώρες. 

Στο Τέταρτο Μέρος η ανάλυση στρέφεται στην πρόκληση της υιοθέτησης του ευρώ. 
Θα  πρέπει,  οι  εναπομείνασες  χώρες  να  υιοθετήσουν  το  ευρώ;  Θα  πρέπει  να  το 
υιοθετήσουν άμεσα ή να περιμένουν; Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία απασχολούν. 
Μεγάλη  σημασία  παίζει  επίσης  και  το  πώς  θα  υιοθετήσουν  το  ευρώ.  Όπως  ήδη 
αναφέρθηκε, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι μια ένωση με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σαν τέτοια έχει επιβάλλει τα κριτήρια του Μάαστριχτ. 
Η  εκπλήρωση  των  κριτηρίων  δεν  είναι  χωρίς  κόστος  και  για  αυτόν  τον  λόγο  οι 
υποψήφιες χώρες θα πρέπει να είναι προσεκτικές και να ακολουθούν στρατηγικές 
οι οποίες ελαχιστοποιούν το κόστος. Πέραν αυτών, τίθεται και το ζήτημα, εφ’ όσον 
ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ, κατά πόσο είναι σε θέση να λειτουργήσουν σε αυτή 
με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Πολλά είναι τα πρακτικά ζητήματα που καλούνται 
να  επιλύσουν  οι  υποψήφιες  χώρες.  Τα  ζητήματα  δυσκολεύουν,  εάν  ληφθούν  υπ’ 
όψη  οι  επιπτώσεις  της  κρίσης  τόσο  στην  ευρωζώνη,  όσο  και  στις  ίδιες  τις  υπό 
ένταξη χώρες. Η πρόκληση της υιοθέτησης του ευρώ δεν μπορεί να απαντηθεί με 
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ένα  απλό  και  κατηγορηματικό  τρόπο  και  για  αυτό  τον  λόγο  θα  προσεγγισθεί 
σταδιακά  και  σε  διάφορα  επίπεδα.  Το  πρώτο  θα  αφορά  το  ζήτημα  του 
μακροπρόθεσμου  κόστους  ή  οφέλους  μιας  πιθανής  ένταξης.  Στην  συγκεκριμένη 
περίπτωση θα επιχειρηθεί να εκτιμηθεί κατά πόσο οι χώρες υπό ένταξη ως σύνολο 
θα πρέπει να υιοθετήσουν ή όχι το ευρώ. Το δεύτερο επίπεδο αφορά την εξέταση 
των  προϋποθέσεων  λειτουργίας  σε  μια  ένωση,  έτσι  ώστε  να  αποφευχθούν 
μελλοντικά  προβλήματα  και  το  τρίτο  αφορά  τις  στρατηγικές  υλοποίησης  των 
κριτηρίων  του  Μάαστριχτ.  Η  επίλυση  των  παραπάνω  πρακτικών  ζητημάτων 
αποτελεί μια πραγματική πρόκληση για τις χώρες τις  ίδιες, αλλά και για εμάς που 
εξετάζουμε το θέμα. Οι αναλύσεις που θα επιχειρηθούν στο συγκεκριμένο τμήμα, 
τα  συμπεράσματα  τα  οποία  θα  εξαχθούν,  οι  λύσεις  οι  οποίες  θα προταθούν,  δεν 
μπορούν  παρά  να  βασισθούν  στις  αναλύσεις  και  τις  γνώσεις  που  έχουν 
παρουσιασθεί στα τρία προηγούμενα μέρη.  

Η εμπειρική έρευνα, η οποία έρχεται να επιστεγάσει τα θεωρητικά συμπεράσματα 
της  οικονομικής  ανάλυσης,  παρουσιάζεται  το  ίδιο  εκτεταμένη  και  πολύπλοκη.  Σε 
συνάρτηση με την θεωρία, η εμπειρική έρευνα αρχίζει από τις μελέτες αξιολόγησης 
της συναλλαγματικής ισοτιμίας (Fama, Meese‐Rogoff, Flood‐Rose κ.ά. ), συνεχίζει με 
τις  εκτεταμένες  έρευνας  εκτίμησης  της  λειτουργικότητας  των  συναλλαγματικών 
καθεστώτων, (Ghosh et.al. Levy‐Yeyati‐Sturzenegger, Rogff et al κ.ά. ), επεκτείνεται 
στην  πολύ  σημαντική  περίπτωση  εκτίμησης  των  επιπτώσεων  της  κατάργησης  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας και  της υιοθέτησης ενός νομίσματος, στις περιπτώσεις 
εκτίμησης  του  κόστους  μιας  νομισματικής  ένωσης  και  στις  περιπτώσεις 
πραγματικής  σύγκλισης.  Περιλαμβάνει  τα  εξίσου  σημαντικά  ζητήματα  διαχείρισης 
ενός  συναλλαγματικού  καθεστώτος,  όπως  τα  ζητήματα  καθορισμού  των 
παραγόντων της συναλλαγματικής ισοτιμίας, τα ζητήματα διάχυσης των μεταβολών 
της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  τα  ζητήματα  εκτίμησης  λήψης  μέτρων  στην 
συναλλαγματική αγορά κ.ά.  
 
Όλα  τα  προαναφερθέντα  ζητήματα  με  έναν  άμεσο  ή  έμμεσο  τρόπο  άπτονται  του 
θέματός  μας.  Για  να  σχηματίσουμε  κατά  το  δυνατόν  και  εμπειρικά  τεκμηριωμένη 
άποψη,  πολλές  από  τις  προαναφερθείσες  εμπειρικές  έρευνες  θα  παρουσιασθούν 
στο  πλαίσιο  της  παρούσας  διατριβής,  όπως  π.χ.  στο  Πρώτο  Μέρος,  όπου  θα 
παρουσιασθούν  οι  εμπειρικές  έρευνες  αξιολόγησης  των  συναλλαγματικών 
καθεστώτων, ή στο Τρίτο Μέρος, όπου θα παρουσιασθούν στοιχεία και έρευνες που 
δείχνουν  την  πορεία  μετάβασης,  σύγκλισης  και  οικονομικής  ολοκλήρωσης  ή  στο 
Τέταρτο Μέρος, στο οποίο θα παρουσιασθεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ερευνών 
αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και το κόστος μιας νομισματικής ένωσης.    
 
Έχοντας  επίγνωση  των  παραπάνω  ζητημάτων  και  καθώς  δεν  είναι  δυνατόν  οι 
παραπάνω  μελέτες  να  επαναληφθούν  και  να  εμπλουτιστούν  με  νέα  στατιστικά 
δεδομένα  στο  πλαίσιο  μιας  διατριβής,  στο  Πέμπτο  Μέρος  με  τον  τίτλο  «Το 
Καθεστώς  Συναλλαγματικής  Ισοτιμίας  και  η  Οικονομική  Ανάπτυξη  των 
Μετασοσιαλιστικών  Χωρών‐Μελών  της  Ε.Ε.»,  η  προσοχή  μας  θα  στραφεί  στην 
εξέταση  των  επιδράσεων  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στον  πραγματικό  τομέα 
των  υπό  εξέταση  χωρών,  εξετάζοντας  τις  επιπτώσεις  της  μεταβολής  της 
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συναλλαγματικής ισοτιμίας στο εισόδημα,  τις άμεσες ξένες επενδύσεις   καθώς και 
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 

  
Καθώς ο στόχος της εμπειρικής έρευνας δεν είναι μόνον να συμβάλλει στην επίλυση 
του  γενικού  ζητήματος  επιλογής  του  κατάλληλου  συναλλαγματικού  καθεστώτος, 
στην επίλυση της μόνιμης διαμάχης μεταξύ ελεύθερα κυμαινόμενων και σταθερών 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  αλλά  να  εξετάσει  κατά  πόσο  και  πώς  η 
συναλλαγματική  ισοτιμία  έχει  επηρεάσει  το  οικονομικό  γίγνεσθαι  των 
συγκεκριμένων χωρών, η έρευνά μας θα επικεντρωθεί μόνο στις δέκα υπό εξέταση 
χώρες και δεν θα συμπεριλάβει άλλες. Στην έρευνά μας θα συμπεριλάβουμε και την 
περίοδο  της  διεθνούς  χρηματοπιστωτικής  κρίσης,  διότι  πιστεύουμε ότι  ένα  τέτοιο 
σημαντικό  περιστατικό,  παρ’  όλο  που  δεν  βοηθά  στην  εξαγωγή  γενικών 
συμπερασμάτων, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να εξεταστούν οι επιπτώσεις της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
 
Τα μέρη είναι μακροσκελή.  Τα θέματα  τα οποία επεξεργάζονται  είναι  τέτοια,  πού 
δεν μπορούν να αναλυθούν με έναν περιληπτικό τρόπο, μέσα σε μερικές σελίδες. 
Το  ζήτημα,  για  παράδειγμα,  των  συναλλαγματικών  καθεστώτων  και  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας αποτελεί ένα ζήτημα, το οποίο απασχολεί τη θεωρία και 
την  πολιτική  εδώ  και  διακόσια  χρόνια  και  αναμένεται  να  την  απασχολήσει  για 
πολλά ακόμα  χρόνια  και  απαιτεί  την  καταγραφή,  την  κατανόηση  και  προ  πάντων 
την ανάλυση ενός μεγάλου αριθμού επί μέρους θεμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και με 
το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η 
ανάλυση έχει να αντιμετωπίσει μεγάλα και αντικρουόμενα ζητήματα, έναν μεγάλο 
αριθμό ρυθμίσεων, συνθηκών, διατάξεων κανονισμών, τα οποία «υποκρύπτουν» τα 
πραγματικά  ζητήματα.  Και  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση,  τα  ενδιαφέροντα 
ζητήματα  δεν  θα  μπορούσαν  να  αναλυθούν  σε  μερικές  και  περιληπτικές  σελίδες. 
Παρομοίως,  όσον  αφορά  και  τη  μεταβατική  πορεία  των  εξεταζομένων  χωρών. 
Έπρεπε  να  ξεφύγουμε  από  την  παραδοσιακή  θεώρηση  της  «δημιουργικής 
καταστροφής», των θεσμών κ.ά. και να εξετάσουμε τις συγκεκριμένες χώρες βάσει 
των εξελίξεων των οικονομικών στοιχείων, χωρίς να αμελούμε τα προβλήματα που 
τις ταλανίζουν. Κάτι τέτοιο μπορούσε να γίνει μόνο με την παρουσίαση και ανάλυση 
ενός  μεγάλου  αριθμού  στατιστικών  στοιχείων,  τα  οποία  περιέχονται  σε 
δευτερογενείς  πηγές  και  τις  οποίες  χρησιμοποιήσαμε.  Μεγάλο  μέρος  στις 
αναλύσεις  κατέχει  και  η  διεθνής  οικονομική  κρίση,  ένα  ζήτημα  το  οποίο  δεν  έχει 
ακόμα πλήρως αποτιμηθεί και προβληματίζει έντονα. Η κρίση και οι επιπτώσεις της 
θα  μπορούσαν  ίσως  να  αναλυθούν  σε  ένα  ανεξάρτητο  τμήμα,  αλλά  στην 
προκειμένη  περίπτωση  επειδή  πιστεύουμε,  ότι  η  κρίση  έχει  πολλές  και  διάφορες 
προεκτάσεις, επιλέξαμε να την εξετάζουμε χωριστά στα αντίστοιχα τμήματα, με την 
ελπίδα ότι θα αναδείξουμε τις ιδιαίτερες πτυχές της και θα καταλήξουμε στα σωστά 
συμπεράσματα. Οι ενότητες είναι επίσης μακροσκελείς, διότι δίδουμε έμφαση στην 
αυστηρή  και  ενδελεχή  ανάλυση  και  για  αυτό  το  λόγο  σε  πολλά  σημεία  στις 
αναλύσεις  μας  χρησιμοποιούμε  τυπικά  οικονομικά  υποδείγματα.  Επίσης, 
παρουσιάζουμε αρκετές εμπειρικές έρευνες, όταν έχουμε τη δυνατότητα, καθώς σε 
ορισμένες περιπτώσεις θέλουμε να επιστεγάσουμε τις θεωρητικές αναλύσεις,  ενώ 
σε άλλες θέλουμε να προβληματίσουμε, μα πάνω από όλα όμως διότι θέλουμε να 
εντοπίσουμε  μελλοντικά ερευνητικά πεδία.  
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Για  όλους  αυτούς  του  λόγους  προτιμήθηκε  να  δομηθεί  και  να  παρουσιασθεί  η 
παρούσα διατριβή μέσα από αυτόνομα,  όχι  όμως ανεξάρτητα μέρη,  και  τα οποία 
έχουν  την  δομή  μιας  «χωριστής»  μελέτης,  η  οποία  αποτελείται  από  τη  δική  της 
εισαγωγή, είναι πολύ πιο λεπτομερειακή από την παρούσα γενική εισαγωγή, έχει τα 
δικά  της  τελικά  συμπεράσματα,  τα  οποία  παραπέμπουν  στην  αμέσως  επόμενη 
θεματική ενότητα και τη δική της βιβλιογραφία.  

Η  διατριβή  θα  κλείσει  με  ένα  ανεξάρτητο  μέρος  με  τον  τίτλο  «Γενικά 
Συμπεράσματα», όπου θα επιχειρηθεί η σύνθεση των θεωρητικών αναζητήσεων σε 
ένα σύνολο, που θα μας επιτρέψει να εκτιμήσουμε τον ρόλο του συναλλαγματικού 
καθεστώτος  στις  ευρωπαϊκές  μετασοσιαλιστικές  χώρες,  και  να  εκφέρουμε  μια 
εμπεριστατωμένη άποψη για το κατά πόσο, πότε και πώς οι υπό εξέταση χώρες θα 
πρέπει να υιοθετήσουν το ευρώ και να ενταχθούν στην ευρωζώνη. Το ανεξάρτητο 
αυτό  μέρος    θα  συμπεριλάβει  επίσης  τόσο  την  βιβλιογραφία  των  επί  μέρους 
τμημάτων και τα παραρτήματά τους, όσο και τη γενική βιβλιογραφία. 

Τα καινοτόμα στοιχεία της διατριβής εντοπίζονται τόσο στο θεωρητικό όσο και στο 
εμπειρικό επίπεδο.  

Αρχικά, η ανάπτυξη του θέματος επέβαλε την ενασχόληση με τέσσερα βασικά και 
ευρέα  θεωρητικά  θέματα:  την  καταλληλότητα  του  συναλλαγματικού  καθεστώτος, 
τον  τρόπο  δημιουργίας  και  λειτουργίας  μιας  νομισματικής  ένωσης,  την  πρόκληση 
της  μετάβασης  και,  τέλος,  των  επιπτώσεων  της  πρόσφατης  διεθνούς  οικονομικής 
κρίσης.  

Στην βάση αυτής της προβληματικής επιχειρήθηκε:  
‐ Μια συνολική εκτίμηση, αξιολόγηση και σύνθεση της οικονομικής θεωρίας 

που  αφορά  άμεσα  ή  έμμεσα  τα  καθεστώτα  συναλλαγματικής  ισοτιμίας. 
Ξεκινώντας  από  την  παραδοσιακή  προβληματική  αναφορικά  με  τις 
ελαστικότητες  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  τις  περιπτώσεις 
υπερακόντισης,  τα  παραδοσιακά  υποδείγματα  Mundell‐Fleming  και  τις 
θεωρητικές  τους επεκτάσεις τύπου δυναμικών στοχαστικών υποδειγμάτων, 
επεκτείναμε  την  ανάλυσή  μας  στις  περιπτώσεις  της  προβληματικής  των 
αναδυόμενων  αγορών  και  των  νομισματικών  κρίσεων.  Εξετάσαμε  πολλές 
αντικρουόμενες  απόψεις,  όπως  αυτές  του  τριγώνου  ασυμβατότητας,  της 
θεωρίας  της  επιλογής  των  άκρων,  του  φόβου  της  διακύμανσης,  της 
αυταπάτης  των  σταθερών  συνδέσεων,  ή  της  μη  σημαντικότητας  των 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών.  Καταλήξαμε  στο  συμπέρασμα  ότι  όλες  οι 
παραπάνω  εναλλακτικές  θεωρίες  δεν  είναι  τίποτα  άλλο  παρά  παραλλαγές 
του  ιδίου  θέματος  το  οποίο  αφορά  το  απλό  ερώτημα  της 
προσαρμοστικότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Αυτή  εξαρτάται  από 
τους  μηχανισμούς  διάχυσης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  της 
νομισματικής πολιτικής και αυτοί με την σειρά τους κρίνονται στον χώρο και 
στον  χρόνο,  αποδεχόμενοι  κατά  αυτόν  τον  τρόπο  την  διαπίστωση  του  J. 
Frenkel, ότι τελικά δεν υπάρχει ένα κατάλληλο συναλλαγματικό καθεστώς το 
οποίο να ταιριάζει σε όλες τις χώρες σε όλες τις περιστάσεις. 

‐ Μια  συνολική  εκτίμηση  και  αξιολόγηση  του  θεωρητικού  υπόβαθρου 
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, όπου διαπιστώθηκε μια 
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αντιστροφή  της  λογικής  που  προτάσσουν  οι  θεωρίες  των  άριστων 
νομισματικών περιοχών και η επικέντρωση σε καθαρά νομισματικά κριτήρια 
και  στις  επιταγές  της  Νέας  Μακροοικονομικής  Συναίνεσης,  η  οποία 
επικεντρώνει την προσοχή της στον ρόλο του χρήματος ως μέσο συναλλαγής 
και  στην  σταθερότητά  του,  μέσω  της  δημοσιονομικής  πειθαρχίας. 
Εναποθέτει  τις  ελπίδες  στην  ανταγωνιστικότητα,  παραβλέποντας  το  ρόλο 
του  χρήματος ως  κοινωνικό αγαθό,  την ανάγκη αμοιβαίας  διαχείρισης  του 
χρέους των κρατών μελών και την ανάγκη διαχείρισης της ενεργού ζήτησης. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη την εμπειρία της κρίσης στην Ευρώπη, διαπιστώθηκε 
ότι η δημιουργία και η υιοθέτηση του ευρώ, εξαλείφουν το συναλλαγματικό 
κίνδυνο,  όμως δεν εξαλείφουν  τον πιστωτικό κίνδυνο  τον οποίο καλούνται 
να εξασφαλίζουν οι μεμονωμένες χώρες ή η ΟΝΕ ως σύνολο.  

‐ Μια συνολική  εκτίμηση  της πορείας  των υπό εξέταση  χωρών στην Ε.Ε.  και 
την  ΟΝΕ  όπου  και  διαπιστώθηκε  ότι  σε  τελική  ανάλυση  η  κατάσταση  των 
χωρών κατά την περίοδο της κρίσης, οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη 
γρήγορη  και  υπερβολική  επέκταση  του  χρηματοπιστωτικού  τομέα  στις 
συγκεκριμένες  χώρες.  Η  επέκταση  των  δραστηριοτήτων  των  ευρωπαϊκών 
τραπεζών,  των  οποίων  η  διάθεση  πιστώσεων  υπήρξε  γενναιόδωρη,  η 
σταθεροποίηση  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  μερικών  χωρών  σε 
μετάβαση,  οδήγησαν  σε  ανισορροπίες  στον  χρηματοπιστωτικό  τομέα,  σε 
υπερβολικό δανεισμό σε ξένο νόμισμα και σε χρηματοπιστωτικές φούσκες, 
με τα γνωστά αποτελέσματα. Για άλλη μια φορά φάνηκε ότι τα προβλήματα 
βρίσκονται  κυρίως  στην  χρηματοπιστωτική  σφαίρα  και  στην  ανεξέλεγκτη 
πορεία της σε σχέση με τη σφαίρα της πραγματικής οικονομίας.  
 

Σε εμπειρικό επίπεδο η καινοτομία της διατριβής έγκειται στο γεγονός ότι: 
‐ Εστιάζει στις δέκα ευρωπαϊκές χώρες σε μετάβαση, οι οποίες είναι μέλη της 

Ε.Ε. και έχουν αναλάβει την τυπική υποχρέωση να υιοθετήσουν το ευρώ.  
‐ Επιχειρεί  μία  πολύπλευρη  εκτίμηση  της  σύγκλισης  των  συγκεκριμένων 

χωρών, τόσο στον νομισματικό όσο και στον πραγματικό τομέα.  
‐ Επιχειρεί  μια  αξιολόγηση  της  συμβολής  της  ένταξης  στην  Ε.Ε.  και  στην 

πορεία σύγκλισης των συγκεκριμένων χωρών γενικότερα. 
 

Ειδικότερα, εξετάζοντας τη συμβολή του συναλλαγματικού καθεστώτος στην πορεία 
των συγκεκριμένων χωρών:  

‐ Αξιοποιεί  τον διαχωρισμό  των χωρών σε χώρες με σταθερές συνδέσεις και 
χώρες με ελεύθερες διακυμάνσεις. 

‐ Συμπεριλαμβάνει στην εμπειρική της έρευνα και την περίοδο της κρίσης, με 
στόχο να εξετάσει την συμβολή του συναλλαγματικού καθεστώτος κατά την 
περίοδο αυτή. 

‐ Εξετάζει τη συμβολή του συναλλαγματικού καθεστώτος με την βοήθεια της 
μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  την  οποία  υπολογίζει  σε 
μηνιαία βάση. 

‐ Με σκοπό να εξακριβώσει σε τι βαθμό η συναλλαγματική ισοτιμία συμβάλει 
στην ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών και σε τι βαθμό συμβάλλει στην 
διαφοροποίηση στον τομέα των περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβάνει 
στην εμπειρική της έρευνα τόσο συνδυαστικούς όρους της μεταβλητότητας 
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της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  με  την  επέκταση  των  πιστώσεων  και  τη 
διεθνοποίηση  των  οικονομιών,  όσο  όμως  και  την  μέση  ετήσια 
συναλλαγματική ισοτιμία των νομισμάτων των συγκεκριμένων χωρών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Όπως  υποστηρίζει  και  ο  ιστορικός  της  οικονομίας  Μ.Bordo,  η  χρήση  ενός 
νομίσματος  ως  μέσο  διεθνών  συναλλαγών  και  μέσο  διατήρησης  της  αξίας 
αποτέλεσε  πάντα  ένα  πρόβλημα  της  αξιοπιστίας  του  συγκεκριμένου  νομίσματος 
διεθνώς  (Bordo,  2004).  Αυτό,  για  παράδειγμα,  έγινε  φανερό  κατά  την  εποχή  του 
κανόνα  του  χρυσού,  όταν  τα  κράτη  επέλεξαν  την  επιβολή  της  αξιοπιστίας  των 
νομισμάτων τους μέσω της περιεκτικότητάς τους σε χρυσό. Το ίδιο επίσης και κατά 
την  εποχή  του  συναλλακτικού  κανόνα  του  χρυσού  κατά  τη  διάρκεια  του 
μεσοπολέμου, όταν πλέον οι περισσότερες χώρες παρέκκλιναν από τον κανόνα της 
περιεκτικότητας και αντιμετώπισαν τα γνωστά προβλήματα στις συναλλαγές και τις 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες.  Επίσης,  ο  ίδιος  σκοπός  επιδιώκεται  και  σήμερα  όπου 
πολλά μικρά κράτη έχουν πλέον αντικαταστήσει τα εθνικά τους νομίσματα με ξένα 
περισσότερο αξιόπιστα, τα λεγόμενα σκληρά νομίσματα, όπως στην περίπτωση του 
Παναμά,  όπου  χρησιμοποιείται  το  δολάριο.  Εξ άλλου,  η  επιδίωξη  της συμμετοχής 
στην ευρωζώνη  των πρώην σοσιαλιστικών  χωρών‐μελών  της Ε.Ε.  μπορεί,  εν μέρει 
τουλάχιστον,  να  ερμηνευθεί  από  την  αξιοπιστία  την  οποία  εξασφαλίζει  το  ισχυρό 
ευρώ.  
 
Η  οικονομική θεωρία ασχολήθηκε  έντονα με  τον  ρόλο  του  χρήματος ως διεθνούς 
μέσου πληρωμής καθώς και με τον ρόλο των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ήδη από 
τις  απαρχές  της.  Ο  Hume,  για  παράδειγμα,  απάντησε  στους  ισχυρισμούς  των 
Μερκαντιλιστών,  ότι  ο  πλούτος  ενός  έθνους  εξαρτάται  από  το  πλεόνασμα  του 
ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών  και  αναπτύσσοντας  τον  μηχανισμό  ροών  και 
μετάλλου  (price  species  mechanism)  κατέδειξε  πώς  το  ισοζύγιο  τρεχουσών 
συναλλαγών  τείνει  σε  ισορροπία  σε  ένα  καθεστώς  ελεύθερα  κυμαινόμενων 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών. Έκτοτε αναπτύχθηκε ένας σχεδόν αμέτρητος αριθμός 
θεωριών που σχετίζονται με διάφορες πτυχές της λειτουργίας της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας,  τονίζοντας  άλλοτε  τη  συναλλακτική  αξία  του  νομίσματος  και  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  άλλοτε  την  ιδιότητα  της  διατήρησης  της αξίας  και 
αυτήν  του  μέσου  αποτίμησης.  Γενικά  η  διαμάχη  μεταξύ  σταθερών  και  ελεύθερα 
κυμαινόμενων  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  κρατά  ακόμα  και  σήμερα  και  αυτό 
αποτυπώνεται  στις  πολλές  και  αντικρουόμενες  απόψεις  που  εκφράζονται  πολλές 
φορές  για  την  αποτελεσματικότητα  και  λειτουργικότητα  του  ενός  ή  του  άλλου 
συναλλαγματικού  καθεστώτος.  Για  παράδειγμα,  ένας  από  τους  σημαντικότερους 
μελετητές  των  ζητημάτων  αναφορικά  με  τις  συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  ο  Jeffry 
Frankel,  εξέφρασε την άποψη, ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο συναλλαγματικό 
καθεστώς  που  να  ταιριάζει  απόλυτα  σε  μια  χώρα  σε  όλες  τις  περιστάσεις, 
εκφράζοντας έτσι την άποψη της μη σημαντικότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
(Frankel, 1999). Άλλοι, εξ ίσου σημαντικοί μελετητές, όπως οι Maurice Obstefeld και 
Alan  Taylor,  (2005)  στο  έργο  τους  «Global  Capital  Markets»  παρουσίασαν  το 
περίφημο  τρίγωνο  της ασυμβατότητας ή  το  τρίγωνο μακροοικονομικών  επιλογών, 
σύμφωνα  με  το  οποίο  δεν  μπορούν  να  υλοποιηθούν  ταυτόχρονα  και  οι  τρείς 
«στόχοι»:  της  ελεύθερης  διακύμανσης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  της 
αυτόνομης  νομισματικής  πολιτικής  και  της  ελεύθερης  διακίνησης  του  κεφαλαίου. 
Εξετάζοντας  την  περίπτωση  των  σταθερών  συνδέσεων  οι  . Maurice  Obstfeld  και 
Kenneth  Rogoff  (1995),  στο  έργο  τους  «Τhe  Mirage  of  Fixed  Exchange  Rates», 
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εξέφρασαν  την άποψη του φόβου της πρόσδεσης  της συναλλαγματικής  ισοτιμίας. 
Από την άλλη πλευρά ο Guillermo Calvo, (2005) επικεντρώνοντας την προσοχή του 
στην  λειτουργικότητα  των  ελεύθερων  διακυμάνσεων  στο  έργο  του  «The  Fear  of 
Floating» εξέφρασε την άποψη του φόβου της διακύμανσης 2. Οι Barry Eichnegreen, 
Ricardo  Hausmann  και  Ugo  Panizza  δίδοντας  έμφαση  αυτή  καθ’  αυτή  στην 
αξιοπιστία ενός νομίσματος στο έργο τους «The Pain of Original Sin», εξέφρασαν την 
άποψη  ότι  τα  μικρά  κράτη  αντιμετωπίζουν  ένα  βασικό  πρόβλημα  αδυναμίας 
έκδοσης  χρέους  (original  sin)3  στο  δικό  τους  νόμισμα  με  αποτέλεσμα  αυτά  σε 
πολλές περιπτώσεις αν επιλέγουν ξένα νομίσματα ακόμα και για εσωτερική χρήση 
και έτσι να καταλήγουν επί της ουσίας σε καθεστώτα σταθερών συναλλαγματικών 
ισοτιμιών  (Eichengreen  et.al  2005).  Τέλος,  o  Stanley  Fisher  στο  έργο  του  “Is  The 
Bipolar View Correct”  εξέφρασε  τη  θεωρία  της  επιλογής  του  δίπολου  ή  άλλως  τη 
θεωρία  της  απαλοιφής  των  μέσων  καθεστώτων  και  επικέντρωσης  στα  ακραία 
καθεστώτα (Fischer, 2001), (Fisher, 2001b).  

Την εξέταση των συναλλαγματικών καθεστώτων και της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
δυσκολεύει επίσης ο μεγάλος αριθμός όρων πού χρησιμοποιείται διεθνώς, πολλές 
φορές  χωρίς  να  ορίζονται  επακριβώς,  όπως  fixed exchange  rates  /  regimes, pegs, 
fixed but adjustable regimes, managed pegs, anchor currency, flexible exchange rate, 
floating, clean floating, dirty floating κ.ά.  

Τα  παραπάνω  προβλήματα,  οι  αντικρουόμενες  απόψεις  και  το  πλήθος  των 
χρησιμοποιούμενων  όρων  κάπως  διευκρινίζονται,  εάν  ληφθεί  υπόψη,  ότι  το 
πρόβλημα της εξέτασης των συναλλαγματικών ισοτιμιών δεν περιορίζεται απλά και 
μόνο  στην  επιλογή  του  κατάλληλου  συναλλαγματικού  καθεστώτος,  αλλά 
περιλαμβάνει  και  τη  διαχείρισή  του,  δηλαδή  την  ένταξη  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  στο  μίγμα  της  μακροοικονομικής  πολιτικής  της  εκάστοτε  χώρας,  τον 
βαθμό υποτίμησης ή ανατίμησης, κ.ά. . Το ΔΝΤ, στο πλαίσιο του άρθρου IV και των 
υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει για συμβουλευτική υποστήριξη των κρατών‐
μελών, ορίζει ότι στον βασικό του στόχο δεν περιλαμβάνει μόνο την αξιολόγηση του 
κατάλληλου  συναλλαγματικού  καθεστώτος  ή  συστήματος  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  αλλά  και  τη  διοίκηση  ή  διαχείριση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας, 
δηλαδή τη συναλλαγματική πολιτική. 

Σύμφωνα  λοιπόν  με  την  παραπάνω  προβληματική,  στο  πλαίσιο  της  παρούσης 
διατριβής,  ό  όρος  συναλλαγματικό  καθεστώς  ή  σύστημα  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών  θα  κατανοείται  με  ευρεία  έννοια  και  θα  συμπεριλαμβάνει  και  τα 
ζητήματα της συναλλαγματικής πολιτικής. Πολλές φορές όμως, σε αντιστοιχία με τη 
διεθνή  βιβλιογραφία  ο  όρος  αυτός  θα  χρησιμοποιείται  με  τη  στενή  του  έννοια, 
δηλαδή  την  έννοια  του  καθορισμού  του  τρόπου  ανταλλαγής  ενός  νομίσματος  με 

                                                                 
2  Εφ’  όσον οι σταθερές συναλλαγματικές  ισοτιμίες δεν παραμένουν σταθερές και οι κυμαινόμενες 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες  στην  πραγματικότητα  δεν  κυμαίνονται,  τότε  ένα  λογικό  συμπέρασμα 
μπορεί να είναι, ότι τα συναλλαγματικά καθεστώτα δεν είναι σημαντικά.    
3 Ο όρος original sin μεταφράζεται ως προπατορικό αμάρτημα (βλέπε π.χ. την χρήση του όρου στην 
ελληνική έκδοση του βιβλίου των P. Krugman – M. Obstfeld. Διεθνής Οικονομική). Στα πλαίσια της 
παρούσας  εργασίας  θα  ερμηνεύουμε  τον  συγκεκριμένο  όρο  και  ως  το  πρόβλημα  της  βασικής 
αδυναμίας. 
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ένα άλλο, δηλαδή του συναλλαγματικού καθεστώτος, αυτό θα γίνεται όμως σαφές 
από τα συμφραζόμενα στο κείμενο.  

Κατά  λογική  συνέπεια,  κρίνουμε  σκόπιμο  να  παρουσιασθεί  η  πληθώρα  των 
διαφόρων θεωριών σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία θα αφορά τις 
θεωρίες  που  παρουσιάζουν  το  πρόβλημα  της  άμεσης  επιλογής  του  κατάλληλου 
συναλλαγματικού  καθεστώτος  και  της  επίλυσης  του προβλήματος  της αξιοπιστίας 
ενός  νομίσματος  και  θα  περιλάβουν  τις  ομάδες  θεωριών:  των  άριστων 
νομισματικών περιοχών  (Optimal Currency Areas, OCA),  την ομάδα  των Πολιτικών 
Οικονομιών  ή  της  Αξιοπιστίας  των  συναλλαγματικών  καθεστώτων  (  Group  of 
Political Economic Theories or Theories of Credibility of the Exchange Rate Regimes), 
τις θεωρίες της ομάδας της Χρηματοπιστωτικής Ολοκλήρωσης ή των περιπτώσεων 
των Αναδυόμενων Αγορών (Theories of Political Economy or Emerging Market View), 
καθώς  και  την  ομάδα  των  θεωριών  της  βέλτιστης  δυναμικής  επιλογής 
υποδειγμάτων  ανοιχτής  οικονομίας  ή  άλλως  των  νέων  μακροοικονομικών 
υποδειγμάτων  ανοιχτής  οικονομίας.  Η  δεύτερη  κατηγορία  θεωριών  θα  πρέπει  να 
περιλαμβάνει  τις  θεωρίες  ή  υποδείγματα,  τα  οποία  επικεντρώνουν  την  προσοχή 
τους στον καθορισμό των παραγόντων, οι οποίοι προσδιορίζουν το ύψος αλλά και 
τη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας και προσφέρουν κατά αυτόν τον τρόπο 
το  θεωρητικό  υπόβαθρο,  τη  «μηχανική»  της  διαχείρισης  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας,  δηλαδή  τη  συναλλαγματική  πολιτική.  Σε  αυτήν  την  κατηγορία 
περιλαμβάνονται  υποδείγματα  όπως  αυτά  της  νομισματικής  προσέγγισης,  της 
υπερακόντισης,  της  καλυμμένης  και  ακάλυπτης  ισοτιμίας  των  επιτοκίων,  της 
ισοδυναμίας των αγοραστικών δυνάμεων, τα υποδείγματα του χαρτοφυλακίου, των 
σταθερών  αλλά  προσαρμόσιμων  τιμών,  των  ευέλικτων  τιμών  κ.ά.    τα  οποία  δεν 
μπορούν  και  δεν  χρειάζεται  να  παρουσιασθούν  όλα  και  για  αυτό  τον  λόγο  η 
προσοχή  μας  θα  επικεντρωθεί  κατά  πρώτο  λόγο  στην  παρουσίαση  των 
υποδειγμάτων υπολογισμού της πραγματικής συναλλαγματικής  ισοτιμίας και κατά 
δεύτερο λόγο στον  τρόπο διαχείρισης  και  ένταξης  της συναλλαγματικής πολιτικής 
στο  μακροοικονομικό  μίγμα.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  υποστηρίζεται  η  στενή  σχέση 
νομισματικής  και  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  η  οποία  σε  μεγάλο  βαθμό 
καθορίζεται από την προσδιοριστικούς παράγοντες της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Η  παραπάνω  κατηγοριοποίηση  των  θεωριών  σε  μεγάλο  βαθμό  αντιστοιχεί  στην 
πράξη της συναλλαγματικής πολιτικής καθότι: 

‐ Πολλές φορές οι διάφορες χώρες επιλέγουν, για παράδειγμα, ένα σταθερό 
συναλλαγματικό καθεστώς, αλλά το μεταβάλουν (υποτιμούν ή ανατιμούν ή 
μεταβάλλουν  αυτό  καθ’  αυτό  το  καθεστώς),  όταν  τα  βασικά  οικονομικά 
μεγέθη  το  επιβάλλουν  ή  επιλέγουν  ένα  σύστημα  ελεύθερης  διακύμανσης 
της  ισοτιμίας  στο  οποίο  όμως  παρεμβαίνουν,  όταν  οι  νομισματικές  αρχές 
κρίνουν  ότι  οι  συγκεκριμένες  μεταβολές  είναι  υπερβολικές  και  δεν 
δικαιολογούνται από τα δεδομένα.  

‐ Οι νομισματικές αρχές επιλέγουν το κατάλληλο καθεστώς λαμβάνοντας υπ’ 
όψη  τις  μακροπρόθεσμες  επιπτώσεις  του  συναλλαγματικού  καθεστώτος, 
αλλά οφείλουν  να  διαχειριστούν  και  να  εντάξουν  τη  συναλλαγματική  τους 
ισοτιμία στο εκάστοτε μακροοικονομικό μίγμα και  κυρίως να  την εντάξουν 
στη  νομισματική  πολιτική,  σε  έναν  μεσοπρόθεσμο  ή  βραχυπρόθεσμο 
ορίζοντα. 
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Η παραπάνω κατηγοριοποίηση προϊδεάζει τον αναγνώστη, ως ένα σημείο προς την 
άποψη,  ότι  σε  τελική  ανάλυση  δεν  έχει  τόση  σημασία  ο  ορισμός  του  ίδιου  του 
συναλλαγματικού  καθεστώτος,  αλλά η διαχείρισή  του  και  κατ’  επέκταση η  γνώση 
των  όρων  που  καθορίζουν  το  ύψος  και  τον  βαθμό  μεταβολής  του.  Μια  τέτοια 
άποψη  ίσως  φαίνεται  κάπως  ακραία  καθώς  και  οι  δύο  κατηγορίες  θεωριών 
προσφέρουν εξ  ίσου σημαντικές  γνώσεις  για  τα  ζητήματα  του νομίσματος και  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η διαφορά τους όμως έγκειται στο ότι αντιστοιχούν σε 
διαφορετικά  επίπεδα  αφαίρεσης.  Η  μεν  πρώτη  κατηγορία  σε  ένα  υψηλότερο 
επίπεδο αφαίρεσης, δηλαδή στην «προεπιλογή» του κατάλληλου καθεστώτος και η 
δε δεύτερη κατηγορία σε ένα χαμηλότερο επίπεδο, στο επίπεδο της συγκεκριμένης 
λειτουργίας και συσχέτισης της συναλλαγματικής ισοτιμίας με τα βασικά μεγέθη της 
οικονομίας.  Βέβαια,  και  οι  δύο  κατηγορίες  δεν  είναι  ανεξάρτητες  η  μια  από  την 
άλλη και η μια κατηγορία επηρεάζει την άλλη σε μια γόνιμη σχέση αλληλεξάρτησης. 
Αυτό θα επιβεβαιωθεί κατά την παρουσίαση των θεωριών της πρώτης κατηγορίας, 
όπου  θα  φανεί  ότι  οι  θεωρίες  επιλογής  των  συναλλαγματικών 
καθεστώτων/συστημάτων  βασίζονται  επί  τους  ουσίας  πάνω  στις  θεωρίες 
προσδιορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Από  την  άλλη  μεριά,  η  διεθνής  χρηματοπιστωτική  κρίση,  η  οποία  ξέσπασε 
πρόσφατα,  αν  και  αποτελεί  ένα  ιδιαίτερο  γεγονός  και  δεν  έχει  ακόμα  πλήρως 
αξιολογηθεί,  δεν  μπορεί  να  αγνοηθεί  επειδή  έχει  σοβαρές  επιπτώσεις  σε  όλους 
τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μας, θα είναι 
αναγκαίο  να  επιχειρηθεί  μια  θεωρητική  ανάλυσή  της,  με  στόχο  να  εξαχθούν 
χρήσιμα συμπεράσματα και για την περίπτωση των συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

Εκτός από τη θεωρητική προσέγγιση του θέματός μας υπάρχει και  το επίπεδο της 
εμπειρικής  έρευνας.  Η  εμπειρική  έρευνα  με  την  εξέταση  της  αποτελεσματικής 
λειτουργίας  των  διαφόρων  συναλλαγματικών  καθεστώτων  θα  έπρεπε  λογικά  να 
συμβάλλει στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος. Όπως όμως στην περίπτωση 
των θεωριών έτσι και στην εμπειρική έρευνα έχει εκπονηθεί ένας σχεδόν αμέτρητος 
αριθμός  εμπειρικών  μελετών,  οι  οποίες  είναι  αδύνατον  να  μελετηθούν  και  να  
παρουσιασθούν  όλες  στο πλαίσιο  μιας  διατριβής.  Οι  εμπειρικές  μελέτες  μπορούν 
με  την  ίδια λογική όπως οι θεωρίες να διαχωριστούν σε δύο μεγάλες  κατηγορίες, 
δηλαδή σε αυτές που ερευνούν άμεσα το πρόβλημα της αποτελεσματικότητας των 
διαφόρων  συναλλαγματικών  καθεστώτων  και  του  τρόπου  επιλογής  τους  και  σε 
εκείνες  που  εξετάζουν  τις  επιμέρους    σχέσεις  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  με  τα 
βασικά οικονομικά μεγέθη. Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία εμπειρικών μελετών, 
η  προσοχή  μας  θα  επικεντρωθεί  στην  παρουσίαση  των  αποτελεσμάτων  των 
κυριότερων  από  αυτές,  με  σκοπό  να  διαφωτίσει  και  από  αυτή  την  πλευρά  το 
πρόβλημα  του  κατάλληλου  συναλλαγματικού  καθεστώτος  και  του  εμπειρικού 
τρόπου  επιλογής  τους.  Εμπειρικά  αποτελέσματα  της  δεύτερης  κατηγορίας,  όπως 
εκείνα  που  αφορούν,  για  παράδειγμα,  αυτό  της  αποτελεσματικότητας  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας ή θέτουν το ζήτημα των σχέσεων της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας με βασικά οικονομικά μεγέθη ή της ισχύος της καλυμμένης ή ακάλυπτης 
ισοτιμίας  επιτοκίων  ή  της  ισχύος  της  θεωρίας  της  ισοτιμίας  των  αγοραστικών 
δυνάμεων, θα παρουσιασθούν μεμονωμένα όταν και όπου αυτό κριθεί σκόπιμο. 
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Οι  διάφοροι  τύποι  συναλλαγματικών  καθεστώτων  τα  οποία  υπάρχουν  και  έχουν 
προταθεί  από  τη  διεθνή  βιβλιογραφία,  όπως  αυτοί  της  δολαριοποίησης,  του 
συναλλαγματικού  συμβουλίου,  των  προσαρμόσιμων  συνδέσεων,  των  ερπουσών 
προσαρμογών, της ζώνης στόχου στις διάφορες παραλλαγές ή άλλα καθεστώτα που 
προτάθηκαν κατά καιρούς από διάφορους μελετητές όπως αυτό του Basket, Band 
Crawl Regime  (BBC Regime) που προτάθηκε από  τον    John Williamson,(2000) ή  το 
Managed  Floating  Plus  που  προτάθηκε  από  τον Morris  Goldstein,  (2002)  δεν  θα 
παρουσιασθούν ξεχωριστά για δύο λόγους:  

‐ διότι  υπάρχει  εκτενής  βιβλιογραφία  η  οποία  παρουσιάζει  τους  διάφορους 
τύπους αυτών των καθεστώτων και θα ήταν περιττή μια απλή επανάληψη, 
και  

‐ διότι  ο  στόχος  του  παρόντος  μέρους  είναι  η  εξέταση  και  παρουσίαση  του 
θεωρητικού υπόβαθρου της επιλογής του κατάλληλου καθεστώτος με έναν 
κατανοητό και δημιουργικό τρόπο και η αξιοποίησή του για την περίπτωση 
των χωρών υπό μετάβαση και ένταξη στην Ε.Ε. και την Ευρωζώνη, και όχι η 
απλή απαρίθμηση των καθεστώτων και η παρουσίαση των πλεονεκτημάτων 
και μειονεκτημάτων τους.  

Όταν γίνεται αναφορά σε αυτά τα συναλλαγματικά καθεστώτα, αυτά θα ορίζονται 
και θα παρουσιάζονται στο κείμενο ή τις σημειώσεις του κειμένου με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο.  

Όλων  αυτών  όμως  θα  προηγηθούν  οι  ορισμοί  των  εννοιών  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας,  του  συναλλαγματικού  καθεστώτος,  της  συναλλαγματικής  πολιτικής  και 
κυρίως  θα  επιχειρηθεί  μια  κατηγοριοποίηση  –  ταξινόμηση  των  καθεστώτων  σε 
θεωρητική  και  πρακτική  βάση,  διότι  η  κατηγοριοποίηση  και  η  ταξινόμηση 
αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση κάθε επιλογής. Επίσης, θα δειχθεί πώς όσο 
αναγκαία  και  χρήσιμη  μπορεί  να  θεωρηθεί  μια  κατηγοριοποίηση  –  ταξινόμηση, 
αυτή δεν λύνει το τελικό πρόβλημα του κατάλληλου συναλλαγματικού καθεστώτος, 
διότι  αυτό  καθ’  αυτό  το  συναλλαγματικό  καθεστώς  είναι  το  ζητούμενο  και  αυτό 
φαίνεται να είναι ένα ζήτημα δημιουργικής σύνθεσης της θεωρίας με την πολιτική 
και τους στόχους της.  
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1. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ, ΕΝΝΟΙΑ, 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

 
Η ανάγκη για επιλογή απαιτεί  τον ορισμό και  την κατηγοριοποίηση –  ταξινόμηση, 
άλλως δεν είναι νοητή η πράξη της επιλογής.  
Η συναλλαγματική ισοτιμία είναι ο λόγος ανταλλαγής ενός νομίσματος με ένα άλλο 
νόμισμα  και  ο  καθορισμός  αυτού  του  λόγου  ανταλλαγής  αποτελεί  το 
συναλλαγματικό  καθεστώς.  Η  πράξη  του  καθορισμού  όμως  περιλαμβάνει  και  τις 
πράξεις οι οποίες αποσκοπούν στην υλοποίηση του καθεστώτος και κατά αυτό τον 
τρόπο  ο  ορισμός  ενός  συναλλαγματικού  καθεστώτος  περιλαμβάνει  και  τη 
συναλλαγματική πολιτική  (Hagan, 2006). 

Στην  πράξη.  το  ζήτημα  του  ορισμού  και  της  ταξινόμησης ως  προαπαιτούμενο  της 
επιλογής  δεν  φαίνεται  να  λύνεται  τόσο  εύκολα  εφ’  όσον  σε  τελική  ανάλυση  το 
ζητούμενο  είναι  η  ίδια  η  ταξινόμηση.  Αυτό  φαίνεται  καθαρά  από  το  πλήθος  των 
συναλλαγματικών καθεστώτων που συναντάται στη βιβλιογραφία και στην πράξη, 
όπως αυτά των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, των σταθερών συνδέσεων, 
των σταθερών αλλά προσαρμόσιμων συνδέσεων, των ζωνών στόχοu των ερπουσών 
διευθετήσεων,  των  ελεύθερων  διακυμάνσεων,  των  διαχειρίσιμων  διακυμάνσεων, 
των αυστηρών συνδέσεων, των νομισματικές αγκυρών κ.ά. 4 5. 

Μέχρι  την  κατάργηση  του  συστήματος  του  Bretton  Woods  το  1973  ο  συνήθης 
διαχωρισμός των συστημάτων συναλλαγματικών ισοτιμιών ήταν αυτός μεταξύ των 
ελεύθερα κυμαινόμενων και των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Μετά την 
κατάργηση  του  συστήματος,  οι  χώρες  πλέον  ήταν  ελεύθερες  να  επιλέξουν  το 
συναλλαγματικό καθεστώς που θεωρούσαν ότι άρμοζε στην περίπτωσή τους και τη 
μόνη  υποχρέωση  που  είχαν  και  έχουν  είναι  να  ανακοινώνουν  στο  ΔΝΤ  το 
συγκεκριμένο  καθεστώς,  με  αποτέλεσμα  να  εμφανισθεί  ένα  πλήθος  καθεστώτων 
που  μεταξύ  άλλων  περιλαμβάνει  τα  παλαιά  συστήματα  του  συναλλαγματικού 
συμβουλίου και της δολαριοποίησης (Hagan, 2006). 

Το  πρόβλημα  του  ορισμού  και  της  ταξινόμησης  εντείνεται  καθότι  οι  χώρες  και  οι 
νομισματικές αρχές πολλές φορές άλλο σύστημα ανακοινώνουν και άλλο σύστημα 
εφαρμόζουν. Για παράδειγμα, ανακοινώνουν σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
αλλά  τις  προσαρμόζουν  κατά  καιρούς  όταν  κρίνουν  ότι  το  απαιτούν  τα  βασικά 
οικονομικά  μεγέθη  ή  ανακοινώνουν  ελεύθερα  κυμαινόμενες  συναλλαγματικές 
ισοτιμίες  και  παρ’  όλα  αυτά  παρεμβαίνουν  στην  αγορά  συναλλάγματος,  όταν 
                                                                 
4 Και αυτά τα καθεστώτα συναντώνται σε διάφορες παραλλαγές π.χ. οι σταθερές συνδέσεις μπορεί 
να  είναι  συνδέσεις  με  τον  χρυσό,  με  ένα προϊόν,  με  ένα  νόμισμα,  με  ένα  καλάθι  νομισμάτων.  Το 
καθεστώς  της  ζώνης  στόχου  μπορεί  να  έχει  σταθερή  ζώνη  ή  προσαρμόσιμη  ζώνη,  προσαρμόσιμη 
προς  τα  επάνω  και  σταθερή  προς  τα  κάτω.  Στο  καθεστώς  των  ερπουσών  διευθετήσεων,  οι 
διευθετήσεις μπορεί να ακολουθούν παρελθούσες εξελίξεις, π.χ. τον πληθωρισμό, τους μισθούς, το 
κόστος  παραγωγής  ή  τις  προσδοκώμενες  τιμές.  Οι  διευθετήσεις  μπορεί  να  είναι  εβδομαδιαίες  ή 
μηνιαίες.  Ο  προσανατολισμός  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  μπορεί  να  είναι  μυστικός  η  να 
ανακοινωθεί δημόσια κ.ά.    
5 Παρόμοια είναι και τα προβλήματα στην διεθνή βιβλιογραφία και πράξη όπου τα καθεστώτα που 
συναντώνται είναι μεταξύ άλλων fixed exchange rates / regimes, pegs, fixed but adjustable regimes, 
managed  pegs,  anchor  currency,  flexible  exchange  rate,  floating,  clean  floating,  dirty  floating, 
managed floating, soft pegs, hard pegs κ.ά.  
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κρίνουν ότι οι μεταβολές της συναλλαγματικής  ισοτιμίας δεν δικαιολογούνται από 
τα δεδομένα. Κατά αυτόν τον τρόπο προκύπτει μια ταξινόμηση σύμφωνα με αυτά 
που ανακοινώνουν οι αρχές και ονομάζεται de jure ταξινόμηση και μια σύμφωνα με 
αυτό που εφαρμόζουν στην πράξη και ονομάζεται de facto ταξινόμηση.  

Και  οι  δύο  αυτές  ταξινομήσεις  είναι  χρήσιμες,  και  αντιστοιχούν  στη  γενική 
προσέγγιση  της  παρούσας  διατριβής:  η  μεν  πρώτη  δείχνει  τις  επιλογές  και 
κατευθύνσεις  της  οικονομικής  πολιτικής  και  αποκτά  κατά  αυτόν  τον  τρόπο 
ενδεικτικό  χαρακτήρα  αναφορικά  με  τις  επιλογές  και  κατευθύνσεις  της 
κυβερνητικής  πολιτικής,  η  δε  δεύτερη  ταξινόμηση  επιτρέπει  την  εκ  των  υστέρων 
αξιολόγηση των κυβερνητικών επιλογών, εφ’ όσον βασίζεται στην παρατήρηση και 
καταμέτρηση αυτού που πράγματι υλοποιούν οι αρχές, δηλαδή του τρόπου με τον 
οποίον εφαρμόζουν το συγκεκριμένο καθεστώς. 

Η  δυσκολία  της  ταξινόμησης  των  διαφόρων  καθεστώτων  καταδεικνύεται, 
παρατηρώντας την περίπτωση του ευρώ.  Συνήθως το ευρώ αντιμετωπίζεται ως το 
κοινό νόμισμα μιας νομισματικής ένωσης, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές 
να κατατάσσεται στην περίπτωση  των καθεστώτων με σταθερή σύνδεση. Από  την 
άλλη  μεριά  όμως  το  ευρώ  είναι  ένα  νόμισμα,  το  οποίο  μαζί  με  το  δολάριο  και 
κάποια  άλλα  σκληρά  νομίσματα  κυμαίνεται  ελεύθερα,  από  αυτή  την  άποψη  θα 
έπρεπε να καταταχθεί στην περίπτωση των κυμαινόμενων καθεστώτων6.   

Την σημασία αλλά και τη δυσκολία μιας πλήρους ταξινόμησης των καθεστώτων σε 
de  jure  επίπεδο  δείχνει  και  η  επόμενη  αναφορά,  η  οποία  παρουσιάζει  έναν 
μεθοδολογικό, συστηματικό και απαριθμητικό τρόπο ορισμού και ταξινόμησης των 
καθεστώτων και η οποία βασίζεται στον Kurt Schuler και παρουσιάσθηκε στο έργο 
του  «Classifying  Exchange  Rates»  (Schuler,  2006  ).  Στην  προσπάθεια  του  αυτή  ο 
συγκεκριμένος συγγραφέας παραλλήλισε την αγορά συναλλάγματος με την αγορά 
των  προϊόντων  και,  όπως  η  αγορά  προϊόντων  μπορεί  να  ταξινομηθεί 
χρησιμοποιώντας  τα  χαρακτηριστικά:  τιμές,  ποσότητες  και  ποιότητα,  κατά  αυτόν 
τον τρόπο μπορεί και το νόμισμα (η συναλλαγματική ισοτιμία) να χαρακτηριστεί ως 
ένα  προϊόν  το  οποίο  μπορεί  να  ταξινομηθεί  με  βάση  τα  χαρακτηριστικά:  τιμή 
συναλλάγματος,  ποσότητα  που  μετράται  με  βάση  τη  νομισματική  προσφορά  και 
νομισματική  ζήτηση,  καθώς  επίσης  και  με  βάση  τη  μετατρεψιμότητα  που 
αντιστοιχεί στην ποιότητα. Με βάση τα τρία αυτά χαρακτηριστικά ο συγκεκριμένος 
συγγραφέας  καταλήγει  στην  εξής  ταξινόμηση,  η  οποία  παρουσιάζεται  σε  ένα 
τρισδιάστατο γράφημα στο οποίο ο οριζόντιος άξονας παρουσιάζει  τα καθεστώτα 
σύμφωνα  με  τον  βαθμό  μεταβολής  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  ενώ  στον 
κάθετο  άξονα  παρουσιάζονται  τα  καθεστώτα  σύμφωνα  με  τον  βαθμό 
μετατρεψιμότητας  και,  συνδυάζοντας  τα  δύο  αυτά  χαρακτηριστικά  με  τον  βαθμό 
ελέγχου  μέσω  πράξεων  συναλλάγματος  στην  ανοιχτή  αγορά,  καταλήγει  σε  μια 
κατάταξη στον τρίτο άξονα, η οποία αποτελεί την τελική κατάταξη των καθεστώτων 
και συνδυάζονται με αυτόν τον τρόπο τα τρία χαρακτηριστικά: μεταβλητότητα της 

                                                                 
6  Βλέπε  πίνακα  1.1.στο  παράρτημα  του  παρόντος  μέρους  όπου  παρουσιάζεται  η  κατάταξη  των 
χωρών  ως  προς  τα  διάφορα  συναλλαγματικά  καθεστώτα  σύμφωνα  με  τις  μεθοδολογία  που 
χρησιμοποιεί  το  ΔΝΤ  για  το  έτος  2004.  και  όπου  φαίνεται,  ότι  οι  χώρες  της  Ευρωζώνης  έχουν 
καταταχθεί σε μια ειδική και αυτόνομη κατηγορία.  
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συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  μετατρεψιμότητα  και  έλεγχο  στην  αγορά 
συναλλάγματος (γράφημα 1).  

Ειδικότερα, παρατηρώντας το γράφημα στην οριζόντια κατεύθυνση διακρίνονται οι 
περιπτώσεις :  

1. Πάγιες  διευθετήσεις:  αφορούν  συστήματα  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στο 
πλαίσιο  μιας  οριζόντιας  ζώνης  με  συνηθισμένο  όριο  +/‐1%.  Όταν  δεν 
ελέγχεται  πλήρως  η  μεταβολή  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  τότε  ή  ζώνη 
αυτή  καλείται  πάγια,  ενώ,  όταν  ελέγχεται,  καλείται  ζώνη  σταθερής 
διασύνδεσης.  

2‐5.  Μερική  διακύμανση:  Συστήματα  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  τα  οποία  
προσανατολίζονται  κυρίως  προς  την  τάση  της  αγοράς  και  των  οποίων  η 
μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  συνήθως    ξεπερνά  το  2%  της 
προηγούμενης περίπτωσης  
2. Έρπουσες  διευθετήσεις,  με  βάση  παρελθόντα  δεδομένα  ή  μελλοντικές 

προσδοκίες,  με  πρόσδεση  σε  ένα  νόμισμα  ή  καλάθι  νομισμάτων  και 
διακυμάνσεις  οι  οποίες  δεν  ξεπερνούν  το  2%.  Όταν  ελέγχονται  καλούντα 
συστήματα ελεγχόμενης έρπουσας διακύμανσης.  

3. Ζώνες  στόχοι:  συστήματα  διακύμανσης  σε  ζώνες  στόχου  με  όρια 
διακύμανσης από 2% ‐ 30%. Μπορεί να είναι ελεγχόμενα ή όχι  

4. Έρπουσες διευθετήσεις ζώνης στόχου: συστήματα ερπουσών διευθετήσεων 
με  προσανατολισμό  σε  ζώνη  και  ένα  νόμισμα  ή  ένα  καλάθι  νομισμάτων. 
Όταν ελέγχονται καλούνται συστήματα έρπουσας ελεγχόμενης διακύμανσης 
σε ζώνη στόχο. 

5. Συστήματα  περιορισμένης  διακύμανσης:  συστήματα  χωρίς  διαρκείς  και 
μόνιμες  παρεμβάσεις.  Οι  νομισματικές  αρχές  παρεμβαίνουν  στην  αγορά 
συνήθως  για  να  μετριάσουν  της  διακυμάνσεις  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας. Είναι δυνατόν οι παρεμβάσεις να περιορίζονται από την ζώνη, δεν 
έχουν  όμως  προσανατολισμό  και  κατεύθυνση.  Όταν  ελέγχονται  καλούνται 
συστήματα ελεγχόμενης διακύμανσης. 

6. Σύστημα  πλήρους  ή  ελεύθερης  διακύμανσης:  σύστημα  χωρίς 
προσανατολισμό.  Όταν  ελέγχεται  καλείται  σύστημα  καθαρής  διακύμανσης 
(clean floating).  
 

Γράφημα 1: Ταξινόμηση Συστημάτων Συναλλαγματικών Καθεστώτων κατά τον Κ. Schuler 

Καμία μετατρεψιμότητα ( Ε ) 
Γραφειοκρατικός και πλήρης έλεγχος
της ισοτιμίας

Περιορισμένη μετατρεψιμότητα ( ( Δ ) 
( Ελεγχόμενη ισοτιμία ) 

Μετατρεψιμότητα πληρωμών ( Γ ) 
( Ελεγχόμενες ισοτιμίες ) 

Μερική Μετατρεψιμότητα ( Β-Δ) 
Φιλελεύθερη μετατρεψιμότητα ( Β) 
( ελεγχόμενες ισοτιμίες ) 

Πλήρη Μετατρεψιμότητα ( Α ) 
( Ισομιία : μπορεί να ελεγχθεί ή όχι )

6Β4Β 5Β3Β2Β1Β

6Α* 5Α*4Α*3Α*2Α* 1Α * 

Διακύμανση ( 6 ) Μερική Διακύμανση ( 2 – 5  ) 

Πλήρη Διακύμανση
( 6 ) 

Περιορισμένη
Διακύμανση ( 5 ) Έρπουσες προσ. Ζώνης ( 4 )

Ζώνη ( 2) 
Έρπουσες
προσαρμογές ( 
2 ) Πάγια ( 1 ) 

Πάγια ( 1 )

6Γ5Γ4Γ3Γ2Γ1Γ

6Δ5Δ4Δ3Δ2Δ1Δ

7Ε

 

Πηγή: Schuler, Kurt. (2006). Classifying Exchange Rate. http//users.erols.com/kurrency/classifying.pdf [Ανάκτηση 
30/06/2010] 
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Στον κάθετο άξονα διακρίνονται οι περιπτώσεις:  
Α.  Πλήρης  μετατρεψιμότητα:  συστήματα  χωρίς  σημαντικούς  περιορισμούς 
μετατρεψιμότητας. Τα συστήματα αυτά μπορεί να ελέγχονται ή όχι  (έλεγχος μέσω 
παρεμβάσεων στην αγορά συναλλάγματος). 
 
Β‐Δ. Μερική μετατρεψιμότητα: συστήματα με περιορισμούς στη μετατρεψιμότητα. 
Τα  συστήματα  αυτά  καταλήγουν  συνήθως  σε  συστήματα  με  πολλαπλές  και 
παράλληλες συναλλαγματικές ισοτιμίες  
Β.  Φιλελεύθερη  μετατρεψιμότητα:  συνήθως  μετατρεψιμότητα  πράξεως  ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών και σπανιότερα πράξεως ισοζυγίου κίνησης κεφαλαίου.  
Γ.  Μετατρεψιμότητα  μέσω  μιας  ένωσης  πληρωμών  και  εκκαθάρισης: 
μετατρεψιμότητα επιτρεπτή τόσο για τις εμπορικές πράξεις όσο και για τις πράξεις 
κίνησης  κεφαλαίου.  Πληρωμές  όμως  υλοποιούνται  όμως  μέσω  της  ένωσης 
πληρωμών.  
Δ.  Περιορισμένη  μετατρεψιμότητα:  συστήματα  με  εκτεταμένους  περιορισμούς 
μετατρεψιμότητας  συνδυαζόμενοι  με  περιπτώσεις  μετατρεψιμότητας  για 
συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών.  
Ε. Απαγορεύσεις μετατρεψιμότητας. 
 
Μία  de  jure  ταξινόμηση  η  οποία  χρησιμοποιείται  ευρέως  στη  θεωρία,  είναι  η 
ταξινόμηση που ανέπτυξε ο Jeffry Frankel και είναι η ακόλουθη (Frankel, 2003)7:  
Α. Περίπτωση: Διακυμάνσεις Συναλλαγματικών Ισοτιμιών  
1. Ελεύθερες διακυμάνσεις  
2. Ελεγχόμενες διακυμάνσεις (managed floating) 
B. Περιπτώσεις Μεσαίων Καθεστώτων   
3. Ζώνες Στόχοι  

3.1. Ζώνη στόχος à  la Bergsten – Williamson (Συναλλαγματική Ισοτιμία 
θεμελιώδους  Ισορροπίας  (Fundamental  Equilibrium  Exchange 
Rate) 

3.2. Ζώνης  στόχος  à  la    Krugman  –  ERM  (  Ζώνη  σταθερής  κεντρικής 
ισοτιμίας) 

4. Συνδέσεις μέσω ερπουσών προσαρμογών (crawling pegs) 
4.1. Βάσει δεικτών  
4.2. Βάσει προαναγγελθείσας προσαρμογής  

5. Συνδέσεις με καλάθι νομισμάτων (Basket pegs)  
6. Προσαρμόσιμες συνδέσεις  
Γ. Περιπτώσεις Σταθερών Ισοτιμιών  
7. Συναλλαγματικό Συμβούλιο  
8. Δολαριοποίηση  
9. Νομισματική Ένωση  
 

                                                                 
7  O  ίδιος  ο  συγγραφέας  αναγνωρίζει  ότι  υπάρχουν  πολλά  προβλήματα  με  τη  συγκεκριμένη 
ταξινόμηση και αναφέρει ότι τα καθεστώτα του μέσου επιπέδου μπορούν να διακυμαίνονται κατά 
τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να  κατατάσσονται  είτε  στην  περίπτωση  των  καθεστώτων  με  «ελεύθερη» 
διακύμανση, είτε στην περίπτωση των καθεστώτων με σταθερή ισοτιμία (Frankel, 2003). 
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Μία  άλλη  ευρέως  χρησιμοποιούμενη  ταξινόμηση  είναι  αυτή  την  οποία 
χρησιμοποιεί  το  ΔΝΤ  και  η  οποία  αποτελεί  ένα  μίγμα  de  jure  και  de  facto 
ταξινόμησης, όπως παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. 
 

Πίνακας 1:Ταξινόμηση Συναλλαγματικών Καθεστώτων κατά το ΔΝΤ 

Καθεστώς Συναλλαγματικών 
Ισοτιμιών χωρίς εθνικό 

νόμισμα 

Πρόκειται για καθεστώς κατά το οποίο δεν κυκλοφορεί εθνικό νόμισμα αλλά ένα ξένο νόμισμα 
συνήθως  το  δολάριο  (δολαριοποίηση)  ή,  στην  περίπτωση  μιας  νομισματικής  ένωσης,  ένα
κοινώς αποδεκτό νόμισμα  (ΕU,  ευρώ)  .  Σε  τέτοιες περιπτώσεις οι  νομισματικές αρχές  χάνουν 
τον έλεγχο της νομισματικής πολιτικής και αυτή συνδέεται με το ξένο νόμισμα. 

Καθεστώς Συμβουλίου 
Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 

Πρόκειται για καθεστώς κατά το οποίο επιβάλλεται δια νόμου: 
- Σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία. 
- Ανταλλαγή του ξένου νομίσματος στη σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία. 
- Εάν υπάρχει έκδοση νέου χρήματος, αυτή πραγματοποιείται μόνον εφ’ όσον 

εξασφαλισθεί συνάλλαγμα (κυκλοφορία εθνικού νομίσματος απόλυτα 
εναρμονισμένη με το ξένο νόμισμα). 

- Ο τελευταίος Δανειστής συνήθως δεν υπάρχει. 
- Περιέχει πολύ περιορισμένες δυνατότητες άσκησης νομισματικής πολιτικής. 

Συνήθη Καθεστώτα Σταθερών 
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 

Πρόκειται  για  καθεστώτα    τα  οποία  συνδέουν  το  εθνικό  νόμισμα  με  το  ξένο  νόμισμα  με
σταθερή  συναλλαγματική  ισοτιμία  ή  με  ένα  καλάθι  διαφόρων  νομισμάτων    ΔΤΔ  κ.ά.  ).  Το
καλάθι αυτό μπορεί να απεικονίζει  την γεωγραφική κατανομή των εμπορικών συναλλαγών ή
την κατανομή των διεθνών πληρωμών της χώρας κ.ά.   

Η σταθερή συναλλαγματική  ισοτιμία μπορεί  να κυμαίνεται μεταξύ +1  και  ‐1  ή +2  και  ‐2.  Δεν 
είναι αμετάκλητη, άλλα μπορεί να προσαρμόζεται ( σύστημα προσαρμοζόμενων ισοτιμιών).  

Οι δυνατότητες της νομισματικής πολιτικής είναι περιορισμένες αλλά μεγαλύτερες από τα δύο
προηγούμενα καθεστώτα. 

Συναλλαγματικά καθεστώτα 
ζωνών στόχων 

Πρόκειται για καθεστώτα τα οποία συνδέουν το καθεστώς της συναλλαγματικής  ισοτιμίας με 
μια ζώνη στόχο, στο ενδιάμεσο της οποίας οι ισοτιμίες κυμαίνονται ελεύθερα ( ΕΜU I , EMU II  

Καθεστώς Ερπουσών  
Διευθετήσεων 

Πρόκειται για καθεστώτα τα οποία αναπροσαρμόζουν τη συναλλαγματική ισοτιμία περιοδικά. 
Η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται με βάση κάποιο δείκτη: δείκτη Πληθωρισμού, Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή, διαφορές στα επίπεδα πληθωρισμού. Οι αναπροσαρμογές μπορούν να γίνονται 
βάσει δεικτών του παρελθόντος (backward looking) ή βάσει προβλέψεων (forward looking). 
 

Καθεστώς Ερπουσών 
Διευθετήσεων με ζώνες 

στόχους 

Πρόκειται  για  καθεστώτα  ερπουσών  διευθετήσεων  βάσει  δεικτών,  οι  οποίοι  επιτρέπεται  να
κυμαίνονται μέσα στα όρια της ζώνης. 

Καθεστώς Ελεγχόμενης 
διακύμανσης χωρίς 
προεπιλεγμένο στόχο 

Έλεγχος  των  διακυμάνσεων  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  χωρίς  προεπιλεγμένο  στόχο  ή 
σχέδιο παρέμβασης.  Γενική παρακολούθηση της συναλλαγματικής  ισοτιμίας και παρεμβάσεις 
κατά την κρίση των αρχών μετά από γενική εκτίμηση.   

Ελεύθερη και ανεξάρτητη 
διακύμανση 

Διακύμανση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  σύμφωνα  με  τα  δεδομένα  της  αγοράς. 
Παρεμβάσεις μόνο κατ’ εξαίρεση, σε ειδικές περιπτώσεις, με στόχο την επιβολή «κανονικών»
διακυμάνσεων. 

Πηγή: ΔΝΤ. Classification of Exchange Rate Arrangements and Monetary Policy Framework. 

Η  πολυμορφία  των  καθεστώτων  δεν  αλλάζει  και  στην  περίπτωση  της  de  facto 
ταξινόμησης, η οποία βασίζεται σε παρατηρήσεις αναφορικά με την υλοποίηση των 
καθεστώτων,  λαμβάνοντας  υπόψη  π.χ.  τις  παρεμβάσεις  των  αρχών,  το  εύρος  της 
μεταβολή  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  (κυρίως  το  εύρος  διακύμανσης),  τη 
διάρκεια,  τη  μεταβολή  των  συναλλαγματικών  διαθεσίμων  κ.ά.    Και  σε  αυτή  την 
περίπτωση  ένας  μεγάλος  αριθμός  εμπειρικών  μελετών  κατάληξε  σε  ένα  μεγάλο 
εύρος  συναλλαγματικών  καθεστώτων.  Ενδεικτικός  είναι  ο  επόμενος  πίνακας,  ο 
οποίος  αναφέρει  μερικές  από  τις  σημαντικότερες  εμπειρικές  μελέτες  και  τα 
καθεστώτα που ορίζουν οι συγκεκριμένοι μελετητές.  
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Πίνακας 2: De Facto Ταξινόμηση Συναλλαγματικών Καθεστώτων 

Kuttner και Posen (2001), 39  κατηγορίες από τις οποίες οι κυριότερες είναι: 
Κατηγορία διευθετήσεων συναλλαγματικών ισοτιμιών (4 υποκατηγορίες: συναλλαγματικό συμβούλιο, σκληρές / ισχυρές 
συνδέσεις, ζώνες στόχοι, διακυμάνσεις).  
Κατηγορία εσωτερικών πολιτικών (5 υποκατηγορίες: συναλλαγματικό συμβούλιο, στενός νομισματικός στόχος, ευρύς 
νομισματικός στόχος, στόχος πληθωρισμού, χωρίς στόχο). 
Κατηγορία ανεξαρτησίας κεντρικής τράπεζας (3 υποκατηγορίες: καμία αυτονομία, μερική αυτονομία, πλήρης αυτονομία) 

Ghosh, Gulde, και Wolf  (2002), 10 κατηγορίες:
Νομισματική Ένωση, δολαριοποίηση, συναλλαγματικό συμβούλιο, σύνδεση προς ένα νόμισμα, σύνδεση προς ένα καλάθι 
νομισμάτων, διευθετήσεις συνεργασίας, έρπουσες  προσαρμογές, ζώνες στόχοι, ελεγχόμενες διακυμάνσεις, ελεύθερες 
διακυμάνσεις. 

Bubula και Oetker – Robe (2003), 13 κατηγορίες:
Καθεστώς χωρίς εθνικό νόμισμα, νομισματική ένωση, συναλλαγματικό συμβούλιο, σύστημα σταθερής σύνδεσης προς 
ένα ξένο νόμισμα, σύνδεση προς ένα καλάθι νομισμάτων, ζώνη στόχος, forward looking έρπουσες προσαρμογές, forward  
looking έρπουσες προσαρμογές σε ζώνη, backward looking έρπουσες προσαρμογές, backward looking έρπουσες 
προσαρμογές,  έντονες ελεγχόμενες διακυμάνσεις, άλλες διακυμάνσεις, ανεξάρτητες διακυμάνσεις.    

Reinhart και Rogoff (2004), 14 κατηγορίες:
Χωρίς εθνικό νόμισμα, αναγγελθείσες συνδέσεις ή συναλλαγματικό συμβούλιο, αναγγελθείσες οριζόντιες ζώνες, 
αναγγελθείσες έρπουσες ζώνες έως και +/‐ 2%. 
De facto συνδέσεις, αναγγελθείσες έρπουσες συνδέσεις, αναγγελθείσες έρπουσες ζώνες έως και +/‐2%, de facto 
έρπουσες συνδέσεις, de facto έρπουσες ζώνες έως και +/‐2%, αναγγελθείσες έρπουσες ζώνες πάνω από +/‐2%, de facto 
έρπουσα ζώνη έως και +/‐5% απλή ζώνη στόχος έως και +/‐2%, ελεγχόμενη διακύμανση, ελεύθερη διακύμανση, 
ελεύθερη πτώση, πολλαπλές και παράλληλες ισοτιμίες.  

Stone και Bhundia (2005), 8 κατηγορίες:
Χωρίς νομισματική αυτονομία, σταθερές συνδέσεις και πολιτικές στόχευσης πληθωρισμού, έμμεσες στοχεύσεις 
πληθωρισμού, inflation targeting lite, ισχνές νομισματικές προσδέσεις, νομισματικές προσδέσεις.  

Levy‐Yeyati και Sturzenegger (2005), 5 κατηγορίες:
Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, έρπουσες προσαρμογές, «βρώμικες» dirty διακυμάνσεις, ελεύθερες διακυμάνσεις, 
μη κατατάξιμες περιπτώσεις. 

 
Πηγή: Schuller, Kurt.(2006). Classifying Exchange Rates. http//users.erols.com/kurrency/classifying.pdf [Ανάκτηση 

30/06/2010] 

Παρατηρώντας τις αναφορές του προηγούμενου πίνακα φαίνεται ότι ο αριθμός των 
συναλλαγματικών  καθεστώτων  κυμαίνεται  από  5  στην  περίπτωση  των  μελετητών 
Levy‐Yeyati‐Sturzenegger  έως  και  39  στην  περίπτωση  των  μελετητών  Kuttner  – 
Posen.  
 
Συγκριτικές μελέτες που έγιναν και παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα δείχνουν 
ότι  υπάρχει  μια  σχετικά  μικρή  αντιστοίχιση  μεταξύ  των  καθεστώτων  τα  οποία 
ορίζουν οι διάφοροι μελετητές.  

Πίνακας 3: Αντιστοίχηση De Facto Συναλλαγματικών Καθεστώτων 

Ταξινόμηση Συναλλαγματικών Καθεστώτων
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Πηγή: Frankel, Jeffry (2004). Experience of and Lessons from Exchange Rate Regimes in Emerging Economies. In Monetary 
and Financial Integration in East Asia. σελ., 38 

Ανακεφαλαιώνοντας, μπορεί να διαπιστωθεί ότι η ταξινόμηση των καθεστώτων (de 
jure  και de  facto),  η  οποία αποτελεί  την απαραίτητη προϋπόθεση  κάθε  επιλογής, 
οξύνει και διευρύνει  το πνεύμα καθότι αναδεικνύει  το εύρος και τη δυσκολία του 
εγχειρήματος  της  επιλογής  του κατάλληλου συναλλαγματικού καθεστώτος,  δεν  το 



24 
 

επιλύει  όμως,  με  αποτέλεσμα  η  αναζήτηση  στα  στραφεί  στο  βασικό  μέσο 
αναζήτησης λύσεων, την οικονομική θεωρία.   

 

2. ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ  
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε στην Εισαγωγή, πρόκειται για την κατηγορία των θεωριών οι 
οποίες  επικεντρώνουν  την  προσοχή  τους  στο  άμεσο  πρόβλημα  της  επιλογής  του 
κατάλληλου  συναλλαγματικού  καθεστώτος    και  περιλαμβάνει  τις  ομάδες  των 
θεωριών των άριστων νομισματικών περιοχών (OCA), της πολιτικής οικονομίας, της 
χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης καθώς και την ομάδα δυναμικής βελτιστοποίησης 
υποδειγμάτων ανοιχτής οικονομίας8. 
 
Η  ομάδα  των  θεωριών  των  άριστων  νομισματικών  περιοχών  επικεντρώνει  την 
προσοχή  στην  προσαρμοστικότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  προσπαθεί 
να καταλήξει στον ορισμό μιας άριστης νομισματικής περιοχής και την ύπαρξη ενός 
νομίσματος ή μιας σταθερής συναλλαγματικής  ισοτιμίας, λαμβάνοντας υπόψη την 
φύση  αλλά  και  την  γεωγραφική  κατανομή  των  προσαρμογών.  Η  δε  ομάδα  των 
θεωριών της πολιτικής οικονομίας δίδει μεγάλη βάση στα ζητήματα της αξιοπιστίας 
που προσφέρουν τα διάφορα νομισματικά καθεστώτα και προσπαθεί να καταλήξει 
στο  καταλληλότερο,  αξιολογώντας  τη  συμβολή  τους  στην  αξιοπιστία  των 
οικονομικών επιλογών. Η ομάδα της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης εξετάζει την 
περίπτωση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συναλλαγματικών καθεστώτων σε 
ένα  περιβάλλον  έντονης  αβεβαιότητας,  η  οποία  προκαλείται  από  την  ελεύθερη 
διακίνηση του κεφαλαίου και τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση. Σε αντίθεση με τις 
τρείς  πρώτες  ομάδες  που  εξετάζουν  το  πρόβλημα  της  επιλογής  του  κατάλληλου 
καθεστώτος  με  έναν  άμεσο  τρόπο,  η  τέταρτη  ομάδα  θέτει  στο  προσκήνιο  το 
πρόβλημα  του  καθορισμού  του  συναλλαγματικού  καθεστώτος  σε  μια  σειρά  από 
αυστηρά  μαθηματικά  υποδείγματα  τα  οποία  βασίζονται  στη  δυναμική 
βελτιστοποίηση μικροοικονομικών διαδικασιών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ όψη 
τις  νομισματικές  δυσκαμψίες  και  ατέλειες  της  αγοράς.  Τα  υποδείγματα  αυτά  σε 
τελική  ανάλυση,  αν  και  θα  έπρεπε  να  καταταχθούν  στη  δεύτερη  κατηγορία  των 
θεωριών,  παρουσιάζονται  στην  πρώτη,  διότι  μέσα  από  τη  διαδικασία 
βελτιστοποίησης  μικροοικονομικών  διαδικασιών  επιτρέπουν  την  ωφελιμιστική 
αξιολόγηση των επιλογών και κατά επέκταση την ωφελιμιστική αξιολόγηση και των 
περιπτώσεων της λειτουργίας των συναλλαγματικών καθεστώτων.   

Πριν  την  παρουσίαση  των  συγκεκριμένων  θεωριών,  κρίνεται  σκόπιμο  να  τονιστεί 
και  ή  διεθνή  πλευρά  της  επιλογής  ενός  συναλλαγματικού  καθεστώτος,  ή  ενός 
νομίσματος.  Πρόκειται  για  την  θεωρητική  περίπτωση,  η  οποία  έχει  αποκτήσει 
τεράστια επικαιρότητα μετά το  ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 
που  θα  απασχολήσει  και  την  παρούσα  διατριβή.  Συνήθως,  η  διεθνής  πλευρά  της 
επιλογής  ενός  καθεστώτος  ή  νομίσματος  συνδέεται  με  ζητήματα  της  ισχύος  ενός 
νομίσματος,  με  ζητήματα  οικονομικής  και  πολιτικής  δύναμης,  με  οικονομικές, 
                                                                 
8 Πρόκειται για μεθοδολογικές προσεγγίσεις και όχι υποδείγματα ή θεωρίες με τη στενή τους έννοια 
και για αυτό τον λόγο χρησιμοποιείται ο όρος ομάδα θεωριών ή υποδειγμάτων.  
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πολιτικές  αλλά  και  στρατιωτικές  συμμαχίες.  Γενικά,  είναι  γνωστό  ότι  το  δολάριο 
αποτελεί  το  υπ’  αριθμόν  ένα  συναλλαγματικό  και  αποθεματικό  νόμισμα9, 
ακολουθούμενο από το ευρώ, το οποίο φιλοδοξεί να γίνει και αυτό ένα παγκόσμιο 
νόμισμα.  

Ως προς αυτό το σημείο, υφίσταται η άποψη, ότι το διεθνές νομισματικό σύστημα 
θα  πρέπει  να  αποτελείται  από  ένα  συνδυασμό  τριών  ισχυρών  νομισμάτων,  το 
δολάριο,  το  ευρώ  και  το  γεν,  ενώ  τα  νομίσματα  των  υπολοίπων  χωρών  θα 
συνδέονται με το ένα ή τον άλλο τρόπο με αυτά τα νομίσματα. Για παράδειγμα, η 
εργασία  των  Jaen  Pisani‐Ferry  και Adam  Posen  (2010)  με  τον  τίτλο  «  Euro  at  10‐
Successful,  but  Regional»  εκτιμά  χαμηλές  τις  πιθανότητες  αντικατάστασης  του 
δολαρίου  από  το  ευρώ.  Σε  μια  πρόσφατη  μελέτη  Agnes  Benassy‐Queré  και  Jaen 
Pisani‐Ferry  (2011)  εκτίμησαν  ότι  το  ευρώ θα  χάσει  σε  δύναμη  και  θα ανέλθει  το 
εθνικό  νόμισμα  της  Κίνας  (renminbi),  με  αποτέλεσμα  το  διεθνές  νομισματικό 
σύστημα να κυριαρχείται από το δολάριο, το renminbi και το ευρώ.  

Εκτός  των  παραπάνω  η  οικονομική  ανάλυση  εξετάζει  γιατί  και  πώς  ένα  νόμισμα 
γίνεται  διεθνές  νόμισμα  προβάλλοντας    θέματα    μεγέθους  της  χώρας, 
συναλλαγματικού καθεστώτος, κόστους συναλλαγών, σταθερότητας, συμπεριφοράς 
αγέλης (herding) καθώς και συνδυασμού (coalescing) (Goldberg, 2010) .  

Γνωστή  είναι  επίσης  είναι  και  η  προσπάθεια  των Maurice Obstefeld  και  Kenneth 
Rogoff  (2000)  να  συνδέσουν  πολλά  από  τα  παραπάνω  ζητήματα  με  το  κόστος 
συναλλαγής  και  μεταφοράς  και  να  επιλύσουν  έξι  γνωστότερα  παράδοξα:  το 
παράδοξο  χαμηλής  συσχέτισης  αποταμίευσης  και  επενδύσεων  (Feldstein‐Horioka 
puzzle), το παράδοξο της προτίμησης των εγχώριων προϊόντων (home bias puzzle), 
το παράδοξο της εγχώριας προτίμησης περιουσιακών στοιχείων  (home equity bias 
puzzle),  το  παράδοξο  της  χαμηλής  συσχέτισης  της  κατανάλωσης  (consumption 
correlation  puzzle),  το  παράδοξο  της  ισοτιμίας  των  αγοραστικών  δυνάμεων 
(Purchasing  Power  Parity  puzzle),  καθώς  και  το  παράδοξο  της  μη  σύνδεσης  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  με  τα  βασικά  οικονομικά  μεγέθη  (Exchange  Rate 
Disconnect puzzle) και (Sarno, 2002)10.  

Τέτοια  ζητήματα  δεν  θα  απασχολήσουν  την  παρούσα  διατριβή  με  έναν  άμεσο 
τρόπο, αλλά με έναν έμμεσο, εφ’ όσον όλες οι θεωρίες που θα παρουσιασθούν στη 
συνέχεια περικλείουν  και  το πρόβλημα  της  διεθνούς  επιλογής  του  νομίσματος με 
έναν γενικότερο τρόπο.  Αυτό είναι φανερό στην θεωρία των άριστων νομισματικών 
περιοχών,  της  οποίας  το  βασικό  μέλημα  είναι  το  πρόβλημα  της  επιλογής  ενός 
νομίσματος  και  το  οποίο  κατά  τους  Frederick Mishkin  και Guillermo Calvo  (2003) 
αποτέλεσε τη «Πρόκληση του Mundell   στην οποία δεν κατόρθωσε να δώσει λύση 
με  έναν  άμεσο  και  πρακτικό  τρόπο.  Το  πρόβλημα  αυτό  συναντάται  και  στην 
περίπτωση των θεωριών της πολιτικής οικονομίας, των οποίων βασική έννοια είναι 
                                                                 
9 Υπό αυτή την έννοια το δολάριο κατέχει μια εξέχουσα θέση στο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα 
και  για  αυτό  τον  λόγο  χαρακτηρίζεται  ως  το  νόμισμα  με  το  «εκδοτικό  προνόμιο»  (exorbitant 
privilege). 
10Με  τα  προβλήματα  αυτά  ασχολείται  η  θεωρία  του  διεθνούς  χαρτοφυλακίου,  η  οποία  με  την 
βοήθεια των νέων μακροοικονομικών υποδειγμάτων ανοιχτής οικονομίας προσπαθεί να επιλύσει το 
πρόβλημα  της  επιλογής  του  νομίσματος  στo  πλαίσιοo  της  γενικής  απόφασης  καταμερισμού  του 
εισοδήματος και διαφοροποίησης του πλούτου (Obstfeld, 2007). 
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η  αξιοπιστία  του  νομίσματος.  Ακόμη  και  στην  περίπτωση  των  θεωριών  της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μπορεί επίσης να γίνει φανερό, με έναν έμμεσο 
όμως τρόπο, διότι ούτως ή άλλως οι θεωρίες αυτές βασίζονται στο πρόβλημα της 
βασικής αδυναμίας (original sin)11, το οποίο θέτει στο προσκήνιο την αξιοπιστία του 
νομίσματος σε διεθνές επίπεδο.  

2.1. Θεωρίες Άριστων Νομισματικών Περιοχών 
Στις  αρχές  τις  δεκαετίας  του  60  ο  Robert Mundell  επικέντρωσε  την  προσοχή  του 
στην  εξέταση  των  ανοιχτών  οικονομιών  κάτω  από  ένα  καθεστώς  ελεύθερης 
διακίνησης του κεφαλαίου12. Βασιζόμενος στην υπόθεση των σταθερών τιμών ή την 
αργή προσαρμογή τους, ανέπτυξε τα διάφορα υποδείγματα το οποία καταδείκνυαν 
την  αποτελεσματικότητα  της  νομισματικής  και  δημοσιονομικής  πολιτικής  σε 
συστήματα σταθερών και ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Στο 
πλαίσιο των υποδειγμάτων αυτών απέδειξε πώς ένα μίγμα νομισματικής πολιτικής 
(εξωτερική ισορροπία) και δημοσιονομικής πολιτικής (εσωτερική ισορροπία) μπορεί 
να  επιφέρει  μια  βραχυπρόθεσμη  ισορροπία  σε  μια  οικονομία  σε  πλήρη 
απασχόληση13  14.    Αργότερα  ο  Poole,  βασιζόμενος  στις  εργασίες  του  Mundell, 
εξέτασε  την αποτελεσματικότητα  των συναλλαγματικών  ισοτιμιών σε σχέση με  το 
είδος και τη φύση των εξωτερικών διαταραχών και κατέληξε στο αποτέλεσμα ότι σε 
περίπτωση που οι εξωτερικές διαταραχές είναι πραγματικές, αποτελεσματικό είναι 
ένα  σύστημα  ευέλικτων  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  ενώ στην  περίπτωση που  οι 
εξωτερικές  διαταραχές  είναι  νομισματικές  προτιμότερο  είναι  ένα  σύστημα 
σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών (De Grauwe, 2006)15 16.  

                                                                 
11 Για τον ορισμό του όρου βασική αδυναμία (original sin), βλέπε κεφάλαιο 2.3. 
12  Ταυτόχρονα  όμως  και  ανεξάρτητα  από  τον  Mundell  ανέπτυξε  και  ο  Fleming  τα  δικά  του 
υποδείγματα που κατέληγαν στα ίδια συμπεράσματα με τον Mundell και για αυτό τα υποδείγματα 
αυτά πήραν την ονομασία Mundell‐Fleming (Obstfeld , 2001).  
13 Χαρακτηριστική ήταν η αισιοδοξία των οικονομολόγων των χρόνων εκείνων, οι οποίοι μέσα από 
τις εργασίας του Mundell πίστεψαν ότι θα μπορούσαν να λύσουν μακροπρόθεσμα το πρόβλημα της 
απασχόλησης  και  της ανάπτυξης μέσα από  την  εφαρμογή  του κατάλληλου μίγματος  και  οι  οποίοι 
ανέπτυξαν τα γνωστά διαγράμματα Swan, τα οποία παρουσιάζουν καταστάσεις ανισορροπίας βάσει 
των  οποίων  επιλέγονταν  το  σωστό  μίγμα  μακροοικονομικής  πολιτικής.  Βλέπε  (Rose,  1999)  και 
(Λεβεντάκης, 2003). 
14 Στην ίδια θεωρητική βάση κινούνται και τα γνωστά υποδείγματα γενικής ζήτησης και προσφοράς 
τα  οποία  συμπεριλαμβάνουν  και  την  τιμή  των  προϊόντων  καθώς  και  τα  τομεακά  υποδείγματα 
εμπορεύσιμων και μη εμπορεύσιμων προϊόντων βλέπε (Λεβεντάκης, 2003), (Visser, 2004) και (Rose, 
1999). 
15  Αυστηρά  αξιολογούμενες,  οι  προαναφερθείσες  αναφορές  δεν  εντάσσονται  στις  θεωρίες  των 
άριστων  νομισματικών  περιοχών,  συμπεριλήφθηκαν  όμως  σε  αυτήν  την  ομάδα  διότι  πλησιάζουν 
πάρα πολύ στο πνεύμα και την βασική ιδέα των θεωριών των άριστων νομισματικών περιοχών, κάτι 
που εξ’ άλλου θα φανεί και από τις επόμενες αναφορές.   
16 Επί της ουσίας, τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από τις προϋποθέσεις του Mundell και 
των συγχρόνων του και αφορούν (Obstfeld M. , 2001) :  

‐ Την  σταθερότητα  των  τιμών  και  των  μισθών,  γεγονός  το  οποίο  έχει  ως  επακόλουθο  την 
λειτουργικότητα του μηχανισμού μεταστροφής της συναλλαγματικής ισοτιμίας ή άλλως την 
αποτελεσματικότητα της υποτίμησης, ως μηχανισμού μεταστροφής της ζήτησης από τα ξένα 
προς τα εγχώρια προϊόντα.  

‐ Την υπόθεση ότι το κεφάλαιο ρέει εσαεί όσο διάστημα το εγχώριο επιτόκιο διαφέρει από το 
επιτόκιο του εξωτερικού.  
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Καθώς  οι  παραπάνω  κανόνες  επιλογής  δεν φαίνεται  να  έχουν πρακτική  σημασία, 
διότι  οι  εξωτερικές  διαταραχές  εμφανίζονται  τυχαία  και  ακανόνιστα  και  πολλές 
φορές είναι δύσκολη η διάκριση τους σε νομισματικές και πραγματικές (De Grauwe, 
2006),  και  διότι  το  αποτελεσματικό  μίγμα  της  μακροοικονομικής  πολιτικής  είναι 
αποτέλεσμα των συγκεκριμένων δεδομένων μιας χώρας, ο Mundell προσπάθησε να 
λύσει  το  πρόβλημα  της  επιλογής  του  σταθερού  ή  ευέλικτου  συναλλαγματικού 
καθεστώτος κατ’  επέκταση της επιλογής ενός  νομίσματος σε γεωγραφικό επίπεδο 
λαμβάνοντας  υπόψη  γεωγραφικά  κριτήρια.  Συγκεκριμένα,  εξέτασε  εναλλακτικές 
προς  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία  προσαρμογές,  όπως  αυτή  της  ευελιξίας  των 
τιμών,  της  ευελιξίας  των  μισθών,  την  κινητικότητα  της  εργασίας,  της 
δημοσιονομικές  μεταβιβάσεις  και  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  ως  άριστη 
νομισματική περιοχή θα μπορούσε να οριστεί μια περιοχή ή οποία θα μπορούσε να 
απεμπολήσει  τον  συναλλαγματικό  μηχανισμό  προσαρμογής  και  να  λειτουργήσει 
κάτω από ένα ενιαίο νόμισμα, εφόσον διαθέτει κάποιες από τις προαναφερθέντες 
εναλλακτικές  μορφές  προσαρμογής  για  την  αντιμετώπιση  των  εξωτερικών 
διαταραχών. Τις αναλύσεις αυτές συμπλήρωσαν οι Peter Kenen, ο οποίος κατέδειξε 
τη σημασία του εμπορικού ανοίγματος και το πλήθος των εμπορικών συναλλαγών  
και Ronald McKinnon,   ο οποίος υποστήριξε    τη σημασία της διαφοροποίησης της 
οικονομίας ( αναφορά στον Ashinger, 2002).  

Ως  επακόλουθο  των  παραπάνω  θεωρητικών  προσεγγίσεων  αναπτύχθηκαν 
μακροσκελείς  κατάλογοι  κριτηρίων,  όπως  η  ευελιξία  μισθών  και  τιμών,  η 
κινητικότητα  των  εργαζομένων,  ο  βαθμός  ανοίγματος  στη  διεθνή  αγορά,  η 
ομοιότητα  του  επιπέδου  πληθωρισμού,  η  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση,  η 
πολιτική  ολοκλήρωση  και  καταβλήθηκε  προσπάθεια  να  αξιολογηθούν  πώς  τα 
παραπάνω  κριτήρια  επηρεάζουν  το  όρια  της  γεωγραφικής  περιοχής  (Mongelli, 
2002) και (Treasury, 2003):  

Η ευελιξία των τιμών και των μισθών: Η ευελιξία των τιμών και μισθών επιτρέπει 
την προσαρμογή της οικονομίας σε αλλαγές και διαταραχές επιτρέποντας έτσι την 
λειτουργία  της  οικονομίας  χωρίς  την  ανάγκη  της  χρησιμοποίησης  των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου οι τιμές και οι μισθοί 
είναι σταθεροί η προσαρμόζονται αργά, η ανάγκη προσαρμογής με τη βοήθεια της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας αυξάνει. 

Υψηλή κινητικότητα εργασίας και κεφαλαίου:  η υψηλή κινητικότητα της εργασίας 
μειώνει την ανάγκη μεταβολής των τιμών και των συναλλαγματικών  ισοτιμιών και 
επιτρέπει έτσι την προσαρμογή της εγχώριας οικονομίας στις διεθνείς αλλαγές.  

Ολοκλήρωση  της  κεφαλαιαγοράς:  η  ανάπτυξη  της  κεφαλαιαγοράς  μειώνει  την 
ανάγκης  χρησιμοποίησης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  διότι  επιτρέπει  την 
προσαρμογή  σε  διαταραχές  μέσω  της  χρησιμοποίησης  του  κεφαλαίου,  όπως  π.χ. 
ανάληψη δανείων από το εξωτερικό για την αντιμετώπιση πρόσκαιρών μεταβολών 
στην ζήτηση ή την προσφορά κ.ά.  

                                                                                                                                                                                        
‐ Την υπόθεση ότι  το  ισοζύγιο  τρεχουσών συναλλαγών  εξισορροπεί μέσα από  την  ροή  των 

διεθνών  διαθεσίμων  και  όχι  μέσα  από  διαδικασίες  οι  οποίες  σχετίζονται  με  τον 
ορθολογισμό των αποταμιεύσεων και επενδύσεων.  
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Ο  βαθμός  ανοίγματος  της  οικονομίας:    όσο  μεγαλύτερος  είναι  ο  βαθμός 
συναλλαγής  μιας  χώρας  με  το  εξωτερικό,  τόσο  μεγαλύτερη  είναι  η  δυνατότητα 
αντίδρασης  της  εσωτερικής  οικονομίας  σε  εξωτερικές  διαταραχές  π.χ  μέσω 
μεταβολής  των  τιμών,  την  χρήση  κεφαλαίου  κ.ά.    τόσο μικρότερη  είναι  η  ανάγκη 
χρησιμοποίησης  της  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  ως  μέσο  προσαρμογής.  Το 
άνοιγμα της οικονομίας μπορεί να μετρηθεί με διάφορους τρόπους:  

‐ με  το ποσοστό των συναλλαγών  (άθροισμα εξαγωγών και εισαγωγών) ως 
προς το ΑΕΠ, 
‐  με  το  ποσοστό  των  εμπορεύσιμων  προς  αυτό  των  μη  εμπορεύσιμων  και 
υπηρεσιών,  
‐ με το ποσοστό των υπηρεσιών προς τη συνολική παραγωγή και συνολική 
κατανάλωση, 
‐ με την οριακή ροπή προς κατανάλωση,  
‐ με τον βαθμό διακίνησης του κεφαλαίου. 

 
Ο  βαθμός  διαφοροποίησης  στην  παραγωγή  και  κατανάλωση:  ο  βαθμός 
διαφοροποίησης  στην  παραγωγή  και  κατανάλωση  αντικατοπτρίζει  τη 
διαφοροποίηση  των  θέσεων  εργασίας  και  κατ’  επέκταση  και  τη  διαφοροποίηση 
τόσο  των  εξαγωγών,  όσο  και  των  εισαγωγών.  Μια  τέτοια  διαφοροποίηση 
διευκολύνει  την  απορρόφηση  διαταραχών  μειώνοντας  έτσι  την  ανάγκη 
χρησιμοποίησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Ομοιότητες  στον  πληθωρισμό  :  οι  ομοιότητες  στους  ρυθμούς  του  πληθωρισμού 
έχουν  ως  αποτέλεσμα  τη  σταθεροποίηση  των  εμπορικών  σχέσεων  και  τη 
σταθερότητα  των  όρων  εμπορίου  και  άρα  μειώνουν  την  ανάγκη  για  προσαρμογή 
και  άρα  την  ανάγκη  χρησιμοποίησης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Σε  αυτή  την 
περίπτωση θα πρέπει  να  τονιστεί  και  η ανάγκη  για  κάποια διαφοροποίηση στους 
ρυθμούς του πληθωρισμού που προκύπτει από τη διαφορά στην παραγωγικότητα 
και  το  γνωστό  αποτέλεσμα  Balassa  –  Samuelson  και  για  αυτό  τον  λόγο  πολύ 
προτείνουν την ομοιότητα των όρων του εμπορίου.  

Η ανάπτυξη ενός δημοσιονομικού συστήματος : η ανάπτυξη ενός δημοσιονομικού 
συστήματος, το οποίο, μέσω της μεταφοράς πόρων, θα παρεμβαίνει σε περίπτωση 
αντιμετώπισης ασύμμετρων διαταραχών, μπορεί να μειώσει σε μεγάλο βαθμό την 
ανάγκη  προσαρμογής  μισθών  και  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  και  να  συμβάλλει 
σημαντικά στην υλοποίηση της άριστης νομισματικής περιοχής.  

Η  πολιτική  ολοκλήρωση  :  η  πολιτική  ολοκλήρωση  αποτελεί  την  απαραίτητη 
προϋπόθεση  για  την  λειτουργία  μιας  άριστης  νομισματικής  περιοχής  και 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 
‐  τη  θεσμική  και  νομική  ολοκλήρωση  των  διαφόρων  περιοχών,  έτσι  ώστε  να 
επικρατούν κοινοί κανόνες συναλλαγής, και 
‐ τη πολιτική και οικονομική συνεργασία. 
Πολλοί  τονίζουν  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  τη  σημασία  πολιτικών  και 
πολιτισμικών  ιδεών  καθώς  και  την  ομοιότητα  ή  τη  συμφωνία  αναφορικά  με 
ζητήματα απασχόλησης, πληθωρισμού και ανάπτυξης. 
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Ο  κατάλογος  των  κριτηρίων  θα  μπορούσε  να  αυξηθεί.  Η  απλή  αναφορά  και 
ερμηνεία όμως των κριτηρίων δείχνει (Mongelli, 2002) and (Treasury, 2003):  

- Ότι τα κριτήρια αυτά είναι δύσκολο να μετρηθούν και να ποσοτικοποιηθούν 
και  να  χρησιμοποιηθούν  για  καθορισμό  των  νομισματικών  περιοχών.  Η 
θεωρία προϋποθέτει βέλτιστες περιπτώσεις αλλά αυτές δεν είναι αναγκαίες 
στην πράξη. Πότε είναι π.χ. βέλτιστη η ευελιξία των τιμών και των μισθών; 
Δεν αρκεί μια απλή κατάσταση, ένα συγκεκριμένο επίπεδο ευελιξίας.  

- Ότι δεν είναι αναγκαία η ταυτόχρονη εκπλήρωση όλων των κριτηρίων. Μια 
χώρα,  για  παράδειγμα,  μπορεί  να  πληροί  το  κριτήριο  κινητικότητας  του 
μέσων παραγωγής αλλά όχι το κριτήριο της διαφοροποίησης και, παρ’ όλα 
αυτά,  να  ενταχθεί  σε  μια  νομισματική  περιοχή.  Από  την  άλλη  όμως  μεριά 
τίθεται  το ερώτημα κατά πόσο σε μια τέτοια περίπτωση η χώρα πρέπει να 
ενταχθεί σε μια νομισματική περιοχή,  εφ’  όσον δεν πληροί  κάποια από  τα 
κριτήρια. 

- Ότι τα κριτήρια αυτά δεν είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν σε σία σειρά 
προτεραιότητας. Πολύ θεώρησαν την περίπτωση της ευελιξίας των τιμών και 
των  μισθών  αλλά  και  την  κινητικότητα  της  εργασίας  ως  ζήτημα  πρώτης 
προτεραιότητας. Γενικά όμως είναι στη θεωρία αποδεκτό ότι οι ονομαστικές 
τιμές  και  οι  ονομαστικοί  μισθοί  είναι  βραχυπρόθεσμα  σταθεροί  για  αυτό 
πολλοί έστρεψαν την προσοχή τους στην κινητικότητα της εργασίας. Εξ ίσου 
σημαντική  θεωρήθηκε  και  η  περίπτωση  της  χρηματοπιστωτικής 
ολοκλήρωσης  και  της  κινητικότητας  του  κεφαλαίου  τουλάχιστον  για  την 
περίπτωση  των  ευρωπαϊκών  χωρών,  οι  οποίες  φαίνεται  να  αντιμετώπιζαν 
προβλήματα στο αρχικό στάδιο της ένταξης τους στην Ε.Ε. Η ομοιότητα των 
ρυθμών πληθωρισμού φαίνεται να ατόνησε το τελευταίο διάστημα, καθότι 
οι ρυθμοί αυτοί ήταν σχετικά χαμηλοί. Από την άλλη μεριά, το άνοιγμα της 
οικονομίας και η διαφοροποίηση της φαίνεται να υλοποιούνται κυρίως μέσα 
από  την  κινητικότητα  της  εργασίας  και  του  κεφαλαίου.  Η  πολιτική  ένωση 
φαίνεται να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.  

Παρατηρώντας τα παραπάνω προβλήματα φαίνεται να παρουσιάζεται μια σχετική 
αδυναμία  στη  λήψη αποφάσεων σχετικά με  τα  κριτήρια  και  κατά πόσο μια  χώρα 
πρέπει  να  ενταχθεί  σε  μια  νομισματική  ζώνη  ή  όχι  κάτι  πού  ο  Γεώργιος  Ταβλάς 
ονόμασε το πρόβλημα της αναποφασιστικότητας (the problem of inconclusiveness) 
και χρονικής ασυνέπειας (time inconsistency) (αναφορά στον Mongelli, 2002). 

Ως  επακόλουθο  των  παραπάνω  προβλημάτων  καταβλήθηκαν  προσπάθειες  να 
αναπτυχθεί μια γενική μέθοδος αξιολόγησης, μια μέθοδος η οποία να συμπυκνώνει 
τα παραπάνω κριτήρια και  να επιτρέπει  την αξιολόγηση των περιπτώσεων με ένα 
είδος σύγκρισης κόστους και οφέλους. Για αυτόν τον λόγο αναπτύχθηκε ένα είδος 
«μετα‐κριτηρίου», το οποίο βρέθηκε στο χαρακτηριστικό της συμμετρικότητας των 
οικονομιών  των  χωρών  που  συμμετέχουν  ή  θέλουν  να  συμμετάσχουν  σε  μια 
νομισματική  ένωση.  Το  κριτήριο  αυτό  σχετίζεται  κυρίως  την  ολοκλήρωση  των 
οικονομιών  των  χωρών  και  τη  μετρά  με  τη  συμμετρικότητα  κυρίως  των 
επιχειρηματικών κύκλων. Με την βοήθεια της αντιπαράθεσης του οφέλους το οποίο 
προέρχεται  κυρίως  από  την  ολοκλήρωση  (συμμετρικότητα  των  οικονομιών  των 
χωρών)  και  του  κόστους,  το  οποίο  προέρχεται  από  τη  μη  χρήση  τόσο  της 
νομισματικής  όσο  και  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  οι  θεωρητικοί  της  θεωρίας 
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των  άριστων  νομισματικών  περιοχών  προσπάθησαν  να  καταλήξουν  σε 
συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με τη συμμετοχή  (σε περίπτωση που το όφελος 
υπερβαίνει το κόστος)  ή μη (σε περίπτωση κατά την οποία το κόστος υπερβαίνει το 
όφελος) μιας χώρας σε μια νομισματική ένωση (Obstefeld, 2011a).    

Στην συνέχεια,  οι  υποστηρικτές  της θεωρίας  των άριστων  νομισματικών περιοχών 
επικέντρωσαν  την  προσοχή  τους  κυρίως  στην  πλευρά  του  κόστους  εξετάζοντας 
κάτω από ποιες προϋποθέσεις το κόστος της μη χρήσης της νομισματικής πολιτικής 
και της συναλλαγματικής πολιτικής είναι χαμηλό, θέτοντας έτσι ζητήματα: 

- της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας της νομισματικής πολιτικής, 
- της αποτελεσματικότητας της συναλλαγματικής πολιτικής, καθώς και  
- της αξιοπιστίας της πολιτικής. 

 
Μακροπρόθεσμη  αναποτελεσματικότητα  της  νομισματικής  πολιτικής:  Οι 
υποστηρικτές  της  θεωρίας  αναπτύσσουν  την  άποψη  ότι  το  κόστος  της  μη 
χρησιμοποίησης της νομισματικής πολιτικής συνδέεται κυρίως με τη μη παρέμβασή 
της  όταν  εμφανίζονται  με  τρόπο  ασύμμετρο  μακροπρόθεσμοι  επιχειρηματικοί 
κύκλοι  και  όχι  τόσο  με  τις  ανάγκες  για  περιπτωσιακές  παρεμβάσεις,  διότι  αυτές 
πλέον κατά τις νέες επιταγές της θεωρίας των ορθολογικών προσδοκιών δεν είναι 
πλέον  αναγκαίες  και  ούτε  μπορούν  να  επηρεάσουν  την  απασχόληση  και  τον 
πληθωρισμό17 18 19.  

Η  αποτελεσματικότητα  των  προσαρμογών  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών:  οι 
υποστηρικτές της θεωρίας των άριστων νομισματικών περιοχών υποστηρίζουν ότι η 
αποτελεσματικότητα  των  προσαρμογών  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  είναι 
χαμηλή,  με  αποτέλεσμα  η  μη  χρήση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ως  μέσο 
προσαρμογής να συνδέεται με χαμηλό κόστος. Την άποψη τους αυτή αιτιολογούν 
μεταξύ  άλλων  με  τον  τρόπο  τιμολόγησης  των  προϊόντων  και  κυρίως  με  την 
κατάτμηση  της  αγοράς  προϊόντων  και  την  τιμολόγηση  βάσει  της  χώρας 
προορισμού20 21.   

                                                                 
17  Πρόκειται  για  την  περίπτωση  των  σταθερών  συναρτήσεων  Phillips  και  των  σταθερών  σημείων 
ανεργίας όπου οι πολιτικοί προφανώς δεν μπορούν να επιλέγουν τον βαθμό απασχόλησης αλλά το 
επίπεδο πληθωρισμού (NAIRU).  
18 Οι Guillermo Calvo και Carmen Reinhart (2001) επίσης τονίζουν την πιθανότητα κατά την οποία δεν 
χρησιμοποιείται  σωστά  η  νομισματική  πολιτική,  γεγονός  το  οποίο  μειώνει  το  κόστος  μη 
χρησιμοποίησής της. 
19  Η  άποψη  αυτή  δεν  είναι  αδιαμφισβήτητη  διότι  υπάρχουν  «υποψίες»  για  βραχυπρόθεσμη 
αποτελεσματικότητα  της  νομισματικής  πολιτικής.  Για  παράδειγμα,  ακόμα  και  όταν  οι  διαταραχές 
είναι  συμμετρικές  μπορεί  να  απαιτείται  μια  διαφορετική  πολιτική  εξ  αιτίας  των  διαφορετικών 
αρχικών καταστάσεων, εξ αιτίας δυσκαμψιών στις τιμές κ.ά.   
20  Ο Obstfeld  εντοπίζει  τους  λόγους  της  μη  αποτελεσματικότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας 
(Obstfeld, 2002): 

‐ Στην χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης των προϊόντων, δηλαδή τη γνωστή πεσιμιστική άποψη 
περί ελαστικοτήτων ζήτησης , η οποία εάν ισχύει, ισχύει βραχυπρόθεσμα. 

‐ Στην  πλήρη  ευελιξία  των  τιμών  και  την  ισχύ  της  θεωρίας  της  ισοτιμίας  των  αγοραστικών 
δυνάμεων,  οπότε  η  μη  αποτελεσματικότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ισχύει  εξ 
ορισμού και η οικονομία λειτουργεί σε έναν παγκόσμιο μονεταρισμό, όπου το χρήμα πλέον 
είναι ουδέτερο. 

‐ Στην ακαμψία των πραγματικών μισθών.  
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Κατά  αυτό  τον  τρόπο,  η  αρχική  θεωρία  των  άριστων  νομισματικών  περιοχών,  η 
θεωρία  ορισμού  των  γεωγραφικών  περιοχών,  άρχισε  να  παίρνει  τη  μορφή  μιας 
θεωρίας  νομισματικής  ένωσης,  γεγονός  που  ο  Γεώργιος  Ταβλάς  ονόμασε  «Νέα 
Θεωρία των Άριστων Νομισματικών Περιοχών» (αναφορά στον Mongelli, 2002).   

Την  όλη  εικόνα  συμπλήρωσε  η  πλευρά  του  οφέλους  και  της  ολοκλήρωσης.  Οι 
θεωρητικοί  των  OCA  αντιλαμβανόμενοι  το  γεγονός  ότι  είχαν  προσπαθήσει  να 
αξιολογήσουν  τις  περιπτώσεις  των  άριστων  νομισματικών  περιοχών  βασιζόμενοι 
στα  δεδομένα  του  παρελθόντος,  έστρεψαν  την  προσοχή  τους  στα  μελλοντικά 
γεγονότα  και  στις  επιπτώσεις  που  θα  έχει  μια  ένωση  στην  ολοκλήρωση, 
καταλήγοντας έτσι στα δύο αντικρουόμενα χαρακτηριστικά την ενδογένεια και την 
εξειδίκευση (Mongelli, 2002). 

Η  αποδοχή  ενός  ενιαίου  νομίσματος  εκφράζει  μια  μακροπρόθεσμη  ανάληψη 
υποχρέωσης,  η  οποία  δύσκολα  αντιστρέφεται  και  μπορεί  να  συμβάλλει  σε 
ανάπτυξη  των  επενδύσεων,  των  εμπορικών  συναλλαγών,  στη  διαφοροποίηση  της 
παραγωγικής  και  εμπορικής  δραστηριότητας    και  κατά  αυτό  τον  τρόπο  σε 
οικονομική  και  πολιτική  ολοκλήρωση  σε  μια  νομισματική  ένωση.  Κατά  αυτόν  τον 
τρόπο μια χώρα μπορεί να αποκτήσει τις ιδιότητες μιας χώρας σε μια νομισματική 
ένωση  εκ  των  υστέρων  χωρίς  να  εκπληρώνει  τα  κριτήρια  εκ  των  προτέρων.  Σε 
αντίθεση με την ενδογένεια, η εξειδίκευση τονίζει τα οικονομικά πλεονεκτήματα και 
τις  οικονομίες  κλίμακας  που  μπορεί  να  προκύψουν  από  την  κατάργηση  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  τη  μείωση  της  αβεβαιότητας  καθώς  και  τις 
επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τέτοιες οικονομίες κλίμακας στην εξειδίκευση και 
συγκέντρωση  της  παραγωγικής,  εμπορικής  και  καταναλωτικής  δραστηριότητας  σε 
συγκεκριμένους κλάδους και τομείς. Αυτή η εξειδίκευση συμβάλλει στην ανάπτυξη 
ιδιαιτεροτήτων  οι  οποίες  επηρεάζουν  αρνητικά  τη  συμμετρικότητα  των 
επιχειρηματικών κύκλων και κατ’ επέκταση την οικονομική ολοκλήρωση  (Mongelli, 
2002) και (De Grauwe, 2003).  

Η ανωτέρω προβληματική μπορεί να παρουσιασθεί με την βοήθεια του επόμενου 
διαγράμματος  το  οποίο  παρουσιάζει  μια  άριστη  νομισματική  περιοχή  με  την 
βοήθεια  των  δύο  κριτηρίων:  συσχέτιση  εισοδήματος  μεταξύ  των  μελών  μιας 
νομισματικής ένωσης στον κάθετο άξονα και μέγεθος εμπορικών συναλλαγών της 
νομισματικής ένωσης στον οριζόντιο άξονα.  

Συνδυασμοί  των  προαναφερθέντων  κριτηρίων  προσδιορίζουν  μια  άριστη 
νομισματική περιοχή, η οποία εκφράζεται με την βοήθεια της ευθείας OCA. Σημεία 
eπάνω  από  την  ευθεία  OCA  προσδιορίζουν  συνδυασμούς  πλεονεκτημάτων 
νομισματικών  ενώσεων  ενώ  σημεία  κάτω  από  την  ευθεία  OCA  προσδιορίζουν 
συνδυασμούς πλεονεκτημάτων ανεξάρτητων νομισματικών πολιτικών.  

                                                                                                                                                                                        
‐ Στην τιμολόγηση βάσει τμηματοποίησης της αγοράς (Pricing to Market, PTM). 
‐ Στην  τιμολόγηση  βάσει  του  νομίσματος  της  χώρας  προορισμού  των  προϊόντων  (Local 

Currency Market). 
21  Ή  άποψη  αυτή  έρχεται  σε  πλήρη  αντίθεση  με  την  άποψη  του Mundell,  ό  οποίος  υπέθεσε  την 
αποτελεσματικότητα της μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας και την αιτιολόγησε με ένα είδος 
«αυταπάτης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας»  σύμφωνα  με  την  οποία  μια  υποτίμηση  θα  οδηγήσει 
στη αλλαγή των πραγματικών τιμών και έτσι στην μεταστροφή της ζήτησης (Treasury, 2003). 
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Γράφημα 2: Ενδογένεια – Εξειδίκευση 
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Πηγή : Mongelli F. Paolo. (2002). “New” Views on the Optimum Currency Area Theory: What is EMU telling us? Working 
Paper No 138. ECB, σ. 27 

Η  ενδογένεια  η  οποία  είναι  δυνατόν  να  έχει  ως  αποτέλεσμα  μια  αύξηση  των 
εμπορικών  συναλλαγών  των  μελών  της  νομισματικής  ένωσης  και  κατ’  επέκταση 
αύξηση  της  συσχέτισης  των  εισοδημάτων  των  μελών  της,  μετακινεί  μια  ένωση 
κρατών προς τα επάνω,  τονίζοντας έτσι  τη δημιουργία μιας νομισματικής ένωσης, 
όπως π.χ.  την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μετατρέπεται σε Νομισματική Ένωση.   Η 
εξειδίκευση, από την άλλη μεριά, μπορεί να μειώσει τη συσχέτιση των εισοδημάτων 
των χωρών μελών και αυτό μπορεί να μετακινήσει μια ένωση κρατών από το σημείο 
1 στο σημείο 2, μειώνοντας έτσι τις δυνατότητες δημιουργίας νομισματικής ένωσης 
(Mongelli, 2002).  

Στην συνέχεια, η οικονομική ανάλυση επικέντρωσε την προσοχή της  στον ρόλο της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στην  αύξηση  των  εμπορικών  συναλλαγών  και  στις 
επιπτώσεις της αύξησης των εμπορικών συναλλαγών στην ενδογένεια αλλά και την 
εξειδίκευση.  Ένας  μεγάλος  αριθμός  οικονομολόγων  υποστηρίζοντας  τη  θέση  της 
κατάργησης της συναλλαγματικής  ισοτιμίας, υποστήριξε  τις θετικές επιπτώσεις  τις 
οποίες  έχει  η  κατάργηση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στην  αύξηση  της 
εμπορικής  δραστηριότητας  των  χωρών που συμμετέχουν στη  νομισματική  ένωση, 
υποστηρίζοντας  το  λεγόμενο  αποτέλεσμα  του  Rose,  ο  οποίος  υπολόγισε  ότι  μια 
τέτοια κατάργηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας μπορεί να οδηγήσει και έως των 
τριπλασιασμό  των  εμπορικών  συναλλαγών.  Οι  συγκεκριμένοι  (De  Grauwe  2003) 
οικονομολόγοι  αιτιολόγησαν  την  αύξηση  της  εμπορικής  δραστηριότητας  με  τη 
μείωση  της  αβεβαιότητας  που  προέρχεται  από  την  κατάργησης  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  παραβλέποντας  τη  δυνατότητας  αύξησης  της 
κερδοφορίας που προσφέρουν μια μεταβολή της συναλλαγματικής  ισοτιμίας. Μια 
άλλη ομάδα οικονομολόγων είδε την κατάργηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας ως 
μια  περίπτωση  που  μπορεί  να  συμβάλλει  θετικά  στη  σύγκλιση  των  τιμών  των 
προϊόντων των χωρών που συμμετέχουν στην νομισματική ένωση και, κατά αυτόν 
τον τρόπο, ως μια περίπτωση προώθησης της οικονομικής ολοκλήρωσης. Άλλοι πάλι 
συνέδεσαν  την  κατάργηση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  με  το  επιτόκιο  και 
υποστήριξαν ότι η κατάργηση της συναλλαγματικής  ισοτιμίας μπορεί να οδηγήσει 
στην μείωση του επιτοκίου και αυτή με τη σειρά της στην μείωση της αποταμίευσης 
και στη συνέχεια στην αύξηση της μεγέθυνσης της παραγωγής (De Grauwe, 2003).   
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Στην  αντίπερα  όχθη  όλων  αυτών  των  εκτιμήσεων  βρίσκεται  ο  Paul  Krugman,  ο 
οποίος  μέσα  από  τις  εργασίες  του  κατέδειξε  ότι  στο  διεθνές  περιβάλλον  η 
διαδικασία  της  παγκοσμιοποίησης  εξελίσσεται  συνεχώς  μέσα  από  τις  δυνάμεις 
διαφοροποίησης  που  αποβλέπουν  στην  μείωση  του  κινδύνου  και  δυνάμεις  της 
εξειδίκευσης που προσπαθούν να αξιοποιήσουν οικονομίες κλίμακας, τονίζοντας τα 
συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Ειδικά για την περίπτωση της Ε.Ε. εκτίμησε ότι οι 
δυνάμεις  της  εξειδίκευσης  και  της  ανάπτυξης  των  συγκριτικών  πλεονεκτημάτων 
φαίνεται  να  υπερισχύουν  και  να  οδηγούν  έτσι  στην  ανάπτυξη  του  διακλαδικού 
παρά  του  ενδοκλαδικού  εμπορίου  και  κατά  αυτό  τον  τρόπο  στην  μη 
συμμετρικότητα των επιχειρηματικών κύκλων22.   

Ανακεφαλαιώνοντας  τις  θέσεις  των  θεωρητικών  των  άριστων  νομισματικών 
περιοχών μπορεί να διαπιστωθεί ότι:  

- Στο  αρχικό  της  στάδιο  η  θεωρία  των  άριστων  νομισματικών  περιοχών,  το 
στάδιο  το  οποίο  συνδέθηκε  με  τη  φιλοδοξία  του  Mundell  να  λύσει  το 
πρόβλημα της επιλογής ενός νομίσματος και μιας περιοχής, δεν ευοδώθηκε 
με μεγάλη επιτυχία, εφ’ όσον δεν προσέφερε πρακτικές λύσεις διότι:  

- τα κριτήρια δύσκολα μετρούνται και ποσοτικοποιούνται και, κυρίως,  
- η απλή εφαρμογή των κριτηρίων οδηγεί σε αντικρουόμενες απόψεις 

όσον  αφορά  την  επιλογή  του  συγκεκριμένου  συναλλαγματικού 
καθεστώτος. 

- Σε  ένα  δεύτερο  στάδιο,  η  αρχική  θεωρία  των  άριστων  νομισματικών 
περιοχών  επικέντρωσε  την  προσοχή  της  σε  ένα  είδος  μετα‐κριτηρίου,  τη 
συμμετρικότητα των επιχειρηματικών κύκλων, επαναφέροντας κατά κάποιο 
τρόπο  τη  είδος  των  διαταράξεων  στην  θεωρία  των  άριστων  νομισματικών 
περιοχών.  

- Σε ένα τρίτο στάδιο, η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών άρχισε 
να παίρνει τη μορφή μιας θεωρίας νομισματικής ένωσης, η οποία φαίνεται 
να ανατρέπει  την λογική κατά  την οποία η οικονομική ολοκλήρωση οδηγεί 
σε νομισματική ένωση και προσανατολίζεται προς μια λογική κατά την οποία 
η νομισματική ένωση οδηγεί προς την οικονομική ολοκλήρωση. 

- Η  λογική  της  νομισματικής  ένωσης φαίνεται  να  επικεντρώνει  την  προσοχή 
της  περισσότερο  στο  κόστος  παρά  στο  όφελος  και  τα  πλεονεκτήματα  τα 
οποία προκύπτουν από τη νομισματική ένωση.  

Συμπεραίνοντας, προκύπτουν τα ερωτήματα: 
- Ποιοι είναι οι εναλλακτικοί μηχανισμοί προσαρμογής για την περίπτωση των 

υπό εξέταση χωρών; 
- Είναι  δυνατόν  αυτοί  οι  μηχανισμοί  να  καταταγούν  κατά  μια  σειρά 

προτεραιότητας; 
- Πώς είναι δυνατόν να αξιολογηθούν; 
- Είναι  δυνατόν  η  νομισματική  σύγκλιση  την  οποία  επιβάλλουν  τα  κριτήρια 

του  Μάαστριχτ  να  επιφέρει  και  την  οικονομική  ολοκλήρωση  των  χωρών 
αυτών; 

                                                                 
22  Στο  θεωρητικό  επίπεδο  τη  θέση  του  Krugman  αντίκρουσε  ο  Ricci,  ο  οποίος  ισχυρίσθηκε  ότι  οι 
επιχειρήσεις  γενικά  προσπαθούν  να  αποφύγουν  το  κίνδυνο  που  μπορεί  να  προέρχεται  από  τη 
μεταβολή και της συναλλαγματικής ισοτιμίας, μεταφέροντας τις παραγωγικές διαδικασίες σε χώρους 
και περιοχές με μεγαλύτερη αγορά, συμβάλλοντας έτσι στην εξειδίκευση. βλέπε (Aubin n.d.)  
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- Είναι  το  πρόβλημα  ένταξης  των  χωρών  αυτών  στην  Ευρωζώνη  ένα  απλό 
πρόβλημα  επιλογής  ενός  κατάλληλου  συναλλαγματικού  καθεστώτος  ή  ένα 
ζήτημα προοπτικής σε μια νομισματική ένωση; 

- Λαμβάνουν τα κριτήρια υπ’ όψη τους τις ειδικές οικονομικές συνθήκες των 
συγκεκριμένων χωρών; 

- Οι  επιπτώσεις  της  ένταξης  των  χωρών  αυτών  στην  Ε.Ε.  και  η  τήρηση  των 
κριτηρίων  του Μάαστριχτ  είναι σημαντικές  και πρέπει  κατά  το δυνατόν να 
εξεταστούν, δεν πρέπει όμως να παραβλέπονται οι προοπτικές ένταξης των 
χωρών αυτών στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Το πείραμα της ένταξης 
φαίνεται να κερδίζεται από τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ένταξης στις 
χώρες αυτές και από  την  ικανότητα που θα δείξουν οι  χώρες αυτές  για να 
αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα μιας νομισματικής ένωσης23.  

2.2. Θεωρίες Πολιτικής Οικονομίας 
Στην  κατηγορία  των  θεωριών  της  πολιτικής  οικονομίας  ανήκουν  οι  θεωρίες  οι 
οποίες εξετάζουν τη σχέση της οικονομικής πολιτικής με τους θεσμούς οργάνωσης 
και διακυβέρνησης καθώς και την κοινή γνώμη.  

Όσον  αφορά  τη  συναλλαγματική  πολιτική,  οι  θεωρίες  της  πολιτικής  οικονομίας 
έχουν  επικεντρώσει  την  προσοχή  τους  τόσο  στο  διεθνές,  όσο  και  στο  εθνικό  
επίπεδο. Στο διεθνές επίπεδο, η πολιτική οικονομία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο 
οι διάφορες χώρες μέσα από διαδικασίες συντονισμού και συνεργασίας παίρνουν 
αποφάσεις  για  συμμετοχή  ή  όχι  σε  διάφορα  νομισματικά  μπλοκ  ή  νομισματικές 
συνεργασίες (Broz and Frieden,2006).  

Ο συντονισμός είναι η διαδικασία επικέντρωσης σε ένα συγκεκριμένο στόχο και της 
συμμετοχής σε ένα συγκεκριμένο νομισματικό μπλόκ. Η συντονισμός της απόφασης 
μιας  χώρας  με  τις  αποφάσεις  των  άλλων  χωρών  και  της  συμμετοχής  σε  ένα 
νομισματικό μπλοκ αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα τα οποία προέρχονται 
ακριβώς από τη συμμετοχή και των άλλων χωρών, ένα είδος ισχύος εν τη ενώσει24. 
Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  είναι  η  περίπτωση  της  ίδρυσης  του  νομισματικού 
συστήματος  του κανόνα  του  χρυσού,  το οποίο  γνώρισε επιτυχία με  τη συμμετοχή 
της Μεγάλης  Βρετανίας ως παγκόσμιας  υπερδύναμης  και  την αποδοχή  της  θέσης 
αυτής  από  τις  υπόλοιπες  χώρες,  αλλά  και  τη  συμμετοχή  τους  στο  συγκεκριμένο 
σύστημα.  Χαρακτηριστικά  είναι  επίσης  και  τα  παραδείγματα  του  νομισματικού 
συστήματος  του  Bretton Woods  αλλά  και  κυρίως  του  Ευρωπαϊκού  Νομισματικού 
Συστήματος  το  οποίο  στην  αρχή  λειτούργησε  ως  ένα  περιορισμένο  μπλόκ  του 
γερμανικού μάρκου και με  τον καιρό,  εφ’ όσον πείσθηκαν οι άλλες χώρες για  την 

                                                                 
23 Πολλά από τα παραπάνω ερωτήματα θα εξετασθούν σε θεωρητικό επίπεδο στο Δεύτερο Μέρος 
της παρούσας διατριβής, το οποίο παρουσιάζει αυτή καθ’ αυτή την δημιουργία και λειτουργία μιας 
νομισματικής ένωσης.  
24  Τα  οικονομικά  πλεονεκτήματα  φυσικά  προέρχονται  από  την  κατάργηση  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας,  τη μείωση  της αβεβαιότητας, αλλά και  τις  επιπτώσεις που έχουν αυτές οι μειώσεις στο 
κόστος συναλλαγής.   
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χρησιμότητα,  αυξήθηκε  ο  αριθμός  των  μελών  του,  με  αποτέλεσμα  σήμερα  να 
φθάσει στην ζώνη του ευρώ25 26. 

Η  συνεργασία  είναι  η  διαδικασία  προσαρμογής  στις  επιτάσεις/ανάγκες  του 
νομισματικού μπλοκ. Η διαδικασία αυτή πολλές φορές απαιτεί θυσίες με την έννοια 
της προσαρμογής της εσωτερικής πολιτικής για τη διατήρηση της σταθερότητας της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Άλλες φορές  περιέχει  στοιχεία  εκμετάλλευσης  είδους 
Beggar  the neighbor policy.  Γνωστές,  για παράδειγμα,  είναι οι «διαμάχες»  μεταξύ 
των  ευρωπαίων  και  των  αμερικανών  κατά  τη  διάρκεια  της  λειτουργίας  του 
συστήματος  του  Bretton Woods,  όταν  οι  ευρωπαίοι  πίεζαν  του  αμερικανούς  να 
μειώσουν  τον πληθωρισμό,  καθώς επίσης και η «διαμάχη» η οποία είχε  ξεσπάσει 
στους  κόλπους  του  Ευρωπαϊκού Νομισματικού  Συστήματος  μεταξύ  της  Γερμανίας 
και  των λοιπών εταίρων,  οι οποίοι πίεζαν  την  Γερμανία να αλλάξει  τη συσταλτική 
πολιτική που εφάρμοζε (Broz and Frieden,  2006, σ. 589).    

Στο επίπεδο της μεμονωμένης χώρας, η πολιτική οικονομία διακρίνει δύο επίπεδα 
αποφάσεων:  το  επίπεδο  επιλογής  του  κατάλληλου  συναλλαγματικού  καθεστώτος 
και  το  επίπεδο  επιλογής  του  ύψους  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ή  τον  βαθμό  
ανατίμησης  ή  υποτίμησης.  Αυτές  οι  αποφάσεις  έχουν  σοβαρές  επιπτώσεις  στην 
αναδιανομή του πλούτου και της παραγωγής και κατ’ επέκταση στο εκλογικό σώμα. 
Το  μέγεθος  και  το  είδος  των  επιπτώσεων  αυτών  αναμένεται  να  επηρεάσει  σε 
μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις αναφορικά με το είδος του καθεστώτος και τον τρόπο 
ένταξης στο διεθνές νομισματικό περιβάλλον. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω 
οι  επιστήμονες  της  πολιτικής  οικονομίας  διαπίστωσαν  (Broz  and  Frieden 2006,  σ. 
591) ότι: 

- Οι  ομάδες  ειδικών  συμφερόντων,  οι  οποίες  εμπλέκονται  στο  διεθνές 
εμπόριο,  όπως  τραπεζίτες,  επενδυτές,  εξαγωγείς  μάλλον  προτιμούν 
καθεστώτα  σταθερών  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  σε  αντίθεση  με  τις 
ομάδες  συμφερόντων,  οι  οποίες  δραστηριοποιούνται  στο  τομέα  των  μη 
εμπορεύσιμων  αγαθών  που  φαίνεται  να  προτιμούν  καθεστώτα  ευέλικτων 
τιμών.  

- Ότι  τα δεξιά και συντηρητικά κόμματα μάλλον  τείνουν προς  τα καθεστώτα 
σταθερών  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  καθώς  αυτά  παρουσιάζουν 
πλεονεκτήματα  στην  ανάπτυξη  των  εμπορικών  συναλλαγών  και  των 
επενδύσεων,  σε  αντίθεση  με  τα  αριστερά  κόμματα,  τα  οποία  φαίνεται  να 
προτιμούν  συστήματα  ευέλικτων  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  διότι 
πιστεύουν ότι στην περίπτωση των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών το 
κόστος προσαρμογής της οικονομίας θα το επωμισθούν οι εργαζόμενοι.  

                                                                 
25 Οι Lawrence Broz και Jeffry Frieden (2006) παραλληλίζουν την περίπτωση του συντονισμού με μια 
περίπτωση  επιλογής  του  σημείου  Pareto,  δηλαδή  την  επιλογή  ενός  σημείου  από  τα  πολλά  που 
διαθέτουν οι χώρες και την περίπτωση της συνεργασίας ως μια περίπτωση επιλογής ενός σημείου 
ισορροπίας  Nash,  μια  περίπτωση  παίγνιου  μεταξύ  των  χωρών,  ένα  είδος  διλήμματος  του 
φυλακισμένου. Βλέπε (Broz, 2006). 
26 Σύγκρινε τις περιπτώσεις του συντονισμού και συνεργασίας με τους όρους συμπεριφορά αγέλης 
(herding)  και  συνδυασμού  (coalescing),  οι  οποίες  αναφέρθηκαν  στην  εισαγωγή  του  παρόντος 
κεφαλαίου.  
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- Ότι  οι  διάφοροι  διεθνείς  οργανισμοί  μπορεί  να  επηρεάσουν  της  επιλογές 
στο εσωτερικό μιας χώρας και κατά αυτό τον τρόπο την ένταξη ή μη σε ένα 
νομισματικό μπλοκ 

Επικεντρώνοντας στο επίπεδο των επιπτώσεων στο εκλογικό σώμα, οι επιστήμονες 
της πολιτικής οικονομίας διαπίστωσαν ότι (Broz and Frieden 2006, σ. 593.;):  

- Πολιτικοί  που  δεν  προσκολλώνται  στις  πολιτικές  τους  θέσεις  μάλλον 
αρνούνται  να  χρησιμοποιήσουν  τις  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  για 
εκλογικούς  σκοπούς,  προτιμώντας  σταθερές  συνδέσεις,  σε  αντίθεση  με 
πολιτικούς που δίνουν μεγάλη  έμφαση στις  εκλογικές αναμετρήσεις  και οι 
οποίοι  χρησιμοποιούν  για  αυτόν  τον  σκοπό  και  τις  συναλλαγματικές 
πολιτικές, προτιμώντας συστήματα ευέλικτων συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

- Σχετικά  μη  ανεπτυγμένες  δημοκρατίες,  οι  οποίες  κυβερνώνται  από 
ολιγαρχίες και όπου η πολιτική πίεση είναι ανύπαρκτη, προτιμούν σταθερές 
συνδέσεις. 
 

Τις  αναδιανεμητικές  επιπτώσεις  και  τις  επιπτώσεις  στο  εκλογικό  σώμα  της 
απόφασης ορισμού του επιπέδου τιμών ή βαθμού ανατίμησης και υποτίμησης, οι 
θεωρητικοί της πολιτικής οικονομίας τις εξετάζουν με την βοήθεια της πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, της σχετικής τιμής των εγχώριων προϊόντων τόσο στην 
εγχώρια  αγορά,  όσο  και  στην  ξένη  αγορά  καθώς  και  τις  επιδράσεις  που  έχει  η 
ανατίμηση  ή  υποτίμηση  της  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στην 
ανταγωνιστικότητα και την αγοραστική δύναμη. Σύμφωνα με αυτήν την λογική, μια 
ανατίμηση  της  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  αυξάνει  την  αγοραστική 
δύναμή  των  ατόμων,  αλλά  μειώνει  την  ανταγωνιστικότητά  τους.  Αντίστροφα,  μια 
υποτίμηση  της  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  μειώνει  την  εγχώρια 
αγοραστική δύναμη αλλά αυξάνει την ανταγωνιστικότητα (Broz and Frieden, 2006).  
Μια  υποτίμηση  της  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  μπορεί  να  έχει  ως 
αποτέλεσμα τη μεταστροφή της  ζήτησης από τις εισαγωγές προς τις εξαγωγές και 
κατά αυτό τον τρόπο να επηρεάσει θετικά την παραγωγή και τις επενδύσεις, μπορεί 
όμως  να  επηρεάσει  και  τις  τιμές.  Τα  αναδιανεμητικά  αποτελέσματα  μιας  τέτοιας 
πολιτικής  είναι  δύσκολο  να  εκτιμηθούν.  Γενικά  είναι αποδεκτό ότι μια υποτίμηση 
ευνοεί  τις  εξαγωγικές  κα  εισαγωγικές  επιχειρήσεις,  σε  αντίθεση  με  τους 
καταναλωτές  και  τις  επιχειρήσεις  του  τομέα  των  μη  εμπορεύσιμων  προϊόντων. 
Αντίστροφα,  μια ανατίμηση  ευνοεί  τους  καταναλωτές  και  τις  επιχειρήσεις  των μη 
εμπορεύσιμων  προϊόντων  σε  βάρος  των  εξαγωγικών  και  εισαγωγικών 
επιχειρήσεων.  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  μεγάλο  ρόλο  παίζει  η  συμπεριφορά 
των  παραγωγών.  Συνήθως  οι  παραγωγοί  εξειδικευμένων  προϊόντων  δεν 
μεταβάλουν  τις  τιμές  των  προϊόντων  τους  όταν  μεταβάλλεται  η  συναλλαγματική 
ισοτιμία, διότι φοβούνται μήπως χάσουν μερίδια στην αγορά, σε αντίθεση με τους 
παραγωγούς  απλών  προϊόντων.  Γενικά  είναι  αποδεκτό  ότι  οι  παραγωγοί  διεθνών 
εμπορεύσιμων  αγαθών  και  τυποποιημένων  προϊόντων  προτιμούν  καθεστώτα 
ευέλικτων  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  τα  οποία  παρουσιάζουν  τάσσεις 
υποτίμησης, σε αντίθεση με τους παραγωγούς εξειδικευμένων προϊόντων, οι οποίοι 
τείνουν προς τα καθεστώτα σταθερών προσδέσεων (Broz and Frieden 2006, σ. 595).  

Και  σε  αυτή  την  περίπτωση,  επειδή  οι  αποφάσεις  σχετικά  με  το  ύψος  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  έχουν  επιπτώσεις  τόσο  στην  αναδιανεμητική 
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λειτουργία, όσο και στο εκλογικό σώμα, είναι αναγκαίο να εξετάζονται οι διάφορες 
ομάδες συμφερόντων και  το πώς αυτές  επηρεάζουν  τις αποφάσεις  των πολιτικών 
καθώς και το πως οι πολιτικοί προσαρμόζουν τις αποφάσεις σε σχέση με τις ομάδες 
συμφερόντων.  

Παρομοίως,  το  διεθνές  επίπεδο  λειτουργίας  μιας  νομισματικής  ένωσης  ή  ενός 
νομισματικού  μπλοκ  μπορεί  να  επηρεάσει  το  εσωτερικό  επίπεδο  λειτουργίας  και 
κατ’  επέκταση  το  επίπεδο  της συναλλαγματικής  ισοτιμίας με διάφορους  τρόπους, 
για παράδειγμα, επηρεάζοντας τα συμφέροντα των διαφόρων ομάδων επιρροής.  

Γενικά, η σχέση αλληλεξάρτησης του διεθνούς επιπέδου επιλογής ενός νομίσματος 
και  της  επιλογής  στο  μεμονωμένο  επίπεδο  της  χώρας  είναι  αυτή  που 
προβληματίζει.  Οι  αναλύσεις  της  διεθνούς  πολιτικής  οικονομίας  δείχνουν  τις 
ακόλουθες  θεωρητικές  προσεγγίσεις  συνεργασίας  εθνικών  οικονομιών 
(Τσαρσανίδης, 2005):  

- Τη  ρεαλιστική  προσέγγιση,  σύμφωνα  με  την  οποία  οι  διαπεριφερειακές 
συνεργασίες  αποτελούν  συνεργασίες  εξισορρόπησης  δυνάμεων,  τις  οποίες 
επιτυγχάνουν  μέσα  από  συνεργασίες  σύστασης  συνασπισμών  ή  μέσα  από 
συνεργασίες εξισορρόπησης ισχύος και η οποία όμως προσέγγιση μπορεί να 
ερμηνευτεί  και  ως  διαπεριφερειακή  συνεργασία  προς  απόκτηση  ισχύος, 
διεύρυνση ισχύος και διεύρυνση επιρροής.  

- Τη  φιλελεύθερη  ή  νέο‐θεσμική  προσέγγιση,  η  όποια  αντιμετωπίζει  τη 
διαπεριφερειακή συνεργασία ως  λειτουργικό μέσο,  στο οποίο λειτουργούν 
και  δρουν  διαφορετικά  άτομα,  και  στο  οποίο  αναπτύσσουν  τους  δικούς 
θεσμούς,  τις  δικές  συλλογικές  συμπεριφορές  και  ακολουθούν  τους  δικούς 
τους  ιδιαίτερους  στόχους,  συμβάλλοντας  με  αυτόν  τον  τρόπο  στην  διεθνή 
διακυβέρνηση.  

- την  κονστρουκτιβιστική  προσέγγιση,  η  οποία  αντιλαμβάνεται  τη 
διαπεριφερειακή  συνεργασία  ως  μια  ιδιαίτερη  κοινωνική  κατασκευή  και 
δημιουργία,  η  οποία θεμελιώνει μια συλλογική  ταυτότητα  των  χωρών που 
την απαρτίζουν.   

Τις  σχέσεις  εθνικών  οικονομιών,  διεθνούς  διακυβέρνησης  και  χρηματοπιστωτικής 
ολοκλήρωσης  δείχνει  το  τρίγωνο  πολιτικών  επιλογών  (γράφημα  3)  ,  το  οποίο 
ανέπτυξε ο Denis Rodrik (Rodrik, 2000). 

Κατά τον Denis Rodrik, η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση μπορεί να επιτευχτεί είτε 
μέσω  της  υλοποίησης  μιας  παγκόσμιας  τάξης,  η  οποία  μεταφέρει  όλο  και 
περισσότερες αρμοδιότητες των εθνικών κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο έτσι ώστε 
να επιτευχθεί μια «ενοποίηση» των αγορών σε μια παγκόσμια αγορά, είτε μέσω της 
διατήρησης των εθνικών κρατών και την κατάργηση των διαφόρων εμποδίων έτσι 
ώστε  να  επιτευχθεί  η  ελεύθερη  διακίνηση  ανθρώπων,  προϊόντων  και  κεφαλαίου 
ώστε  να  επιτευχθεί  η  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση  παρά  την  ύπαρξη  εθνικών 
ορίων..  Η  δεύτερη  αυτή  λύση  είναι  αυτή  που  προκρίνεται  από  τα  κράτη  σήμερα 
αλλά και την Ε.Ε., όσο καιρό αυτή δεν εφαρμόζει μια ξεκάθαρη ομοσπονδοποίηση. 
Είναι  η  περίπτωση  πού  προωθεί  των  ανταγωνισμό  των  κρατών  για  καλύτερες 
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συνθήκες  προσέλκυσης  του  κεφαλαίου,  των  επενδύσεων,  των  εμπορικών 
συναλλαγών27.  

Γράφημα 3: Το Τρίγωνο Πολιτικών Επιλογών 

Υπερ‐παγκοσμιοποίηση

Έθνος‐κράτος Δημοκρατικές Πολιτικές

Χρυσός 
ζουρλομανδύας

Παγκόσμια 
Διακυβέρνηση

Συμβιβασμός του BrettonWoods

 

Πηγή: Rodrik, Dani. 2000. How Far Will International Economic Integration Go?. Journal of Economic Perspectives, Volume 
14, Number 1, Winter 2000, σ. 181 

Οι  θεωρίες  της  πολιτικής  οικονομίας  ασχολούνται  σε  ένα  μεγάλο  βαθμό  με  την 
αποτελεσματικότητα  των  επιλογών σε  σχέση με  τον  βαθμό οργάνωσης  και  τρόπο 
λειτουργίας  ενός  κράτους..  Συχνά  συναντάται  ο  ισχυρισμός  ότι  χώρες  με  δομικές 
αδυναμίες  και  ειδικότερα  με  μια  κυβέρνηση  με  χαμηλή  αξιοπιστία  μπορούν  να 
καταλήξουν στην επιλογή μιας σταθερής σύνδεσης με ένα άλλο ισχυρό νόμισμα ως 
άγκυρα για την εισαγωγή αξιοπιστίας από το εξωτερικό. Με άλλα λόγια, χώρες με 
ιστορικό  υψηλών  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  και  πληθωριστικής  πολιτικής 
μπορεί να αποκτήσουν την αξιοπιστία της κυβερνητικής τους πολιτικής μέσα από τη 
σταθερή  σύνδεση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  ένα  είδος  «δεύτερης  δυνατής 
λύσης»  (second  best  solution)  στο  πρόβλημα  της  δέσμευσης.  Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αυτής της εκδοχής είναι η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 
Συστήματος  κατά  τα  πρώτα  χρόνια  της  λειτουργίας  του,  όπου  η  σταθερή 
διασύνδεση των νομισμάτων, όπως της ιταλικής λίρας και του γαλλικού φράγκου με 
το  γερμανικό  μάρκο,  επέφερε  τη  μείωση  του  πληθωρισμού  στις  χώρες  αυτές  και 
συνέβαλε  στη  σύγκλιση  των  χωρών  στο  ευρωπαϊκό  νομισματικό  σύστημα.  Θα 
πρέπει να τονιστεί ότι αυτή ή άποψη δεν είναι αδιαμφισβήτητη, διότι υπάρχει και ο 
αντίλογος σύμφωνα με τον οποίο ανίσχυρες θεσμικές και κυβερνητικές δομές δεν 
μπορούν  να  αντέξουν  τις  πιέσεις  των  ειδικών  ομάδων  συμφερόντων,  με 
αποτέλεσμα  να  μην  μπορούν  να  διατηρήσουν  τη  σταθερή  δέσμευση  διατήρησης 
της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  να  επιλέγουν  ελεύθερες  διακυμάνσεις  (Levy‐
Yeyati, 2006).  

Στην  περίπτωση  της  ανοιχτής  οικονομίας  οι  εργασίες  των Robert Barro  και David 
Gordon    (αναφορά  σε  Pentecost,  2000,  De  Grauwe,  2003  και  Bordo, 

                                                                 
27  Πολλοί  θεωρούν,  ότι  ο  ανταγωνισμός  για  την  προσέλκυση  κεφαλαίου  στην  δεύτερη  λύση  έχει 
οδήγηση  σε  μια  ομογενοποίηση  των  θεσμών  και  ισοπέδωση  των  διαφορών  σε  εθνικό,  πολιτικό 
επίπεδο  με  αποτέλεσμα  οι  διάφορες  π.χ.  σε  κόμματα  και  άλλες  πολιτικές  επιλογές  να  μην  είναι 
πλέον  ευδιάκριτες  κάτι  σαν  την  επιλογή  μεταξύ  πέπσι  και  κόλας,  κάτι  το  οποίο  οι  συγκεκριμένοι 
συγγραφείς ονόμασαν ο «χρυσός ζουρλομανδίας»(Rodrdik, 2000).   
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2004).συνέδεσαν  το  σταθερή  σύνδεσης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  με  το 
πολιτικό  κόστος  αθέτησης  μιας  τέτοιας  δέσμευσης  και  κατέδειξαν  ότι  στην 
περίπτωση που ένα τέτοιο κόστος είναι υψηλό θα μπορούσε μια σταθερή δέσμευση 
να  λειτουργήσει  ως  άγκυρα  αξιοπιστίας,  ακόμα  και  στην  περίπτωση  εφαρμογής 
επιλεκτικών  και  περιπτωσιακών  νομισματικών  πολιτικών  σε  ένα  περιβάλλον 
ορθολογικών προσδοκιών. 

Σε γενικές γραμμές οι θεωρίες αυτές συνδέονται με το πρόβλημα της αξιοπιστίας, 
της χρονικής συνέπειας (ή ασυνέπειας) και της επιλεκτικής εφαρμογής οικονομικής 
πολιτικής το οποίο ανέδειξαν συγγραφείς όπως οι Finn Kydland καιi Edward Prescot, 
Robert  Barro  και  David  Gordon  (αναφορά  σε  Pentecost,  2000,)  Guillermo  Calvo 
(2001)  (αναφορά  σε  Mendoza,  2005).  Το  πρόβλημα  της  χρονικής  συνέπειας  ή 
ασυνέπειας  αποτελεί  ένα  από  τα  σημαντικότερα  προβλήματα  της  πολιτικής 
οικονομίας.  Στην  ουσία,  αυτό  το  πρόβλημα  αφορά  την  προβληματική  εφαρμογής 
πολιτικών  κατά  περίπτωση  ή  κατά  κανόνα.  Η  μαθηματική  ανάλυση  της 
προβληματικής  αυτής  κατέδειξε  ότι,  ακόμα  και  στην  περίπτωση  εφαρμογής  κατά 
περίπτωση βέλτιστων μαθηματικών λύσεων,  το πρόβλημα αυτό παραμένει  καθώς 
οι περιστάσεις και τα δεδομένα αλλάζουν, έτσι ώστε ακόμα και η κατά περίπτωση 
εφαρμογή βέλτιστων λύσεων να μην επιλύει το όλο πρόβλημα (Pentecost, 2000). Τη 
δυνατότητα μεταστροφής των δεδομένων τόνισε και ο Robert Lucas στην περίφημη 
κριτική του.  Σε γενικές γραμμές,  το πρόβλημα της χρονικής ασυνέπειας προκύπτει 
όταν  τα  άτομα  για  διάφορους  λόγους  δεν  μπορούν  να  υλοποιήσουν  ένα 
μακροπρόθεσμο  στόχο,  παρ’  όλο  που  επαναπροσδιορίζουν  τους  πολιτικούς  τους 
σχεδιασμούς σε μόνιμη βάση. Οι πολιτικές  τις οποίες εφαρμόζουν τα άτομα αυτά 
σε μόνιμη βάση αποτελούν τις βέλτιστες λύσεις σε κάθε χρονική στιγμή, αλλά δεν 
είναι  βέλτιστες από  την άποψη  του μακροπρόθεσμου σχεδίου  (Borensztein et al., 
2007) 28. 

Το  πρόβλημα  της  χρονικής  συνέπειας  ή  ασυνέπειας  τίθεται  με  ιδιαίτερη  έμφαση 
στην  περίπτωση  της  εφαρμογής  της  νομισματικής  πολιτικής  από  τις  κεντρικές 
τράπεζες.  Μια  πλήρως  εξοπλισμένη  κεντρική  τράπεζα,  η  οποία    διαθέτει  το 
απαραίτητο δυναμικό και την τεχνογνωσία, θα μπορούσε θεωρητικά κάθε χρόνο να 
εφαρμόζει  λύσεις  βέλτιστης  επιλογής  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  δεδομένα.  Το 
ερώτημα  το  οποίο  προκύπτει  στην  προκειμένη  περίπτωση  είναι  κατά  πόσο  οι 
συγκεκριμένες βέλτιστες λύσεις είναι βέλτιστες λύσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 
Σε τελική ανάλυση η θεωρία καταλήγει στην χρήση κανόνων για την εφαρμογή της 

                                                                 
28 Το πρόβλημα της χρονικής ασυνέπειας μπορεί να παραλληλιστεί με το παράδειγμα του Οδυσσέα 
και των ναυτών του κατά τη συνάντησή τους με τις Σειρήνες. Σύμφωνα με τον μύθο, ήταν γνωστό ότι 
το  τραγούδι  των  σειρήνων  θα  οδηγούσε  τους  ναύτες  και  το  καράβι  τους  στα  βράχια  και  στην 
καταστροφή. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, ο Οδυσσέας και οι ναύτες δεν μπορούσαν να πετύχουν 
την  καλύτερη  δυνατή  λύση,  να  ακούσουν  το  τραγούδι  των  σειρήνων  και  να  ξεφύγουν  από  τους 
βράχους. Φαινομενικά είχαν δύο λύσεις: την πρώτη, που δεν ήταν αποδεκτή, και ήταν να ακούσουν 
το  τραγούδι  των σειρήνων  και  έτσι  να οδηγήσουν  το  καράβι  στους  βράχους,  και  τη δεύτερη,  που 
ήταν  να  μην  ακούσουν  το  τραγούδι  των  σειρήνων  και  να  σωθούν.  Τη  λύση  έδωσε  ο  πανούργος 
Οδυσσέας,  ο  οποίος  κατάλαβε  το  νόημα  της  θέσπισης  κανόνων  συμπεριφοράς  και  λήψης 
αποφάσεων, που δεν ήταν άλλο από το να δέσει το εαυτό του στο κατάρτι του καραβιού αλλά και να 
βουλώσει τα αυτιά των συντρόφων του, έτσι ώστε όταν τους κάνει νόημα να μην τον λύσουν. Κατά 
αυτό τον τρόπο ο Οδυσσέας πέτυχε να ακούσει το τραγούδι των σειρήνων και να σώσει το καράβι, 
δηλαδή την καλύτερη δυνατή λύση (Borensztein, et al., 2007).   
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πολιτικής, τύπου Friedman ή τύπου Taylor στην νομισματική πολιτική και οι οποίοι 
θέλουν να συνδυάσουν τον κανόνα με την ευελιξία (τουλάχιστον ο τελευταίος) και 
για αυτό τον λόγο από πολλούς χαρακτηρίζονται και ως κανόνες με περιορισμένη 
ευελιξία  ή  επιλεκτικότητα  (constrained or enlightened discretion)  (Arestis, 2003a). 
Μάλιστα  η  ομάδα αυτή  θεωριών  επειδή πιστεύει  ότι  οι  κυβερνήσεις  είναι  γενικά 
«αναξιόπιστες»,  δυνητικά  ασυνεπείς  διότι  ακολουθούν  τους  δικούς  «ιδιοτελείς» 
στόχους,  προχωρούν  παρά  πέρα  από  την  απαίτηση  για  κανόνες  και  προτείνουν 
ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες, κεντρικούς ανεξάρτητους διαχειριστές χρήματος – 
μονοπωλητές, κοινωνικούς σχεδιαστές (Λαπαβίτσας, 1999) – πού είναι σε θέση να 
επικεντρώσουν  την  προσοχή  στην  πληθωρισμό,  να  στοχεύσουν  σε  χαμηλούς 
πληθωριστικούς στόχους και να ακολουθούσουν αυτούς τους στόχους με αξιόπιστο 
τρόπο και να συμβάλλουν έτσι στη σταθερότητα των προσδοκιών και κατ’ επέκταση 
της οικονομίας29.  

Ανακεφαλαιώνοντας,  μπορεί  να  διαπιστωθεί  ότι  οι  θεωρίες  της  πολιτικής 
οικονομίας,  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τους  τα  αναδιανεμητικά  αποτελέσματα  της 
επιλογής  των συναλλαγματικών  καθεστώτων  καθώς  και  τα αποτελέσματα  επί  του 
εκλογικού σώματος,  δεν καταλήγουν σε συγκεκριμένες προτάσεις  για  την επιλογή 
του  κατάλληλου  καθεστώτος.  Η  επιλογή  του  κατάλληλου  συναλλαγματικού 
καθεστώτος  αλλά  και  του  κατάλληλου  επιπέδου  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας 
είναι  ένα  αποτέλεσμα  «πολιτικής  ζύμωσης»,  ένα  αποτέλεσμα  των  ομάδων 
συμφερόντων και των επιδράσεων του εκλογικού σώματος, του τρόπου οργάνωσής 
τους, των δυνατοτήτων επίδρασης στην πολιτική σκηνή, ένα ζήτημα εμπειρικό.  

Από τα παραπάνω εύλογα προκύπτουν τα ερωτήματα:  
- Πώς η διαδικασία της μετάβασης και της ένταξης στην Ε.Ε. διαμορφώνει τις 

ομάδες  συμφερόντων  στις  συγκεκριμένες  χώρες,  εάν,  για  παράδειγμα, 
επικρατήσει η άποψη των ομάδων ο οποίες δραστηριοποιούνται στο διεθνές 
εμπόριο ή της ομάδας των τραπεζών και των επενδυτών χαρτοφυλακίου; 

- Πώς  η  πορεία  της  μετάβασης  επηρεάζει  το  εκλογικό  σώμα  και  πώς  αυτό 
επηρεάζει τις κυβερνητικές επιλογές; 

- Πώς διαμορφώνεται η διακυβέρνηση των χωρών σε μετάβαση, και τέλος  
- Πώς  η  διαδικασία  ένταξης  στην  Ε.Ε.  και  τα  κριτήρια  του  Μάαστριχτ 

αναμένεται  να επηρεάσουν  τις οικονομικές αποφάσεις  των συγκεκριμένων 
χωρών; 

2.3. Θεωρίες Χρηματοπιστωτικής Ολοκλήρωσης 
Τα  θεωρητικά  πλεονεκτήματα  της  χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης  δεν  είναι 
αμφισβητήσιμα.  Οι  ώριμες  οικονομικά  οικονομίες  με  ανεπτυγμένες 
χρηματοπιστωτικές  αγορές,  αξιόπιστες  κυβερνητικές  πολιτικές  και  σταθερό  και 
λειτουργικό  θεσμικό  πλαίσιο  φαίνεται  να  απολαμβάνουν  τα  πλεονεκτήματα  και 
στην  πράξη.  Σε  μεγάλο  βαθμό  αυτές  οι  χώρες  έχουν  επιλύσει  το  πρόβλημα  της 
αξιοπιστίας  των  νομισμάτων  τους  και  του  περιορισμού  των  δανείων  σε  διεθνές 
επίπεδο και χρησιμοποιούν κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες.  

                                                                 
29 Η προσέγγιση αυτή  είναι κατά βάθος μονεταριστική και αντικατοπτρίζει την πρακτική αδυναμία 
διαχείρισης της νομισματικής κυκλοφορίας (Λαπαβίτσας, 1999). 
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Η  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση  παρουσιάζεται  προβληματική  στην  περίπτωση 
των υπό ανάπτυξη χωρών, στην περίπτωση των αναδυόμενων αγορών,   καθώς και 
την  περίπτωση  των  φτωχών  χωρών30.  Ειδικότερα,  στην  περίπτωση  των 
αναπτυσσόμενων  χωρών  ή  των  αναδυόμενων  αγορών  οι  οποίες  είναι  εν  μέρει 
ενταγμένες στο διεθνές  χρηματοπιστωτικό σύστημα  (κυρίως μετά  το 1980,  βλέπε, 
Lane, 2005), τα θετικά αποτελέσματα της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και της 
ελεύθερης  διακίνησης  του  κεφαλαίου  δεν  είναι  άμεσα  ορατά  σε  αντίθεση  με  τα 
αρνητικά, που κάνουν την εμφάνισή τους με τη μορφή ξαφνικής φυγής κεφαλαίου 
ή παύσης εισροής κεφαλαίου και καταλήγουν συνήθως σε κρίσεις, όπως αυτή του 
Μεξικού  (1984),  της  Νοτιο‐Ανατολικής  Ασίας  (1997‐98),  της  Ρωσίας  (1998),  της 
Βραζιλίας  (1998‐99),  της  Τουρκίας  (2000)  ή  της  Αργεντινής  (2001).  Οι  χώρες  της 
συγκεκριμένης ομάδας31 οι οποίες επέλεξαν σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ή 
σταθερές  συνδέσεις  κατέληξαν  να  αντιμετωπίζουν  σοβαρές  νομισματικές  και 
τραπεζικές  κρίσεις32  33,  ενώ  χώρες  οι  οποίες  επέλεξαν  κυμαινόμενες 

                                                                 
30  Για  μια  συνοπτική  παρουσίαση  των  εμπειρικών  αποτελεσμάτων  της  χρηματοπιστωτικής 
ολοκλήρωσης τόσο στις ανεπτυγμένες χώρες όσο και στις αναδυόμενες αγορές, όπου φαίνεται ότι τα 
θετικά  αποτελέσματα  της  χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης  για  την  περίπτωση  των  αναδυόμενων 
αγορών είναι άμεσα και όχι έμμεσα βλέπε (Kose et al., 2006). 
31 Χαρακτηριστικό των κρίσεων, μέχρι το ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, ήταν ότι 
αυτές  εμφανίζονταν  κυρίως στης αναδυόμενες αγορές ή αναπτυσσόμενες  χώρες  και  όχι  τόσο στις 
ανεπτυγμένες  χώρες  (χαρακτηριστικές  κρίσεις  σε ώριμες αγορές  είναι  η  κρίση  των  Σκανδιναβικών 
χωρών,  η  κρίση  του  1987,  η  κρίση  των  μετοχών  υψηλής  τεχνολογίας,  η  κρίση  του  διεθνούς 
κεφαλαίου αντασφάλισης LTMC). Οι Carmen Reinhart και Guillermo Calvo (2003) διαπίστωσαν ότι οι 
κρίσεις στις αναδυόμενες αγορές είχαν σοβαρότερες συνέπειες από τις κρίσεις στις ώριμες αγορές. 
Επίσης. οι Guilermo Calvo, Alejandro Isquiedro και Luis – Fernando  Meja (αναφορά στο Reinhart and 
Calvo,  2003)    έδειξαν  ότι  η  παύση  εισροής  κεφαλαίων  εμφανίζεται  πολύ  συχνότερα  στις 
αναδυόμενες  από  ότι  στις  ώριμες  αγορές  και  μάλιστα  ότι  μια  τέτοια  παύση  εισροής  κεφαλαίων 
συνδέεται τις περισσότερες φορές με μεγάλες υποτιμήσεις των εγχώριων νομισμάτων .  
32 Γενικά με τον όρο κρίσεις νοούνται τόσο οι νομισματικές, όσο και οι τραπεζικές αλλά και οι εθνικές 
ή  οι  κρίσεις  χρέους.  Συνήθως  οι  κρίσεις  αυτές  εμφανίζονται  ταυτόχρονα  και  όχι  μεμονωμένα.  Οι 
κρίσεις  δεν  είναι  χαρακτηριστικό  τις  σημερινής  εποχής  αλλά  παρατηρήθηκαν  και  στο  παρελθόν 
(Eichengreen,  2002).  Οι  Luc  Laeven  και  Fabian  Valencia  (2008)  στο  έργο  τους  «Systemic  Banking 
Crisis:  A  New  Database»  κατέγραψαν  για  το  διάστημα  1970‐2007  124  τραπεζικές  κρίσεις,  208 
νομισματικές κρίσεις και 63 κρίσεις χρέους. Σε 42 περιπτώσεις, οι κρίσεις αυτές ήταν τραπεζικές και 
σε 10 περιπτώσεις τραπεζικές, νομισματικές και κρίσεις χρέους. 
33  Ως  νομισματική  κρίση  –  φαινόμενο  το  οποίο  ενδιαφέρει  άμεσα  την  παρούσα  διατριβή  – 
χαρακτηρίζεται  η  κατάσταση  κατά  την  οποία  η  αξία  ενός  νομίσματος  δεν  είναι  δυνατόν  να 
διατηρηθεί.  Η  νομισματική  κρίση  εμφανίζεται  κυρίως  μέσω  της  υπερβολικής  προσφοράς  του 
αδύναμου νομίσματος στην αγορά συναλλάγματος. Το ξέσπασμα της κρίσης έρχεται πλέον όταν οι 
διεθνείς  επενδυτές  αρχίζουν  να  ρευστοποιούν  τις  θέσεις  τους  και  οι  διεθνείς  δανειστές  δεν 
ανανεώνουν  τα  δάνεια  στο  συγκεκριμένο  νόμισμα  (Casper,  2002).  Γενικά  υπάρχουν  τρείς  γενεές 
υποδειγμάτων τα οποία εξηγούν τις κρίσεις. Η πρώτη γενιά υποδειγμάτων που αναπτύχθηκε κατά 
την περίοδο εμφάνισης των πιστωτικών κρίσεων των χωρών της Λατινικής Αμερικής και εξηγεί την 
εμφάνιση  των  κρίσεων  ως  αποτέλεσμα  των  μακροοικονομικών  ανισορροπιών,  για  παράδειγμα, 
υπερβολικό  δημοσιονομικό  έλλειμμα  και  μεγάλο  εξωτερικό  χρέος.  Η  δεύτερη  γενιά  των 
υποδειγμάτων  αναπτύχθηκε  κατά  την  περίοδο  εμφάνισης  της  κρίσης  του  ΕΜΣ  Ι  και  εξηγεί  την 
εμφάνιση των κρίσεων με την ύπαρξη αναντιστοιχιών μεταξύ στόχων και πολιτικής, με την βοήθεια 
υποδειγμάτων  πολλαπλών  σημείων  ισορροπίας,  ένα  «καλό»  σημείο  το  οποίο  παρουσιάζει  την 
κατάσταση  χωρίς  κρίση  και  ένα «κακό»  το  οποίο  παρουσιάζει  την  κατάσταση  της  κρίσης.  Η  τρίτη 
γενιά υποδειγμάτων αναπτύχθηκε κατά την περίοδο της εμφάνισης της κρίσης στις χώρες της Ν.Α. 
Ασίας και η οποία έδειξε ότι μια νομισματική κρίση μπορεί να εμφανισθεί ακόμα και σε περιπτώσεις 
όπου  τα  βασικά  οικονομικά  μεγέθη  βρίσκονται  σε  ισορροπία  ή  σε  περιπτώσεις  που  οι  αρχές  δεν 
έχουν  διαπράξει  λάθη  και  υπερβολές.  Ακόμη  και  σε  τέτοιες  περιπτώσεις  είναι  δυνατόν  να 
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συναλλαγματικές  ισοτιμίες  αντιμετώπισαν  σοβαρά  προβλήματα  από  την  έντονη 
διακύμανση  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών.  Βασικά,  το  πρόβλημα  στις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις εντοπίζεται κυρίως στην αδυναμία που δείχνουν αυτές 
οι χώρες στην έκδοση διεθνούς χρέους στο εγχώριο νόμισμα και στις επιπτώσεις τις 
οποίες  έχει  ο  δανεισμός  σε  ξένο  νόμισμα,  το  λεγόμενο  πρόβλημα  της  βασικής 
αδυναμίας  (original  sin)  (Eichengreen,  2005),  στην  χρήση  ξένων  νομισμάτων  στην 
εγχώρια αγορά – την λεγόμενη δολαριοποίηση – καθώς και στον φόβο διακύμανσης 
της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ο  οποίος  απορρέει  από  αυτές  τις  καταστάσεις 
(Calvo,  2005).  Συμβαίνει  οι  χώρες  οι  οποίες  δανείζονται  σε  ξένο  νόμισμα  να 
παρουσιάζουν μια μίξη νομισμάτων, μια κατάσταση δανεισμού σε ξένο νόμισμα τον 
οποίο  καλούνται  να  αποπληρώσουν  μέσω  εισπράξεων  σε  εγχώριο  νόμισμα,  με 
αποτέλεσμα  πολλές  φορές  να  δημιουργούνται  σοβαρά  προβλήματα  από  τη 
μεταβολή  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  με  αποτέλεσμα    να  προσπαθούν  να 
αποφεύγουν  την  οποιοδήποτε  μεταβολή  της.  Μια  υποτίμηση  του  εγχώριου 
νομίσματος  αυξάνει  την  αξία  των  δανείων  σε  ξένο  νόμισμα,  γεγονός  το  οποίο 
δυσκολεύει  την αποπληρωμή τους. Οι δυσκολίες αυτές είναι μεγαλύτερες όταν οι 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δανειστεί σε ξένο νόμισμα δραστηριοποιούνται στην 
εγχώρια αγορά και δεν έχουν εισπράξεις σε  ξένο νόμισμα.  Σε  τέτοιες περιπτώσεις 
στρέφονται στις τράπεζες με αποτέλεσμα και αυτές να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν 
προβλήματα, εφ’ όσον δεν διαθέτουν απεριόριστα συναλλαγματικά αποθέματα. Με 
τη σειρά τους οι τράπεζες στρέφονται στην κεντρική τράπεζα για χρηματοδότηση σε 
ξένο νόμισμα, με αποτέλεσμα να μεταφέρονται  τα προβλήματα και στην κεντρική 
τράπεζα  καθώς  και  αυτή  δεν  διαθέτει  απεριόριστες  ποσότητες  συναλλαγματικών 
αποθεμάτων. Οι ξένοι επενδυτές και οι ξένες αγορές παρατηρώντας τα παραπάνω 
προβλήματα αποσύρουν τις καταθέσεις από την εγχώρια αγορά και σταματούν τη 
χρηματοδότηση σε συνάλλαγμα προκαλώντας έτσι διόγκωση του προβλήματος της 
χρηματοδότησης.  Το  αποτέλεσμα  είναι  να  ξεσπά  η  κρίση,  νομισματική,  τραπεζική 
και κρίση χρέους ακόμη, όταν αρχίσει ή ίδια η κεντρική κυβέρνηση να αντιμετωπίζει 
προβλήματα.  

Όπως  ήδη  αναφέρθηκε,  το  βασικότερο  πρόβλημα  που  οδηγεί  σε  τέτοιες 
καταστάσεις, φαίνεται να είναι η αδυναμία των χωρών να εκδώσουν χρέος στο δικό 
τους νόμισμα, φαινόμενο το οποίο οι  Barry Eichengreen, Ricardo Hausman και Ugo 
Panizza    (Eichengreen,  et  al.,  2005a)  ονόμασαν  «βασική  αδυναμία».  Κατά  τους 
παραπάνω  συγγραφείς  τα  αίτια  της  εμφάνισης  του  συγκεκριμένου  προβλήματος 

                                                                                                                                                                                        
εμφανιστούν  και  να  ξεσπάσουν  κρίσεις  και  η  αιτία  μάλλον  βρίσκεται  στις  ανισορροπίες  οι  οποίες 
επικρατούν  στον  ιδιωτικό  τομέα  και  οι  οποίες  σχετίζονται  με  το  μέγεθος  των  πιστώσεων  σε  ξένο 
νόμισμα,  το  εύρος  της  χρήσης  ξένου  νομίσματος  στο  εσωτερικό,  τον  ηθικό  κίνδυνο,  τον  ελλιπή 
έλεγχο  των  τραπεζών,  τα  προβλήματα  διάχυσης  από  μια  χώρα  σε  άλλη  και  άλλα  φαινόμενα,  τα 
οποία  συναντώνται  και  στη  σημερινή  διεθνή  χρηματοπιστωτική  κρίση,  με  την  οποία  θα 
ασχοληθούμε  στα  επόμενα.  Ως  ένα  γενικό  πόρισμα  αναφορικά  με  τις  κρίσεις,  θα  μπορούσε  να 
τονιστεί  ότι  οι  κρίσεις  δεν  εμφανίζονται  ξαφνικά  και  χωρίς  λόγο,  αλλά  είναι  αποτέλεσμα  μιας 
αρνητικής  δυναμικής,  η  οποία  σχετίζεται  με  τα  οικονομικά  δεδομένα  και  τις  πράξεις  των  αρχών. 
Βασικά  οι  αρχές  έχουν  πάντα  τη  δυνατότητα  να  επηρεάσουν  τα  δεδομένα,  έτσι  ώστε  να  μην 
εμφανισθεί μια κρίση. Κάτω από αυτό το πρίσμα η εμφάνιση μιας κρίσης είναι ως ένα σημείο και μια 
κρίση  εμπιστοσύνης  προς  τις  κυβερνητικές  αρχές.  Οι  κρίσεις  εμφανίζονται  πάντα  μέσω  της 
δραστηριοποίησης  των  κερδοσκόπων,  όμως  σε  τελική  ανάλυση  οι  κερδοσκοπικές  επιθέσεις  δεν 
αποτελούν  την  αιτία  μιας  κρίσης  αλλά  το  σύμπτωμα  αυτής  (Casper,  2002).  Για  μια  εκτενή 
παρουσίαση των κρίσεων βλέπε επίσης (Roubini, 2002). 
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εντοπίζονται,  στην  εφαρμογή  μη  αξιόπιστων  πολιτικών,  στο  ελλιπές  επίπεδο 
ανάπτυξης  του  χρηματοπιστωτικού  τομέα,  στην  εφαρμογή  σταθερών 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  στο  μέγεθος  της  χώρας  και  στην  ανάπτυξη  του 
εμπορίου,  αλλά  και  κυρίως  στην  αδυναμία  αξιοποίησης  των  δυνατοτήτων 
διαφοροποίησης  την  οποία  προσφέρει  η  παγκόσμια  κεφαλαιαγορά,  εξ  αιτίας  του 
κόστους  των  χρηματοπιστωτικών  συναλλαγών,  γεγονός  το  οποίο  εξηγεί  και  την 
ονομασία  βασική  αδυναμία34.  Την  περίπτωση  αυτή  οι  συγγραφείς  την 
παρουσιάζουν με ένα παράδειγμα σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν δύο χώρες, μια 
μεγάλη χώρα, η οποία διαθέτει N δένδρα, και μια μικρή χώρα, η οποία διαθέτει ένα 
δένδρο. Τα δένδρα των δύο χωρών δεν διαφέρουν σε τίποτα μεταξύ τους και είναι 
πανομοιότυπα.  Εάν  δεν  υπάρχει  κόστος  συναλλαγής  τότε  κάθε  χώρα  θα 
προχωρήσει στην διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της ως εξής: η μεγάλη χώρα 
θα  επενδύσει  1/(Ν+1)  του  πλούτου  της  στην  μικρή  χώρα.  Η  μικρή  χώρα  θα 
επενδύσει    Ν/(Ν+1)  του  πλούτου  της  στην  μεγάλη  χώρα.  Εάν  υπάρχει  κόστος 
συναλλαγής και υποθέτοντας ότι  το μέγεθος των χωρών είναι  ίσο με ένα  (1),  τότε 
δεν αλλάζει τίποτα στο χαρτοφυλάκιο των χωρών αυτών. Εάν τώρα ληφθεί υπόψη 
ένα διαφορετικό μέγεθος και για τις δύο χώρες, αυτό θα έχει επιπτώσεις στο τελικό 
κόστος συναλλαγής και μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε θα συμφέρει στην μικρή 
την  χώρα  να  επενδύει  περισσότερο  στην  μεγάλη,  παρά  στην  μεγάλη  να  επενδύει 
περισσότερο  στην  μικρή.  Εάν  το  κόστος  συναλλαγής  που  συνδέεται  με  τη 
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου είναι το ίδιο και για όλους τους επενδυτές και 
για όλες τις χώρες, τότε οι επενδυτές ανά τον κόσμο θα επιλέξουν να επενδύσουν 
περισσότερο σε λίγες μεγάλες χώρες και αυτό διότι οι επενδυτές θα προσπαθήσουν 
να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα του μεγέθους που τους προσφέρει μια μεγάλη 
χώρα κατά τη διαδικασία της διαφοροποίησης τους  (Eichengreen, et al., 2005b, σ. 
249).  

Ο όρος δολαριοποίηση χρησιμοποιείται αντιπροσωπευτικά για την αντικατάσταση 
ενός  εγχώριου  νομίσματος  με  ένα  ξένο  νόμισμα.  Η  δολαριοποίηση  έχει  πολλές 
ομοιότητες με το πρόβλημα της βασικής αδυναμίας, διαφέρει δε ως προς αυτό στο 
ότι  η  δολαριοποίηση  περιλαμβάνει  και  την  ευρεία  χρήση  ξένων  νομισμάτων  όχι 
μόνο  στην  περίπτωση  έκδοσης  δανείων  αλλά  και  στις  συναλλαγές  και  στις 
καταθέσεις.  Οι  βασικές  αιτίες  για  τη  δολαριοποίηση  εντοπίζονται,  όπως  και  στην 
περίπτωση  του προβλήματος  της βασικής αδυναμίας,  στην έλλειψη εμπιστοσύνης 
στο εγχώριο νόμισμα λόγω μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων, υψηλών χρεών, 
υψηλών  ρυθμών  πληθωρισμού  και  κατ’  επέκταση  της  αυξημένης  πιθανότητας 
εμφάνισης κρίσεων. Επίσης, άλλοι παράγοντες σχετικά είναι η λειτουργία ενός μη 
οργανωμένου  και  μη  αξιόπιστου  τραπεζικού  συστήματος,  η  κακή  λειτουργία  της 
κεφαλαιαγοράς,  η  μεγάλη  έκταση  της  παραοικονομίας  αλλά  και  η  αδυναμία 
αξιοποίησης  των  δυνατοτήτων  διαφοροποίησης  τις  οποίες  προσφέρει  η  διεθνής 
αγορά. Αυτές οι δυνατότητες οφείλονται στο χαμηλό κόστος συναλλαγής, το οποίο 
παρουσιάζουν  τα  διεθνή  νομίσματα,  λόγω  των  οικονομιών  κλίμακας  που 

                                                                 
34  Οι  συγκεκριμένοι  συγγραφείς  περιλαμβάνουν  στο  πρόβλημα  της  βασικής  αδυναμίας  και  το 
πρόβλημα της έκδοσης μακροπρόθεσμου δανείου σε εγχώριο νόμισμα, διότι κατά την γνώμη τους η 
έκδοση μακροπρόθεσμων δανείων μειώνει την εμφάνιση κρίσεων (Eichengreen, et al., 2005a). 
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απορρέουν από την πλατιά χρήση των νομισμάτων σε μεγάλο πλήθος συναλλαγών 
στις εγχώριες αλλά και ξένες αγορές35.  

Ο Guillermo  Calvo  ανέδειξε  το  πρόβλημα  του  φόβου  διακύμανσης  ως  το  βασικό 
πρόβλημα για την περίπτωση των αναδυόμενων αγορών και το συνέδεσε κυρίως με 
το  πρόβλημα  της  χρονικής  ασυνέπειας,  το  οποίο  αποτελεί  ένα  βασικό 
χαρακτηριστικό  των  χωρών  αυτών,  όχι  διότι  αυτές  οι  χώρες  κυβερνώνται  από 
ασυνεπείς πολιτικούς και σε αυτές κυριαρχεί το πατρονάρισμα και οι πελατειακές 
σχέσεις,  αλλά  διότι  η  αγορά  και  η  οικονομία  αυτών  των  χωρών  παρουσιάζουν 
βασικές αδυναμίες, οι οποίες δεν επιτρέπουν την βελτιστοποίηση των λύσεων. Με 
αυτόν τον τρόπο συνδέεται το πρόβλημα της χρονικής ασυνέπειας με καταστάσεις 
όπως η βασική αδυναμία, η δολαριοποίηση, το πρόβλημα του πέσος την ολλανδική 
ασθένεια36  αλλά  και  τη  μη  αποτελεσματικότητα  μιας  υποτίμησης.  Αυτό  το 
τελευταίο  συμβαίνει  διότι  στην  πλειονότητα  τους  οι  χώρες  αυτές  εξάγουν  διεθνή 
εμπορεύσιμα  αγαθά,  τα  οποία  τιμολογούνται  σε  δολάρια  ή  άλλα  σκληρά 
νομίσματα, αλλά εισάγουν μηχανολογικό εξοπλισμό τον οποίο χρησιμοποιούν στην 
παραγωγή  και  με  αυτόν  τον  τρόπο  οδηγούνται    σε  αύξηση  του  εγχώριου 
πληθωρισμού. βλέπε (Calvo, 2005),  (Reinhart και Calvo, 2001a), (Reinhart και Calvo, 
2001b). 

Πολλοί  από  τους  προαναφερθέντες  συγγραφείς  τονίζοντας  τα  προβλήματα  που 
προκύπτουν  από  την  χρήση  αναξιόπιστων  νομισμάτων  προτείνουν  είτε  πολύ 
σταθερές  δεσμεύσεις  τύπου  νομισματικής  ένωσης,  δολαριοποίησης  και 
συναλλαγματικού  συμβουλίου,  με  την  εφαρμογή  ελέγχων  στη  διακίνηση  του 
κεφαλαίου,  είτε  ελεύθερη  διακύμανση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ως  τις 
μοναδικές  βιώσιμες  λύσεις.  Στη  διεθνή  βιβλιογραφία  η  παραπάνω  άποψη 
εκφράζεται  με  τη  θεωρία  του  διπόλου  ή  τη  θεωρία  της  εξάλειψης  των  μέσων 
συναλλαγματικών καθεστώτων. (The Bipolar View).  

Ο  όρος  θεωρία  του  δίπολου  χρησιμοποιήθηκε  για  πρώτη  φορά  από  τον  Stanley 
Fisher, ο οποίος μετά από στατικές παρατηρήσεις διαπίστωσε, ότι κατά τη διάρκεια 
της  περιόδου  1991‐1999  ο  αριθμός  των  χαλαρών  δεσμεύσεων  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών  μειώθηκε,  σε  αντίθεση  με  τις  περιπτώσεις  των  σκληρών  δεσμεύσεων  ή 
των  καθεστώτων ελεύθερης διακύμανσης,  οι  οποίες αυξήθηκαν  (Fischer, 2001). Η 
θεωρία  του  δίπολου  παρουσιάζεται  σε  αντιπαράθεση  με  το  τρίγωνο 
ασυμβατότητας  ή  το  τρίγωνο  μακροοικονομικών  επιλογών.  Το  τρίγωνο 
                                                                 
35  Στην  πράξη  τα  πρόβλημα  με  το  σύνδρομο  της  βασικής  αδυναμίας  και  τη  δολαριοποίηση 
εντοπίζεται  στην  μέτρηση  και  ποσοτικοποίησή  τους.  αλλά  προ  πάντων  στην  εκτίμηση  της 
μελλοντικής τους εξέλιξης. Οι Eichengreen, Hausman και Panizza ανέπτυξαν ειδικούς δείκτες με την 
βοήθεια  των  οποίων  προσπάθησαν  να  μετρήσουν  και  να  εκτιμήσουν  τη  δυναμική  εξέλιξη  του 
προβλήματος της βασικής αδυναμίας (Eichengreen et. al., 2005a). Το ΔΝΤ χρησιμοποίει τον λόγο των 
καταθέσεων  σε  ξένο  νόμισμα  προς  τη  νομισματική  προσφορά  Μ2,  ως  τον  δείκτη  μέτρησης  της 
δολαριοποίησης μιας χώρας. Ο Edgar L Feige, ο οποίος ασχολήθηκε εντατικά με την περίπτωση της 
δολαριοποίησης των χωρών υπό μετάβαση, ανέπτυξε τους δικούς του δείκτες με την βοήθεια των 
οποίων προσπάθησε να μετρήσει τον βαθμό κυκλοφορίας ξένων νομισμάτων αλλά και τη δυναμική 
αντικατάστασης  εγχώριων  νομισμάτων  με  ξένα  νομίσματα  (ευρώ  και  δολάριο)  στις  χώρες  υπό 
μετάβαση (Feige , 2003).  
36  Το πρόβλημα της ολλανδικής ασθένειας προκύπτει όταν οι εισπράξεις από φυσικούς πόρους που 
διαθέτουν  οι  χώρες  υπό  ανάπτυξη  οδηγούν  σε  ανατίμηση  του  εγχώριου  νομίσματος  και  έτσι  σε 
αρνητικές επιπτώσεις στην εγχώρια βιομηχανία ή εγχώρια παραγωγή. 
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ασυμβατότητας αναπτύχθηκε από τους Maurice Obstefeld και Alan Taylor (Obstfeld 
and  Taylor  2005)37  και  αποτυπώνει  τις  βασικές  σκέψεις  του  Mundell,  σε  ένα 
περιβάλλον  πλήρους  κινητικότητας  του  κεφαλαίου.  Σύμφωνα  με  τη  θεώρηση  του 
Mundell, σε ένα περιβάλλον πλήρους κινητικότητας του κεφαλαίου, μια οικονομία 
δεν  μπορεί  να  υλοποιήσει  ταυτόχρονα  και  τις  τρείς  επιλογές:  την  επιλογή  της 
σταθερότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  την  επιλογή  της  ελεύθερης 
διακίνησης του κεφαλαίου και την επιλογή της αυτόνομης νομισματικής πολιτικής. 
Είναι  δυνατόν  να  επιλέξει  μόνο  δύο  από  αυτούς  τους  συνδυασμούς  και  να 
απεμπολήσει  την  τρίτη  επιλογή,  δηλαδή  έχει  είτε  να  επιλέξει  σταθερές 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες  και  αυτόνομη  νομισματική  πολιτική  και  να  εφαρμόσει 
έλεγχο  στην  διακίνηση  του  κεφαλαίου  είτε  να  εφαρμόσει  σταθερές 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες  και  ελεύθερη  διακίνηση  του  κεφαλαίου  και  να 
παραιτηθεί από την χρησιμοποίηση μιας αυτόνομης νομισματικής πολιτικής είτε να 
εφαρμόσει την ελεύθερη διακίνηση του κεφαλαίου και την αυτόνομη νομισματική 
πολιτική επιλέγοντας όμως ελεύθερα κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες38.  

Επικεντρώνοντας  την  προσοχή  στους  συνδυασμούς  που  έχουν  να  κάνουν  με  την 
επιλογή της αυτόνομης νομισματικής πολιτικής, η ασυμβατότητα που εκφράζει  το 
τρίγωνο  αποτυπώνει  τις  βασικές  σκέψεις  της  ποσοτικής  θεωρίας39.  Ο  ίδιος  ο 
Mundell – όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2.1 –κατέδειξε την αποτελεσματικότητα 
της  δημοσιονομικής  πολιτικής  σε  ένα  περιβάλλον  σταθερών  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών  και  πλήρους  κινητικότητας  του  κεφαλαίου  και  την  υλοποίηση  μιας 
αυτόνομης  πολιτικής  40  41.  Τα  διάφορα  υποδείγματα  αδρανοποίησης  ή 
αποστείρωσης  δείχνουν  ότι  στο  θεωρητικό  επίπεδο  είναι  δυνατή  η  ταυτόχρονη 
διαχείριση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  της  αυτόνομης  νομισματικής 
πολιτικής,  αρκεί  να  αρθεί  η  υπόθεση  της  πλήρους  υποκατάστασης  των  εγχώριων 
και  ξένων  περιουσιακών  στοιχείων  και  να  συμπεριληφθούν  στα  υποδείγματα  και 
                                                                 
37 Οι ίδιοι οι συγγραφείς στην υποσημείωση 35 στη σελίδα 29 του βιβλίου με τον τίτλο Global Capital 
Markets  αναφέρουν  ότι  χρησιμοποίησαν  το  τρίγωνο  ασυμβατότητας  μετά  από  μια  ιδέα  του 
Tommaso Podoa‐Shioppa, ο οποίος ανέπτυξε ένα τετράγωνο επιλογών, το οποίο, εκτός των επιλογών 
του  τριγώνου,  περιελάμβανε  και  το  ελεύθερο  εμπόριο  ως  τέταρτη  επιλογή  (Obstfeld,  and  Taylor 
2005). 
38 Για μια ιστορική αναδρομή της προβληματικής του τριγώνου των μακροοικονομικών επιλογών και 
τις λύσεις που εφάρμοσαν οι διάφορες χώρες στο πέρασμα του χρόνου βλέπε (Obstfeld and Taylor, 
2005). 
39 Επί της ουσίας η προβληματική του τριγώνου ασυμβατότητας αποτυπώνει την προβληματική του 
Nikolas  Tinberger  (Pentecost,  2000),  ό  οποίος  πρώτος  εξέφρασε  την  άποψη  ότι  στην  οικονομική 
πολιτική  τα μέσα πρέπει  να αντιστοιχούν  τους στόχους και ότι δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν 
δύο στόχοι με ένα μέσο και,  όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση,  δεν μπορεί  ταυτόχρονα να 
υλοποιηθεί ο στόχος της αυτόνομης νομισματικής πολιτικής (απασχόληση ή σταθερότητα)   και της 
σταθερότητας της αγοραστικής δύναμης μιας χώρας με έναν μόνο μέσο, δηλαδή τη συναλλαγματική 
ισοτιμία.  
40  Η  αποτελεσματικότητα  της  δημοσιονομικής  πολιτικής  ισχύει  μάλιστα  και  στην  περίπτωση  της 
ατελούς  κινητικότητας  του κεφαλαίου αλλά και στην περίπτωση  της μεταβολής  των  τιμών  (Visser, 
2004) και (Λεβεντάκης, 2003). 
41 Η χρήση της δημοσιονομικής πολιτικής θα πρέπει να κρίνεται (Λεβεντάκης, 2003):  

‐ από τη συμβολή της στη συνεργασία του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα  
‐ από  τη  στενή  της  σχέση  με  τον  νομισματικό  τομέα,  εφ’  όσον  η  χρηματοδότησή  της 

σχετίζεται με αυτόν.  
‐ από  το  ύψος  του  ελλείμματος  του  ισοζυγίου πληρωμών  και  από  το  ύψους  του  δημοσίου 

χρέους  
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προσδοκίες αναφορικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία (Obstfeld, 2011a). Σε γενικές 
γραμμές, τα αποτελέσματα των υποδειγμάτων τύπου Mundell αλλάζουν ριζικά, εάν 
ληφθεί  υπόψη  ότι  η  κινητικότητα  του  κεφαλαίου  είναι  ατελής,  ότι  οι  προσδοκίες 
δεν είναι στάσιμες, ότι οι τιμές δεν είναι απόλυτα σταθερές, αλλά προσαρμόσιμες. 
Πέρα αυτών όμως υπάρχουν και  τα  ζητήματα που προαναφέρθηκαν και αφορούν 
την  αξιοπιστία  του  νομίσματος,  το  πρόβλημα  της  βασικής  αδυναμίας,  τη 
δολαριοποίηση  και  τον φόβο  διακύμανσης,  τα  οποία  δεν  εξετάζει  με  έναν  άμεσο 
τρόπο το τρίγωνο της ασυμβατότητας. 

Την όλη προβληματική αποτυπώνουν με έναν παραστατικό αλλά και περισσότερο 
εύστοχο τρόπο οι παραλλαγές του τριγώνου ασυμβατότητας τις οποίες ανέπτυξαν 
οι  Augusto  de  la  Torre,  Eduardo  Levy‐Yeyati  και  Sergio  Schmukler  (2002).  Οι 
παραπάνω  συγγραφείς,  σε  μια  προσπάθεια  παρουσίασης  της  κατάστασης  σε  ένα 
περιβάλλον  χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης,  αποτύπωσαν  τις  δυνατότητες 
επιλογής του τριγώνου με τη βοήθεια της αξιοπιστίας του εθνικού νομίσματος, την 
ευελιξία  των  τιμών  των  προϊόντων  αλλά  και  κυρίως  την  ευελιξία  των  τιμών  των 
χρηματοπιστωτικών στοιχείων  καθώς  και  την  ύπαρξη  ενός  λειτουργικού θεσμικού 
πλαισίου  στον  χρηματοπιστωτικό  τομέα  και  κατέληξαν  σε  δύο  τρίγωνα 
ασυμβατότητας τα οποία ονόμασαν το Λειτουργικό Τρίγωνο (blessed trinity) και το 
Μη Λειτουργικό τρίγωνο (unblessed).  
 

2.3.1. Το Λειτουργικό Τρίγωνο 
Το  λειτουργικό  τρίγωνο  περιγράφει  την  κατάσταση  η  οποία  αντιστοιχεί  σε  έναν 
λειτουργικό συνδυασμό ενός διεθνούς νομίσματος, ενός καθεστώτος κυμαινόμενων 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών  και  ενός  αυστηρού  και  λειτουργικού  θεσμικού 
πλαισίου (De la Tore et.al., 2002, σ. 3).  

 

Γράφημα 4: Το Λειτουργικό Τρίγωνο 

Το Λειτουργικό Τρίγωνο

Ανεπτυγμένο Ρυθμιστικό και 
Εποπτικό Χρηματοπιστωτικό 

Πλαίσιο

 

Πηγή: De la Tore, A., Levy‐Yeyati, E. and Schmukler, L. S.. 2002, Financial Globalisation: Unequal Blessings. Policy Research 
Working Paper 2903, The World Bank Latin America and Caribbean Region Office of the Chief Economist, σ. 3 
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Πρόκειται  για  την  περίπτωση  κατά  την  οποία  υπάρχει  και  λειτουργεί  ένα  διεθνές 
νόμισμα,  το οποίο χρησιμοποιείται  τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ως 
μέσο πληρωμής αλλά και κυρίως ως μέσο διατήρησης της αξίας. Κατά συνέπεια, η 
χώρα μπορεί να δανειστεί στο δικό της νόμισμα και δεν χρειάζεται να προσφεύγει 
σε  δανεισμό  σε  ξένο  νόμισμα.  Οι  εγχώριες  επιχειρήσεις  και  τα  νοικοκυριά 
δανείζονται  στο  δικό  τους  νόμισμα  και  η  εγχώρια  αγορά  επιδεικνύει  ένα  χαμηλό 
βαθμό  νομισματικού  μίγματος.  Οι  χώρες  επιτρέπουν  τη  διακύμανση  της 
συναλλαγματικής  τους  ισοτιμίας  χωρίς  να  χρειάζεται  να  διατηρούν  μεγάλα 
αποθέματα  συναλλαγματικών  διαθεσίμων,  για  να  εξασφαλίσουν  τις  παρεμβάσεις 
στους  στην  αγορά  συναλλάγματος.  Η  κεντρική  τράπεζα  μπορεί  να  εφαρμόσει  μια 
αντικυκλική  νομισματική  πολιτική,  όχι  γιατί  απλά  επιλέγει  την  ελεύθερη 
διακύμανση,  αλλά  διότι  η  πολιτική  της  είναι  αξιόπιστη  και  δεν  χρειάζεται  να 
λαμβάνει υπ’ όψη τις πολιτικές των άλλων κρατών. Η προσαρμογή της πραγματικής 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  κυρίως στην περίπτωση  της ονομαστικής υποτίμησης, 
είναι δυνατόν να επιφέρει τις κατάλληλες προσαρμογές χωρίς να είναι αναγκαία η 
προσαρμογή  μέσω  της  μείωσης  των  μισθών  και  της  αύξησης  της  ανεργίας. 
Πρόκειται  ουσιαστικά,  για  την  περίπτωση  όπου  δεν  εφαρμόζονται  πληθωριστικές 
πολιτικές  και  οι  αποταμιευτές  και  επενδυτές  δεν  αποπροσανατολίζονται.  Επίσης, 
υφίστανται  ένα  θεσμικό  πλαίσιο  με  ρυθμίσεις  στον  χρηματοπιστωτικό  τομέα,  οι 
οποίες  διασφαλίζουν  την  υλοποίηση  των  συναλλαγών  και  την  προστασία  των 
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και  των δανειστών,  ένα ρυθμιστικό πλαίσιο,  το οποίο 
δεν  αποπροσανατολίζει  του  δρώντες  προς  πράξεις  με  υψηλό  κίνδυνο,  και  ένα 
εποπτικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
θέσεων.  

2.3.2. Το Μη Λειτουργικό Τρίγωνο  
Σε αντίθεση με το λειτουργικό τρίγωνο, το μη λειτουργικό τρίγωνο αποτελείται από 
συνδυασμούς  ενός  αδύναμου  νομίσματος,  του  φόβου  διακύμανσης  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας και ενός αδύναμου θεσμικού πλαισίου (De la Tore et al., 
2002, σ. 6).  
 
Πρόκειται  για  την  περίπτωση  κυρίως  των  αναδυόμενων  αγορών,  κατά  την  οποία 
υπάρχει και λειτουργεί ένα αδύναμο εγχώριο νόμισμα, το οποίο δεν είναι αποδεκτό 
στο εσωτερικό και ακόμη λιγότερο στο εξωτερικό ως νόμισμα διατήρησης της αξίας 
και  όπου  οι  επενδυτές  επενδύουν  κυρίως  σε  περιουσιακά  στοιχεία  τα  οποία 
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα.  

 

Σε  αυτή  την  περίπτωση  η  συγκεκριμένη  χώρα  παρουσιάζει  αδυναμία  έκδοσης 
μακροπρόθεσμου  χρέους  σε  εγχώριο  νόμισμα  και  αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  να 
δανείζεται σε  ξένο νόμισμα.  Ειδικότερα,  ο μη εμπορεύσιμος  τομέας δανείζεται σε 
όρους  εμπορεύσιμων  αγαθών,  με  αποτέλεσμα  να  εκτίθεται  στις  μεταβολές  της 
αγοράς  και  κατ’  επέκταση  και  στις  μεταβολές  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας, 
καθώς αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την επαναξιολόγηση των θέσεων με σημαντικές 
μεταβολές. 
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Γράφημα 5: Το Μη Λειτουργικό Τρίγωνο 

Το Μη Λειτουργικό Τρίγων

Ασθενές Ρυθμιστικό και 
Εποπτικό Χρηματοπιστωτικό 

Πλαίσιο

 

Πηγή: De la Tore, A., Levy‐Yeyati, E. and Schmukler, L. S.. 2002, Financial Globalisation: Unequal Blessings. Policy Research 
Working Paper 2903, The World Bank Latin America and Caribbean Region Office of the Chief Economist, σ. 6 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, μια υποτίμηση ή διολίσθηση του εθνικού νομίσματος είναι 
δυνατόν  να  επιφέρει  σημαντικές  δυσκολίες  στην  ροή  της  αποπληρωμής  των 
δανείων  σε  ξένο  νόμισμα,  διότι  μια  τέτοια  υποτίμηση  ή  διολίσθηση  αυξάνει  την 
αξία των δανείων και χειροτερεύει τη θέση των δανειζόμενων. Οι δυσκολίες αυτές 
μεταφέρονται  και  στον  τραπεζικό  τομέα,  με  αποτέλεσμα  συχνά  και  αυτός  να 
παρουσιάζει  προβλήματα  και  τραπεζικές  κρίσεις.  Καθώς  η  Κεντρική  Τράπεζα  δεν 
διαθέτει απεριόριστες ποσότητες  συναλλαγματικών διαθεσίμων,  δυσκολεύεται  να 
ανταπεξέλθει και στο ρόλο της ως τελευταίος δανειστής. Η επίδραση της μεταβολής 
της συναλλαγματικής ισοτιμίας στα δάνεια και στις θέσεις των δραστηριοποιούντων 
σε αυτή, οδηγεί σε προσπάθεια στήριξης της συναλλαγματικής ισοτιμίας, ακόμα και 
όταν  αυτές  οι  χώρες  επιλέγουν  συνειδητά  ένα  καθεστώς  κυμαινόμενης 
συναλλαγματικής ισοτιμίας. Αυτό συνήθως γίνεται με την βοήθεια της νομισματικής 
πολιτικής, ιδίως μέσω της πολιτικής των επιτοκίων. Η όλη κατάσταση ενισχύεται και 
από  την  ύπαρξη  αδυναμίας  στους  θεσμούς,  όπως  την  ύπαρξη  διαφθοράς,  τις 
ελλείψεις  και  τα προβλήματα στην  λογιστική  παρακολούθηση  και  καταγραφή,  τις 
ελλείψεις στην προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων των 
δανειστών  και  τις  κυβερνητικές  πολιτικές,  οι  οποίες  υποκύπτουν  στις  ορέξεις  των 
ομάδων  συμφερόντων.  Τέτοιες  καταστάσεις  δυσκολεύουν  πολύ  την  ένταξη  των 
χωρών  στο  διεθνές  χρηματοπιστωτικό  σύστημα  καθώς  τις  εκθέτουν  σε  αιφνίδιες 
κινήσεις  των  κεφαλαίων,  την  ξαφνική  φυγή  ή  την  παύση  κεφαλαίων,  και 
προαναγγέλλουν  σε  μεγάλο  βαθμό  αυτοεκπληρούμενες  κρίσεις  και  αυξάνουν  την 
προκυκλικότητα της οικονομίας.  

2.3.3. Λύσεις στο Πλαίσιο του Μη Λειτουργικού Τριγώνου 
Μεγάλο  πρακτικό  και  θεωρητικό  ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  οι  λύσεις,  οι  οποίες 
προτείνονται στο πλαίσιο του μη λειτουργικού τριγώνου, έτσι ώστε να είναι δυνατή 
η  αποτελεσματική  λειτουργία  της  οικονομίας.  Στο  προηγούμενο  κεφάλαιο 
αναφέρθηκαν  επιγραμματικά  κάποιες  λύσεις  σκληρών  συνδέσεων,  τύπου 
συναλλαγματικού συμβουλίου και δολαριοποίησης.  
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Ο Calvo (Calvo,1999), (Reinhart and Calvo, 2001a), (Reinhart et al., 2001), (Reinhart 
and  Calvo,  2001b)  σε  μια  προσπάθεια  αυστηρής  αιτιολόγησης  των  επιλογών 
επέκτεινε  την  παραδοσιακή  ανάλυση  της  αξιολόγησης  της  αποτελεσματικότητας 
των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  βάσει  των  επιπτώσεων  στην  διακύμανση  της 
παραγωγής  και  του  εισοδήματος,  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  πολλές  από  τις  αιτίες 
εμφάνισης του προβλήματος του φόβου διακύμανσης. Ανάμεσα στις αιτίες αυτές, 
οι  οποίες  παρουσιάσθηκαν  στο  προηγούμενο  κεφάλαιο,  αναφέρονται  η 
μεταβλητότητα  του  κεφαλαίου,  η  μεταβλητότητα  των  πραγματικών 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  η  υποκατάσταση  των  νομισμάτων  στο  μηχανισμό 
προσαρμογής των δανείων και το πρόβλημα της χρονικής ασυνέπειας. 

Στις  αναλύσεις  του  ο  Calvo  χρησιμοποιεί  ένα  απλό  υπόδειγμα  τύπου  Mundell‐
Fleming το οποίο διατυπώνει σε λογαριθμική μορφή, ως εξής: 

ugaey ++=                  (1) 

και  
                      (2) 

όπου η πρώτη σχέση παρουσιάζει την κατάσταση ισορροπίας στο αγορά προϊόντος 
(δηλαδή  την  ευθεία  IS),  η  δεύτερη σχέση παρουσιάζει  την  κατάσταση  ισορροπίας 
στην  αγορά  χρήματος  (δηλαδή  την  ευθεία  LM  ),  τα  y,  e,  g  και m  υποδηλώνουν 
αντίστοιχα το εισόδημα, τη συναλλαγματική ισοτιμία, τις ανεξάρτητες δαπάνες και 
την  προσφορά  χρήματος  σε  λογαριθμική  μορφή,  και  u  και  v  είναι  τυχαίες 
μεταβλητές,  οι οποίες υποδηλώνουν διαταραχές στις αγορές προϊόντος χρήματος. 
Στο  υπόδειγμα αυτό  οι  τιμές  των προϊόντων θεωρούνται  σταθερές  και  ίσες  με  τη 
μονάδα  (  1  )  και  για  αυτόν  τον  λόγο  δεν  συμπεριλαμβάνονται  στο  λογαριθμικό 
υπόδειγμα.  Επίσης για λόγους απλότητας η ελαστικότητα χρήματος θεωρείται  ίση 
με τη μονάδα και ο όρος α είναι μια σταθερά.  
Παρατηρώντας  τη  μεταβλητότητα  των  μεταβλητών  σε  ένα  σύστημα  σταθερών 
συναλλαγματικών ισοτιμιών στο οποίο y και m είναι ενδογενείς μεταβλητές και σε 
ένα  σύστημα  ελεύθερα  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  στο  οποίο  y  και  e  είναι 
ενδογενείς μεταβλητές, καταλήγει 

1. για την  περίπτωση του συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, στις 
σχέσεις:  

0var,,var 2 == eandy uσ               (3) 

οι  οποίες  υποδηλώνουν  τη  μεταβλητότητα  του  εισοδήματος  και  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας. 
 
2. για  την περίπτωση  του συστήματος  ελεύθερα  κυμαινόμενων συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, στις σχέσεις: 

)2(1var,,var 22
2

2
vuvuv a

ey σρσσσκαισ ++==         (4) 

οι  οποίες  επίσης  υποδηλώνουν  τη  μεταβλητότητα  του  εισοδήματος  και  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας.  
 

vym +=
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Από  τις  παραπάνω  σχέσεις  εύκολα  μπορεί  να  διαπιστωθεί  ότι  όταν  η 
μεταβλητότητα  των  νομισματικών  διαταραχών  είναι  μεγαλύτερη  αυτή  των 
πραγματικών διαταραχών τότε ένα σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών 
είναι  προτιμότερο,  διότι  παρουσιάζει  μια  μικρότερη  μεταβλητότητα  (διακύμανση 
του  εισοδήματος).  Αντίστροφα,  όταν  η  μεταβλητότητα  των  πραγματικών 
διαταραχών είναι μεγαλύτερη από εκείνη των νομισματικών διαταραχών, τότε είναι 
προτιμότερο ένα σύστημα ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

Με  την  βοήθεια  των  παραπάνω  σχέσεων,  ο  Calvo  εξετάζει  μια  σειρά  από 
ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: 

Η  περίπτωση  των  ασύμμετρων  διαταραχών:  Η  περίπτωση  αυτή  μπορεί  να 
παρουσιασθεί  με  τη  μεταβλητή  g,  η  οποία,  για  παράδειγμα,  είναι  δυνατόν  να 
επηρεάζεται  από  τις  μεταβολές  οι  οποίες  προέρχονται  από  τη  ξένη  χώρα,  με 
αποτέλεσμα η συσχέτιση των ανεξάρτητων δαπανών με τις τυχαίες μεταβολές cov( 
g+u) να είναι μεγαλύτερες του μηδενός  0)cov( >+ ug  και κατά αυτό τον τρόπο να 
επηρεάζουν  τη  μεταβλητότητα  της  παραγωγής.  Κατά  συνέπεια,  η  εξίσωση  (  3) 
μεταβάλλεται  σε )var(var guy += στο  σύστημα  σταθερών  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών,  με αποτέλεσμα η μεταβλητότητα να αυξάνει  και  έτσι  να προτιμάται  το 
σύστημα των ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Η χρονική συνέπεια και οι περιπτωσιακές πολιτικές συναλλαγματικής  ισοτιμίας: 
Στην  πράξη  νομισματικές  και  πραγματικές  διαταραχές  εμφανίζονται  εναλλακτικά, 
με αποτέλεσμα μια πολιτική που προσανατολίζεται προς το παραπάνω υπόδειγμα 
να επιλέγει εναλλακτικά σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες και 
να  καταλήγει  έτσι  σε  ένα  σύστημα  εφαρμογής  μιας  περιπτωσιακής 
συναλλαγματικής  πολιτικής.  Αυτή  η  πολιτική  ίσως  να  είναι  εφαρμόσιμη  στην 
περίπτωση  των  ανεπτυγμένων  χωρών,  αλλά  είναι  δύσκολο  να  επιτύχει  στην 
περίπτωση  των  υπό  ανάπτυξη  ή  των  αναδυόμενων  χωρών.  Μια  τέτοια  πολιτική 
καταλήγει στο σύστημα του managed float ή dirty float. 

Η περίπτωση της μεταβλητότητας των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών: 
Η περίπτωση αυτή περιλαμβάνει τη μεταβλητότητα του συναλλαγματικής ισοτιμίας 
e.  Στο  συγκεκριμένο  υπόδειγμα,  επειδή  το  επίπεδο  τιμών  είναι  σταθερό,  κάθε 
μεταβολή  της  ονομαστικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  έχει  επιπτώσεις  και  στην 
πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία.  Παρατηρώντας  τις  σχέσεις  (  3)  και  (4  ) 
φαίνεται  ότι  σε  αυτή  την  περίπτωση  το  σύστημα  σταθερών  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών  παρουσιάζει  μια  μικρότερη  διακύμανση  και  άρα  υπερισχύει  του 
συστήματος των ελεύθερων συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Η περίπτωση της διακίνησης του κεφαλαίου: Η διακίνηση του κεφαλαίου επιδρά 
τόσο  της  αγορά  προϊόντος  (την  ευθεία  IS),  όσο  και  στην  αγορά  χρήματος  (την 
ευθεία LM), με αποτέλεσμα να αυξάνει η συσχέτιση μεταξύ των νομισματικών και 
των πραγματικών διαταραχών και συνεπώς ρ>0 να αυξάνει. Αυτό το γεγονός έχει ως 
αποτέλεσμα  την  υπερίσχυση  του  συστήματος  των  σταθερών  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών.  

Η περίπτωση  της  αντικατάστασης  του  νομίσματος: Η μεταβολή  της  πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας έχει επιπτώσεις στις τιμές των αγαθών αλλά μπορεί να 
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έχει  και  επιπτώσεις  στα  δάνεια  τα  οποία  εκφράζονται  σε  ξένο  νόμισμα.    Η 
περίπτωση αυτή παρουσιάσθηκε προηγουμένως με τη μορφή του προβλήματος του 
original  sin.  Εξετάζοντας  όμως  την  περισσότερο  γενική  περίπτωση,  έχει 
παρατηρηθεί  ότι  πολλές  τράπεζες  δέχονται  καταθέσεις  σε  ξένο  νόμισμα  και 
χρησιμοποιούν ξένα νομίσματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις η στρατηγική των τραπεζών 
επιβάλλει  την  έκδοση  δανείων  σε  ξένο  νόμισμα,  έτσι  ώστε  να  επέλθει  μια 
ισορροπία στον ισολογισμό των τραπεζών. Με αυτόν τον τρόπο επέρχεται ένα είδος 
δολαριοποίησης των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομίας. 

Εάν  οι  τράπεζες  παραχωρήσουν  δάνεια  σε  τομείς,  οι  οποίοι  παρουσιάζουν 
εισπράξεις  σε  ξένο  νόμισμα,  τότε  η  μεταβολή  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  δεν 
επηρεάζει σημαντικά αυτούς τους τομείς καθώς οι επιδράσεις των μεταβολών της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  εξισορροπούνται.  Εάν  οι  τράπεζες  παραχωρήσουν 
δάνεια  σε  τομείς  που  δεν  παρουσιάζουν  εισπράξεις  σε  ξένο  νόμισμα,  τότε  η 
μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας επιδρά στην καθαρή αξία του δανείου και 
μια  υποτίμηση  αυξάνει  το  καθαρό  κόστος  του  δανείου.  Σε  μια  τέτοια  περίπτωση 
επιθυμητή είναι μια σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία.  

Από την άλλη μεριά, μια επιλογή μιας σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας μπορεί 
να έχει επιπτώσεις στην παραχώρηση δανείων σε ξένο νόμισμα, διότι μια σταθερή 
συναλλαγματική  ισοτιμία  μειώνει  το  κόστος  συναλλαγής,  σε  αντίθεση  με  την 
κυμαινόμενη  συναλλαγματική  ισοτιμία,  και  αυξάνει  κατά  αυτό  τον  τρόπο  την 
εξάρτηση της χώρας από ξένες υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να είναι προτιμότερο 
ένα σύστημα ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επιπροσθέτως, 
πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση ξένων νομισμάτων στην εγχώρια αγορά μπορεί να 
μειώσει  την  εξάρτηση  της  χώρας  από  τη  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας και να συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στη σταθερότητα, για παράδειγμα 
του  προβλήματος  της  πληροφόρησης  και  κυρίως  της  ασύμμετρης  πληροφόρησης 
των  εξωτερικών  διαταραχών,  καθιστώντας  προτιμότερο  το  καθεστώς  της 
δολαριοποίησης ή του συναλλαγματικού συμβουλίου.  

Η  περίπτωση  του  μηχανισμού  των  δανείων:  Τα  δάνεια  αποτελούν  ένα  πολύ 
σημαντικό  κομμάτι  στην  οικονομία  και  σε  αυτά  στηρίζονται  τόσο  ο  τομέας  των 
εμπορεύσιμων όσο  και  των μη  εμπορεύσιμων αγαθών,  είτε  αυτός  ο  τομέας  είναι 
συνδεδεμένος με εισπράξεις σε ξένο νόμισμα είτε όχι.  

Η  παροχή  δανείων  έχει  άμεση  επίδραση  στη  ζήτηση,  η  οποία  μπορεί  να 
απεικονισθεί στο υπόδειγμα με την βοήθεια της παρακάτω σχέση: 

1,... <<++= δδ oumaey               (5) 

Όπου g χάριν ευκολίας θεωρήθηκε ως μια σταθερά και δ είναι ο πολλαπλασιαστής 
χρήματος  και    είναι  μικρότερο  της  μονάδος  (1)  για  να  εξασφαλισθεί  ότι  μια 
πραγματική  υποτίμηση  επιδρά  θετικά  στο  ισοζύγιο  τρεχουσών  συναλλαγών.  Υπό 
καθεστώς  σταθερών  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  η  μεταβλητότητα  του 
εισοδήματος δίνεται από την εξίσωση: 
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Όσο για  την περίπτωση  της  ελεύθερα κυμαινόμενης συναλλαγματικής  ισοτιμίας η 
μεταβλητότητα του εισοδήματος είναι ίση με: 

)2(1var,,var 22
2

2
vuvuv a

ey σρσσσκαισ ++==           (7) 

με αποτέλεσμα η ζυγαριά να γέρνει προς το μέρος του καθεστώτος των ελεύθερα 
κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών.  
 
Σ’ αυτό το σημείο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα αυτό ισχύει για την 
περίπτωση  κατά  την  οποία  θεωρείται  ότι  ο  πολλαπλασιαστής  χρήματος  (δ)  είναι 
σταθερός και δεν μεταβάλλεται, όπως, για παράδειγμα, η περίπτωση όπου σε μια 
οικονομία παρατηρείται το φαινόμενο των μαζικών τραπεζικών αναλήψεων τότε ο 
πολλαπλασιαστής δ μεταβάλλεται. Σε μια τέτοια περίπτωση μια ακριβή αξιολόγηση 
απαιτεί  την  αξιολόγηση  της  πιθανότητας  εμφάνισης  τέτοιων  μαζικών  αναλήψεων 
με  το  σύστημα  των  σταθερών  και  με  το  σύστημα  των  ελεύθερα  κυμαινόμενων 
συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

Παρατηρώντας  τις  παραπάνω  αναλύσεις  μπορεί  να  διαπιστωθεί,  ότι  και  στην 
περίπτωση  των  αναδυόμενων  αγορών  η  αυστηρή  θεωρητική  αιτιολόγηση  της 
επιλογής  του  κατάλληλου  συναλλαγματικού  καθεστώτος  δεν  καταλήγει  σε 
μοναδικές  λύσεις,  εφ’  όσον  οι  προτάσεις  της  θεωρίας  εναλλάσσονται  μεταξύ 
κυμαινόμενων  και  σταθερών συναλλαγματικών συστημάτων,  εξαρτώμενες από  τα 
δεδομένα  και  τις  καταστάσεις.    Πάνω  από  όλα  όμως,  φάνηκε  η  ανάγκη  για 
περισσότερη ανάλυση αναφορικά με τα συγκεκριμένα συναλλαγματικά καθεστώτα, 
τα  οποία  έχουν  προταθεί  κατά  καιρούς  και  κυριότερα  από  τα  οποία  είναι  τα 
καθεστώτα του συναλλαγματικού συμβουλίου,  της δολαριοποίησης,  του Managed 
Floating Plus, το οποίο έχει προταθεί από τον M.Goldstein (2002), το καθεστώς της 
ζώνης ‐ στόχου, υπό τη μορφή της πρότασης του J. Williamson ως BBC (Basket, Band 
and Crawl), (2000).  

Συναλλαγματικό Συμβούλιο: 
Πρόκειται για ένα κατάλοιπο της εποχής των αποικιοκρατιών. Έχει χρησιμοποιηθεί 
για  την  αντιμετώπιση  ειδικών  περιπτώσεων  όπως  π.χ.  στην  Αργεντινή,  για  την 
αντιμετώπιση  της  αξιοπιστίας  και  της  σταθερότητας  των  τιμών,  στις  Λετονία, 
Εσθονία και Βουλγαρία για τη μετάβαση από την κεντρικά σχεδιαζόμενη οικονομία 
στην  οικονομία  της  αγοράς.  Υπονοεί  μια  αυστηρότερη  δέσμευση  από  εκείνη  του 
καθεστώτος  της  ζώνης  στόχου,  εφ’  όσον  επιβάλλει  τη  σταθερότητα  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας δια νόμου. Η νομοθετική αυτή ρύθμιση συνοδεύεται με 
μια ρύθμιση σχετικά με την κάλυψη με συναλλαγματικά διαθέσιμα. Η κάλυψη αυτή 
μπορεί να είναι 100%, οπότε η έκδοση ενός νέου εγχώριου νομίσματος θα πρέπει 
να  καλύπτεται  με  την  ύπαρξη  ενός  ξένου  νομίσματος  ή  μπορεί  να  είναι  και 
μικρότερη  από  100%  (Goldstein,  2002).  Χρησιμοποιείται  από  χώρες  οι  οποίες 
αντιμετωπίζουν  προβλήματα  σταθερότητας  και  αξιοπιστίας.  Αποσκοπεί  στη 
νομισματική πειθαρχία, εφ’ όσον στην ουσία ο συναλλαγματικός κανόνας είναι ένας 
κανόνας  έκδοσης  χρήματος  με  σταθερή  άγκυρα,  ένα  «ομοίωμα»  του 
συναλλαγματικού  κανόνα  του  χρυσού.  Κατά  συνέπεια,  οι  μεταβολές  στη 
νομισματική  πολιτική  αποτυπώνονται  σε  μεταβολές  του  επιτοκίου  και  της 
παραγωγής  (Järvinen,  2001).  Αποτελεί  επίσης  μια  ισχυρή  δέσμευση.  Το 
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συγκεκριμένο  καθεστώς  λειτουργεί  με  την  εξασφάλιση  συναλλαγματικών 
διαθεσίμων,  τη  συνετή  δημοσιονομική  πολιτική    και  ένα  ανεπτυγμένο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Βασικό του μειονέκτημα είναι η αδυναμία εφαρμογής 
αυτόνομης νομισματικής πολιτικής και,  κατ’  επέκταση, η αδυναμία αντιμετώπισης 
εξωτερικών  διαταραχών  και  η  αδυναμία  αντιμετώπισης  αναγκών  του  θεσμού  του 
εσχάτου δανειστή. Λύνει το πρόβλημα του ισοζυγίου πληρωμών, μεταβάλλοντάς το 
σε  πρόβλημα  του  τραπεζικού  τομέα  και  του  λοιπού  χρηματοπιστωτικού  τομέα 
(Goldstein, 2002).   
 
Δολαριοποίηση:  
Αποτελεί  την  ισχυρότερη  από  όλες  τις  δεσμεύσεις.  Όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί,    ό 
όρος  χρησιμοποιείται  αντιπροσωπευτικά  για  τον  χαρακτηρισμό  της  περίπτωσης 
αντικατάστασης  του  εγχώριου  νομίσματος  με  ένα  ξένο  συνήθως  σκληρό  νόμισμα 
και κυρίως το δολάριο ή το ευρώ για την περίπτωση των υπό εξέταση χωρών42 43 44. 
Πρόκειται για ένα δραστικό μέτρο, το οποίο οδηγεί στην απώλεια της νομισματικής 
κυριαρχίας μιας χώρας και η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια της 
πολιτικής κυριαρχίας. Μαζί με την απώλεια της νομισματικής κυριαρχίας, οι αρχές 
χάνουν  και  τις  εισπράξεις  από  το  εκδοτικό  προνόμιο  έκδοσης  χρήματος. 
Εφαρμόζεται  κυρίως  σε  περιπτώσεις  χωρών  με  προβλήματα  αξιοπιστίας  του 
εγχώριου  νομίσματος,  αδυναμίας  έκδοσης  χρέους  σε  εγχώριο  νόμισμα,  σε 
περιπτώσεις  έντονης  χρήσης  ξένου  νομίσματος  στην  εγχώρια  αγορά  ή  σε 
περιπτώσεις  υψηλού  εξωτερικού  χρέους.  Βασικό  πλεονέκτημα  αυτού  του 
καθεστώτος  είναι  η  χρήση  ενός  αξιόπιστου  νομίσματος,  η  σταθερότητα  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  του  επιπέδου  των  επιτοκίων.  Η  δολαριοποίηση 
εξαλείφει  το  κίνδυνο  της  συναλλαγματικής  αξίας  αλλά  δεν  λύνει  το  πρόβλημα 
αξιοπιστίας της χώρας, το οποία παραμένει (Goldstein, 2002) και (Järvinen, 2001).   
 
Ζώνη Στόχος – Basket, Band Crawl (BBC): 
Το καθεστώς της ζώνης – στόχου, ο στόχος είναι ένα καθεστώς το οποίο προσπαθεί 
να συνδυάσει την περιορισμένη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας με την 
εξάσκηση αυτόνομης νομισματικής πολιτικής.  Για αυτό τον σκοπό καθορίζεται μια 
ζώνη, στο εσωτερικό της οποίας μπορεί να κυμαίνεται ελεύθερα η συναλλαγματική 
ισοτιμία  και  να  ασκείται  ελεύθερα  και  ανεμπόδιστα  μια  αυτόνομη  νομισματική 
πολιτική και όταν η συναλλαγματική ισοτιμία προσεγγίζει το επάνω ή το κάτω όριο, 
παρεμβαίνει  η  κεντρική  τράπεζα,  έτσι  ώστε  να  διατηρηθεί  η  συναλλαγματική 
ισοτιμία εντός της ζώνης. Η επιτυχία της λειτουργίας της ζώνης εξαρτάται από την 
αξιοπιστία της κυβερνητικής πολιτικής στην διατήρηση της ζώνης, στην διατήρηση 
των ορίων της ζώνης. Εάν οι κυβερνητική πολιτική είναι αξιόπιστη, τότε αναμένεται 
οι κερδοσκόποι να προσαρμόσουν τις προσδοκίες τους προς τα όρια της ζώνης. Στην 
αντίθετη  περίπτωση,  όπου  οι  κερδοσκόποι  δεν  πείθονται  για  την  αξιοπιστία  της 
                                                                 
42 Η δολαριοποίηση μπορεί να είναι επίσημη όταν το κράτος αποφασίζει επίσημα την αντικατάσταση 
του εγχώριου νομίσματος με το ξένο νόμισμα μετά τη συγκατάθεση της χώρας με το ξένο νόμισμα, 
μπορεί  να  είναι  ημιεπίσημη  όταν  δεν  εξασφαλίζει  τη  συγκατάθεση  της  ξένης  χώρας  (μονομερής 
δολαριοποίηση)  ή  μπορεί  να  είναι  ανεπίσημη  όταν  παρατηρείται  έντονη  χρήση  του  ξένου 
νομίσματος στην εγχώρια αγορά (Feige, 2003.).  
43  Υπολογίζεται  ότι  περί  τις  51  χώρες  σε  όλο  τον  κόσμο,  κυρίως  μικρές,  χρησιμοποιούν  ένα  ξένο 
νόμισμα ως εγχώριο νόμισμα. Οι περισσότερες εξ αυτών χρησιμοποιούν το δολάριο (Winkler, 2004).  
44 Για τις βασικές αιτίες της δολαριοποίησης βλέπε κεφάλαιο 2.3.  
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κυβερνητικής πολιτικής, αναμένεται να συνεχίσουν την κερδοσκοπία και κάποτε να 
αναγκάσουν  την  κυβέρνηση  σε  μεταβολή  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας45. 
Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τις  παραπάνω  θεωρητικές  αναλύσεις  ο  John  Williamson 
πρότεινε το γνωστό καθεστώτος της ζώνης – στόχου όπου (Williamson, 2000)46:  

- Τα  όρια  της  ζώνης  θα  πρέπει  να  καθορίζονται  με  βάση  το  επίπεδο 
ισορροπίας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  το  οποίο θα  εξαρτάται από  τα 
επίπεδα  των  θεμελιωδών  μεταβλητών  (κυρίως  πληθωρισμός  και  έλλειμμα 
του ισοζυγίου πληρωμών). 

- Τα  όρια  της  ζώνης  δεν  θα  πρέπει  να  υπερβαίνουν  τις  20  ποσοστιαίες 
μονάδες. 
 

Επειδή  ο  Williamson  διέβλεψε  δυσκολίες  στην  υλοποίηση  και  λειτουργία  μιας 
τέτοιας ζώνης πρότεινε (De Grauwe, 2006): 

- Οι νομισματικές αρχές να μην δεσμεύονται ως προς τη διατήρηση της ζώνης, 
αλλά απλά να εκφράζουν τη δυσφορία τους και να διατηρούν τη διακριτική 
ευχέρεια  να  παρεμβαίνουν,  εάν  το  κρίνουν  σκόπιμο,  αποσκοπώντας  με 
αυτόν τον τρόπο να καμφθεί η μονόπλευρη κερδοσκοπία. 

- Οι αρχές να διατηρούν το προνόμιο να μεταβάλουν τα όρια της ζώνης, όταν 
αυτές  το  κρίνουν  σκόπιμο,  ακολουθώντας  όμως  πάντα  τις  κινήσεις  της 
θεμελιώδους ισορροπίας. 
 

Στην  συνέχεια,  με  στόχο  την  καλυτέρευση  της  λειτουργίας  του  παραπάνω 
καθεστώτος, ο Williamson πρότεινε:  

- Τον  υπολογισμό  της  κεντρικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  βάσει  ενός 
καλαθιού, το οποίο να περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σκληρά νομίσματα. 

- Την έρπουσα αναπροσαρμογή της συναλλαγματικής ισοτιμίας στα δεδομένα 
του πληθωρισμού. 
 

Ανακεφαλαιώνοντας  τα  παραπάνω  φαίνεται,  ότι  η  ομάδα  των  θεωριών 
χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης,  σε  αντίθεση  με  τις  δύο  προηγούμενες 
κατηγορίες  θεωριών,  συγκεντρώνει  την  προσοχή  της  στον  αποσταθεροποιητικό 
ρόλο  των  νομισμάτων  και  της  διακίνησης  του  κεφαλαίου  και  κατ’  επέκταση  στο 
πρόβλημα  της  αξιοπιστίας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  προβλήματα  τα  οποία 
προέρχονται από την βασική αδυναμία έκδοσης σε ξένο νόμισμα, την έντονη χρήση 
ξένων  νομισμάτων  ή  τη  μίξη  νομισμάτων  σε  μια  χώρα.  Οι  αναλύσεις  της  ομάδας 
αυτής  επεκτείνονται  έως  και  σε  θέματα  τα  οποία  συνδέονται  με  το  επίπεδο 
οικονομικής και θεσμικής ανάπτυξης των χωρών.  

Παρατηρώντας  τα  παραπάνω  προκύπτουν  μια  σειρά  από  ερωτήματα  τα  οποία 
αφορούν τις υπό εξέταση χώρες:  

- Πρέπει  οι  υπό  εξέταση  χώρες  να  ενταχθούν  στο  κύκλο  των  χωρών  του  μη 
λειτουργικού τριγώνου; 

                                                                 
45 Για μια θεωρητική προσέγγιση του καθεστώτος της ζώνης – στόχου και των κατά τον οποίο τα όρια 
της  ζώνης  στόχου  οδηγούν  σε  μια  ομαλή  προσαρμογή  των  προσδοκιών,  δηλαδή  επιδρούν  στην 
σταθεροποίηση  των  ορίων  βλέπε  τις  αναφορές  του  Krugman,  οι  οποίες  παρουσιάζονται  στον 
Λεβεντάκη (Λεβεντάκης, 2003, σελ. 378‐391). 
46  Οι  προτάσεις  του Williamson  είναι  γενικές  και  αποσκοπούν  στην  αναμόρφωση  του  διεθνούς 
νομισματικού συστήματος (De Grauwe, 2006).  
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- Έχει η ένταξη των χωρών αυτών στην Ε.Ε. συμβάλλει στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος της μη λειτουργικότητας;  

- Πώς εκτιμάται  η συμβολή  των  τραπεζών  των παλαιών  ευρωπαϊκών  χωρών 
στις χώρες υπό εξέταση;  

- Πώς εκτιμάται η γεωγραφική εγγύτητα των υπό εξέταση χωρών στην Ε.Ε. 
- Πώς εκτιμάται η έντονη χρήση του ευρώ στις συγκεκριμένες χώρες;  
- Πώς επηρεάζει η προοπτική ένταξης  των υπό εξέταση χωρών στην Ε.Ε.  και 

την Ευρωζώνη τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές των χωρών αυτών; 
- Πώς  επηρεάζουν  οι  καταστάσεις  αυτές  τις  επιλογές  μακροοικονομικής 

πολιτικής των υπό εξέταση χωρών;   

2.4. Νέα Μακροοικονομικά Υποδείγματα Ανοιχτής 
Οικονομίας 

Τα μακροοικονομικά υποδείγματα ανοιχτής οικονομίας δεν αντιστοιχούν σε μια νέα 
θεωρία  που  έρχεται  να  συμπληρώσει  τις  ήδη  υπάρχουσες,  αλλά  σε  μια 
μεθοδολογική  προσέγγιση ανάλυσης  των  προβλημάτων  τα  οποία  συναντώνται  σε 
μια  ανοιχτή  οικονομία  και  η  οποία  συμπληρώνει  ή  αντικαθιστά  τις  μέχρι  τώρα 
μεθοδολογικές  προσεγγίσεις  τύπου Mundell‐Fleming,  γενικής  ζήτησης  και  γενικής 
προσφοράς  (AD‐AS  υποδείγματα),  καθώς  και  τα  τομεακά  υποδείγματα.  Τα  νέα 
μακροοικονομικά υποδείγματα ανοιχτής οικονομίας είναι αυστηρά, χρησιμοποιούν 
λεπτομερή μαθηματικά, είναι δυναμικά, στοχαστικά υποδείγματα βελτιστοποίησης, 
τα οποία επιτρέπουν μια ωφελιμιστική προσέγγιση των καταστάσεων και επιλογών 
σε μια ανοιχτή οικονομία.  

Η  μαθηματική  τους  αυστηρότητα  αποτελεί  το  βασικό  τους  πλεονέκτημα  διότι 
επιτρέπει  την  εξαγωγή  συγκεκριμένων αποτελεσμάτων  και  την  τελική  αξιολόγηση 
των  πολιτικών,  εφ’  όσον  αυτά  τα  υποδείγματα  είναι  στην φύση ωφελιμιστικά.  Σε 
τελική  ανάλυση  τα  υποδείγματα  αυτά  θα  μπορούσαν  να  συμπεριληφθούν  στην 
ομάδα  των  θεωριών  προσδιορισμού  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  αλλά 
συμπεριλαμβάνονται  στην  ομάδα  επιλογής  των  κατάλληλων  συναλλαγματικών 
καθεστώτων,  διότι  μέσα  από  τον ωφελιμιστικό  τους  προσανατολισμό  επιτρέπουν 
την αξιολόγηση  των  συγκεκριμένων  καθεστώτων με βάση  τις ωφέλειες  τις  οποίες 
προσφέρουν αυτά  τα  καθεστώτα.  Προέκυψαν ως  λύση  των αδυναμιών  τις  οποίες 
παρουσίαζε  η  προσέγγιση  του  Mundell,  η  οποία  ήταν  μια  βραχυπρόθεσμη 
προσέγγιση, βασίζονταν στις ροές της κίνησης του κεφαλαίου και δεν ελάμβανε υπ’ 
όψη  της  τα  αποθέματα  και  τις  ορθολογικές  αποφάσεις  των  δρώντων  και  τη 
δυναμική  εξέλιξής  τους.  Πρόκειται  στην  πραγματικότητα  για  μια  προσπάθεια 
ενοποίησης της μικροοικονομίας και της μακροοικονομίας, όπου πλέον η προσοχή 
επικεντρώνεται στις μικροοικονομικές αποφάσεις των δρώντων για να ενοποιηθούν 
σε τελική ανάλυση στο μακροοικονομικό επίπεδο (Obstfeld, 2001).  

Αυτά  τα  υποδείγματα  προέκυψαν  από  τις  εργασίες  των  Maurice  Obstfeld  και 
Kenneth Rogoff (1995) και το περίφημο υπόδειγμα Redux και συναντώνται σε δύο 
τύπους:  ως  υποδείγματα  δύο  χωρών  (η  ενδοχώρα  και  το  εξωτερικό  )  και  ως 
υποδείγματα  μιας  μικρής  ανοιχτής  οικονομίας.  Ως  υποδείγματα  δύο  χωρών, 
ταιριάζουν  περισσότερο  στην  ανάλυση  των  προβλημάτων  των  αναπτυγμένων 
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οικονομιών  και  δη  των ΗΠΑ  και ως ανοιχτά υποδείγματα  μικρής  οικονομίας  στην 
ανάλυση των υπολοίπων χωρών (Sarno, 2002).  

Το υπόδειγμα Redux είναι ένα γενικό μικροοικονομικό υπόδειγμα  ισορροπίας δύο 
χωρών,  το  οποίο  παρατηρεί  τις  οικονομίες  των  δύο  χωρών  ως  οικονομίες 
αποτελούμενες  από  ένα  συνεχές  σύνολο    ατόμων.  Τα  άτομα  αυτά  κατέχουν  τα 
κληροδοτήματα της οικονομίας και προσφέρουν την εργασία τους στην παραγωγή 
ενώ  ταυτόχρονα  καταναλώνουν  τα  προϊόντα  και  τις  υπηρεσίες.  Προσφέροντας 
εξειδικευμένη  εργασία  αποκτούν  μια  μονοπωλιακή  θέση  και  ως  επιχειρηματίες 
προσαρμόζουν  τις  τιμές  των προϊόντων  εκ  των υστέρων.  Κατά αυτό  τον  τρόπο  το 
υπόδειγμα  αυτό  συμπεριλαμβάνει  καταστάσεις  ατελούς  ανταγωνισμού  και 
ονομαστικών δυσκαμψιών. Σε ένα τέτοιο υπόδειγμα κάθε άτομο αποφασίζει για το 
βέλτιστο επίπεδο κατανάλωσης, το βέλτιστο επίπεδο ζήτησης χρήματος, το βέλτιστο 
επίπεδο  προσφοράς  εργασίας,  καθώς  και  το  βέλτιστο  επίπεδο  τιμών.  Οι  τιμές 
οριστικοποιούνται  μια  περίοδο  νωρίτερα,  καθώς  επικρατούν  μονοπωλιακές 
καταστάσεις  και,  κατά  αυτό  τον  τρόπο,  εισάγονται  καταστάσεις  ακαμψίας  στο 
υπόδειγμα.  Το  υπόδειγμα  επιλύεται  για  την  περίπτωση  της  μακροπρόθεσμης 
ισορροπίας.  Για  να  εξετασθούν  δυναμικές  προσαρμογές  χρησιμοποιούνται 
γραμμικές λογαριθμικές προσεγγίσεις στην περιοχή των μακροπρόθεσμων λύσεων. 
Επειδή  οι  τιμές  προσαρμόζονται  μια  περίοδο  αργότερα,  οι  αναλύσεις  των 
υποδειγμάτων  ξεχωρίζουν  τις  αρχικές  βραχυπρόθεσμες  προσαρμογές  από  τις 
μακροπρόθεσμες  προσαρμογές  ισορροπίας.  Η  επιπτώσεις  των  διαταραχών  στην 
χρησιμότητα υπολογίζονται ως το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων μεταβολών, ως 
το άθροισμα  της παρούσας αξίας  των μεταβολών που επιβάλλει η  τάση προς  την 
ισορροπία47.   

Το υπόδειγμα αυτό μοιάζει με το υπόδειγμα υπερακόντισης του Dornbusch, καθώς 
και αυτό το υπόδειγμα υποθέτει μια αργή προσαρμογή των τιμών καθώς και το ότι 

                                                                 
47 Μαθηματικά το υπόδειγμα  επιλύεται με τη μεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιμότητας 
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η  οποία  υποδηλώνει  την  ισορροπία  στην  αγορά  χρήματος  καθώς  και  φανερώνει  τον  λόγο 
υποκατάστασης  κατακράτησης  χρήματος  για  καταναλωτικούς σκοπούς με  το  κόστος  χρήματος  για 
εναλλακτικούς στόχους. 
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η  οποία  υποδηλώνει  τον  λόγο  υποκατάστασης  της  οριακής  χρησιμότητας  των  πρόσθετων 
εισπράξεων από  την  απασχόληση  και  την  αρνητική  χρησιμότητα  μιας  πρόσθετης  εργασίας.  Βλέπε 
(Sarno, 2002 σ. 167), (Lane , 2001) 
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οι νομισματικές μεταβολές έχουν επιπτώσεις στην παραγωγή και την κατανάλωση. 
Το επίπεδο του επιτοκίου μειώνεται και η συναλλαγματική ισοτιμία υποτιμάται και 
αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη  μείωση  των  όρων  του  εμπορίου,  συνεπώς  και  την 
αύξηση  της  κατανάλωσης  του  εξωτερικού.  Οι  επιπτώσεις  στην  παραγωγή  είναι 
αμφιλεγόμενες, διότι η κατανάλωση του εξωτερικού από τη μια πλευρά αυξάνει και 
από  την  άλλη  λόγω  της  μεταστροφής  μειώνεται.  Το  ισοζύγιο  τρεχουσών 
συναλλαγών είναι θετικό (Lane, 2001, σ. 5).  

Μια  κύρια  διαφορά  του  υποδείγματος  αυτού  σε  σχέση  με  τα  άλλα  υποδείγματα 
είναι  ότι  οι  νομισματικές  διαταραχές  έχουν  μόνιμα  και  μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα.  Το  βραχυπρόθεσμο  πλεόνασμα  του  ισοζυγίου  τρεχουσών 
συναλλαγών έχει ως αποτέλεσμα  την καλυτέρευση της διεθνούς θέσης  της  χώρας 
και  στο μακροπρόθεσμο ορίζοντα αυτό συνδέεται  με  ένα  έλλειμμα  του  ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών.  Η αύξηση  του πλούτου  εξ  αιτίας  της  καθαρής θέσης  της 
χώρας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της προσφοράς εργασίας και τη μείωση της 
παραγωγής  και  σε  τελική ανάλυση  την  καλυτέρευση  των  όρων  του  εμπορίου  του 
εσωτερικού (Lane, 2001, σ. 5).  

Μια  άλλη  διαφορά  είναι  ότι  στο  συγκεκριμένο  υπόδειγμα  δεν  παρατηρείται  μια 
υπερακόντιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, εφ’ όσον τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο 
και  μακροπρόθεσμα  ισχύει  ή  ισοτιμία αγοραστικών  δυνάμενων  (Lane, 2001,  σ. 6) 
και (Sarno, 2002, σ. 167).  

Επίσης,  στο  υπόδειγμα  αυτό  τόσο  το  εσωτερικό  όσο  και  το  εξωτερικό  η 
ωφελιμότητα  αυξάνει  κατά  το  ίδιο  ποσοστό  και  η  περίπτωση  αυτή  μπορεί  να 
εξηγηθεί από το γεγονός ότι λόγω του μονοπωλιακού χαρακτήρα των οικονομιών το 
αρχικό  επίπεδο  ήταν  κάτω  του  βέλτιστου  δυνατού.  Σε  μια  τέτοια  περίπτωση  η 
νομισματική πολιτική – παρουσιάζοντας βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα  –  βελτιώνει  την  παραγωγή  και  την  ωφελιμότητα  των  δύο  χωρών 
(Lane, 2001, σ. 6) και (Sarno, 2002, σ. 167).  

Το  παραπάνω  υπόδειγμα  αποτέλεσε  μόνο  μια  αρχή,  η  οποία  εγκαινίασε  έναν 
αυστηρό μαθηματικό τρόπο προσέγγισης της ανοιχτής οικονομίας, Ένα εργαλείο το 
οποίο  προσέφερε  σχεδόν  άπειρες  δυνατότητες  τις  οποίες  προσπάθησαν  και 
προσπαθούν  να  αξιοποιήσουν  τα  υπόλοιπα  υποδείγματα,  τα  οποία  αποτελούν 
παραλλαγές  του  προηγούμενου  και  τα  οποία  συμπεριλαμβάνουν  λεπτομέρειες 
όπως (Lane, 2001)  και (Sarno, 2002): 

- την εξέταση νομισματικών δυσκαμψιών μέσα από την εξέταση περιπτώσεων  
- των άκαμπτων μισθών  
- των αργών προσαρμογών των μισθών  

- την εξέταση των ατελειών στις αγορές μέσα από την εξέταση  
- μονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών καταστάσεων 
- τμηματοποίησης της αγοράς  

- την τιμολόγηση βάσει τμηματοποίησης  
- την  τιμολόγηση  βάσει  της  χώρας  προέλευσης  ή  της  χώρας 

προορισμού 
- την εξέταση των μεταβολών στις προτιμήσεις και την τεχνολογία  
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- εξετάζοντας  ξεχωριστά  τη  συναθροιστικότητα  ή  μη 
συναθροιστικότητα  της  ωφέλειας  της  κατανάλωσης  σε  σχέση  με 
εκείνη της ωφέλειας από την ανάπαυση  

- εξετάζοντας τη σημασία των προτιμήσεων στα εγχώρια προϊόντα, το 
λεγόμενο home bias  

- τη εξέταση της σημασίας του χρηματοπιστωτικού τομέα και ειδικότερα  
- την πληρότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα  
- τη σημασία των περιουσιακών στοιχείων  

- την σημασία της διεθνούς εξάρτησης και τελικά  
- την σημασία της αβεβαιότητας μέσα από την εξέταση ειδικών στοχαστικών 

διαδικασιών.  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν μπορούν και δεν χρειάζεται να εξεταστούν όλα. 
Πολλά από αυτά έχουν ήδη παρουσιασθεί στα προηγούμενα κεφάλαια. Ενδιαφέρον 
όμως  παρουσιάζουν  οι  περιπτώσεις  της  κεφαλαιαγοράς  και  της  αβεβαιότητας 
καθώς και του συναλλαγματικού κινδύνου.  

Η παρουσίαση των θεωριών των άριστων νομισματικών περιοχών κατέδειξε ότι μια 
από  τις  βασικές  προϋποθέσεις  λειτουργίας  τους  είναι  και  η  χρηματοπιστωτική 
ολοκλήρωση,  διότι αυτή προσφέρει  εναλλακτικές δυνατότητες προσαρμογής όταν 
καταργηθεί το νόμισμα ή συνδεθεί με έναν σταθερό τρόπο.  

Η  περίπτωση  αυτή  κίνησε  το  ενδιαφέρον  και  των  θεωρητικών  της  νέας  ανοιχτής 
οικονομίας. Οι M. Obstfeld και K. Rogoff στο αρχικό τους υπόδειγμα προϋπέθεσαν 
μια  ατελή  χρηματοπιστωτική  αγορά,  διότι  κατά  την  γνώμη  τους  μια  τέλεια 
χρηματοπιστωτική  αγορά  η  οποία  επιτρέπει  την  πλήρη  διαφοροποίηση  του 
κινδύνου  θα  εμπόδιζε  την  εξέταση  των  ατελειών  του  ανταγωνισμού  και  των 
ονομαστικών δυσκαμψιών. Την περίπτωση αυτή εξέτασαν διάφοροι συγγραφείς. Οι 
Chari, Kahoe και McGrattan έδειξαν πως το αρχικό υπόδειγμα Redux είναι σχετικά 
ευσταθές στις μεταβολές του χρηματοπιστωτικού τομέα και ότι  τέτοιες μεταβολές 
έχουν  σχετικά  μικρές  επιπτώσεις  στο  τελικά  αποτελέσματα  του  υποδείγματος  και 
κατ’  επέκταση  στις  προσαρμογές.  Ο  Sutherland,  ο  οποίος  δημιούργησε 
υποδείγματα  σε  ένα  περιβάλλον  ατελούς  χρηματοπιστωτικής  αγοράς  και  ατελούς 
ανταγωνισμού  στην  αγορά  προϊόντων  έδειξε  ότι  όσο  αυξάνει  ο  βαθμός  της 
χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης  αυξάνουν  και  οι  επιπτώσεις  των  νομισματικών 
διαταραχών  στις  πραγματικές  διαταραχές,  αλλά  μειώνονται  οι  επιπτώσεις  στις 
μεταβλητές  όταν  οι  διαταραχές  προέρχονται  από  τον  πραγματικό  τομέα  (Lane, 
2001) και (Sarno, 2002).  

Ανακεφαλαιώνοντας  μπορεί  να  διαπιστωθεί  ότι  τα  νέα  μακροοικονομικά 
υποδείγματα  ανοιχτής  οικονομίας  αποτελούν  αποτελεσματικά  και  δυναμικά 
εργαλεία,  τα  οποία  επιτρέπουν  την  εξέταση  προβλημάτων  που  εξετάζουν  οι 
υπόλοιπες  θεωρίες  με  τη  μορφή π.χ.  ανοιχτών  εξισώσεων,  σε  ένα  ολοκληρωμένο 
δυναμικό, αυστηρά λεπτομερειακό μαθηματικό περιβάλλον.  

Η  μαθηματική  τους  όμως  αυστηρότητα  και  πληρότητα  αποτελεί  και  την  αχίλλειο 
πτέρνα  τους,  εφ’  όσον  απαιτεί  τον  προσδιορισμό  μεγάλου  αριθμού  μεταβλητών. 
Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  π.χ.  απλά  και  μόνο  τη  συνάρτηση  ωφέλειας  που 
χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα υποδείγματα, θα πρέπει αυτή να προσδιορίζει την 
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ελαστικότητα  διαχρονικής  υποκατάστασης  των  επιλογών  (κατανάλωση, 
αποταμίευση,  επενδύσεις),  την  ελαστικότητα  υποκατάστασης  διαφόρων 
κατηγοριών  προϊόντων,  την  ελαστικότητα  υποκατάστασης  εγχώριων  και  ξένων 
προϊόντων, την ελαστικότητα υποκατάστασης εμπορεύσιμων και μη εμπορεύσιμων 
προϊόντων,  την  ελαστικότητα  υποκατάστασης  μεταξύ  δημοσίων  και  ιδιωτικών 
αγαθών,  τις  επιδράσεις  του  επιτοκίου  στη  ζήτηση  χρήματος  και  στη  ζήτηση 
καταναλωτικών  προϊόντων  κ.ά.    (Lane,  2001).  Ο  καθορισμός  των  παραπάνω 
παραμέτρων  επηρεάζει  και  τα αποτελέσματα  των υποδειγμάτων. Θεωρώντας,  για 
παράδειγμα, ότι η ελαστικότητα διαχρονικής υποκατάστασης των προϊόντων είναι 
μεγαλύτερη  από  την  ελαστικότητα  υποκατάστασης  εμπορεύσιμων  και  μη 
εμπορεύσιμων  αγαθών,  μια  αύξηση  της  νομισματικής  κυκλοφορίας  οδηγεί  σε 
πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ενώ στην αντίθετη περίπτωση σε 
ένα έλλειμμα, με την ισορροπία στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να επέρχεται 
όταν οι δύο ελαστικότητες είναι ίσες (Sarno, 2002).  

Γενικά,  η  χρησιμότητα  των υποδειγμάτων αυτών θα εξαρτηθεί από  την  ικανότητα 
της  θεωρίας  και  της  πολιτικής  να  καταλήξει  σε  συγκεκριμένα  προσδιοριστικά 
πλαίσια των παραμέτρων.  

 

3. ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ 
 
Αυτή  η  κατηγορία  θεωριών  περιλαμβάνει  τις  θεωρίες  ή  υποδείγματα,  τα  οποία 
επικεντρώνουν την προσοχή τους στους παράγοντες που προσδιορίζουν το μέγεθος 
και  τη  μεταβολή  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Πρόκειται  για  θεωρίες  ή 
υποδείγματα  όπως,  τα  υποδείγματα  των  εύκαμπτων  τιμών,  των  προσαρμόσιμων 
τιμών,  το  υπόδειγμα  υπερακόντισης  του  Dornbush,  τα  υποδείγματα  γενικής 
ισορροπίας,  τα  υποδείγματα  χαρτοφυλακίου,  το  υπόδειγμα  της  ισοτιμίας  των 
αγοραστικών  δυνάμεων,  το  υπόδειγμα  της  καλυμμένης  και  ακάλυπτης  ισοτιμίας 
αγοραστικών  επιτοκίων,  τα  υποδείγματα  Mundell‐Fleming,  η  θεωρία  της 
νομισματικής προσέγγισης κ.ά.   
Όπως  αναφέρθηκε  στην  εισαγωγή  του  παρόντος  μέρους,  η  πληθώρα  αυτών  των 
θεωριών  δεν  είναι  δυνατόν  να  παρουσιασθεί  στα  πλαίσια  αυτής  της  διατριβής. 
Πολλοί όμως από τους παράγοντες που αναλύονται στα παραπάνω υποδείγματα ή 
θεωρίες  έχουν  ήδη  παρουσιασθεί  στο  πλαίσιο  της  παρουσίασης  των  θεωριών 
επιλογής  των  καθεστώτων,  καθώς,  όπως  δείχνει  και  η  απλή  ανάγνωση  των 
προηγούμενων  κεφαλαίων,  οι  ίδιοι  παράγοντες  που  καθορίζουν  το  επίπεδο  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  καθορίζουν  σε  μεγάλο  βαθμό  και  την  επιλογή  του 
κατάλληλου καθεστώτος.  

Στην  προκειμένη  περίπτωση  το  ενδιαφέρον  μας  στρέφεται  σε  δύο  πολύ 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά την παρουσίαση των υποδειγμάτων 
προσδιορισμού  της  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισορροπίας  και  η  δεύτερη  τον 
τρόπο  ένταξης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στο  στενό  μίγμα  της 
μακροοικονομικής πολιτικής. 
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Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, δηλαδή ο λόγος ανταλλαγής της εγχώριας 
παραγωγής στην με την ξένη παραγωγή, αποτελεί έναν δείκτη ο οποίος υποδηλώνει 
τη  δυνατότητα  ανταλλαγής  που  διαθέτει  μια  χώρα  σε  πραγματικούς  όρους,  ένα 
μέτρο σύγκρισης των πραγματικών δυνατοτήτων που έχει μια χώρα. Η γνώση αυτών 
των  δυνατοτήτων  αποτελεί  απαραίτητο  σημείο  αναφοράς,  σύγκρισης  και 
αξιολόγησης  και  βοηθά  στη  συγκεκριμενοποίηση  της  βραχυπρόθεσμης  αλλά  και 
μακροπρόθεσμης συναλλαγματικής και νομισματικής πολιτικής.  

Ο  τρόπος  ένταξης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στο  στενό  μίγμα  της 
μακροοικονομικής  πολιτικής  εξαρτάται  από  το  προσδιοριστικούς  παράγοντες  τις 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  από  τον  τρόπο  που  αυτοί  οι  παράγοντες 
επηρεάζουν  τα  νομισματικά  μεγέθη  ή  επηρεάζονται  από  αυτά.  Σύμφωνα  με  τη 
θεωρητική  ανάλυση,  η  νομισματική  πολιτική  οριστικοποιείται  μέσω  του 
καθορισμού  είτε  μιας  ανοιχτής  συνάρτησης,  η  οποία  συγκεκριμενοποιεί  τις 
σημαντικότερες  παραμέτρους  και  τη  σχέση  τους  με  τον  νομισματικό  στόχο,  είτε 
ενός διαρθρωτικού υποδείγματος, το οποίο περιλαμβάνει ένα σύστημα εξισώσεων 
που αποτυπώνει  τη διάρθρωση της οικονομίας και η λύση του οποίου δείχνει  την 
επιτυχία  της  νομισματικής  πολιτικής  σε  σχέση  με  τον  στόχο.  Εδώ  το  ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται  στη  στενή  σχέση  της  συναλλαγματικής  και  της  νομισματικής 
πολιτικής,  όπως  αυτή  αποτυπώνεται  στους  διάφορους  κανόνες  νομισματικής 
πολιτικής, όπως αυτόν του Taylor και τον Δείκτη Νομισματικής Κατάστασης. 

Περιληπτικά  ο  τρόπος  διαμόρφωσης  της  νομισματικής  πολιτικής  περιλαμβάνει 
(Αναστασάτος, 2008): 

- Τον τελικό στόχο, ο οποίος αφορά τον καθορισμό της τελικής μεταβλητής η 
οποία επηρεάζεται από μια ή περισσότερες μεταβλητές. Η τελική μεταβλητή 
μπορεί  να  είναι  το  επίπεδο  των  τιμών,  η  προώθηση  της  οικονομικής 
ανάπτυξης, η διαχείριση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού τομέα κ.ά.  

- Τον  ενδιάμεσο στόχο,  ο  οποίος αποτελεί  την  επιδίωξη  του  τελικού στόχου 
και  συνίσταται  από  μια  οικονομική  μεταβλητή,  την  οποία  η  κεντρική 
τράπεζα  έχει  τη  δυνατότητα  να  επηρεάσει  έγκαιρα  και  με  ακρίβεια  και  η 
οποία σχετίζεται με τον τελικό στόχο με μια σταθερή και προβλέψιμη σχέση 
(νομισματικά  μεγέθη,  Μ3,  Μ4,  επιτόκιο,  συναλλαγματική  πολιτική  ή 
πιστωτική επέκταση κ.ά. ) 

- Τον  λειτουργικό  στόχο,  ο  οποίος  με  τη  σειρά  του  παρακολουθεί    τον 
ενδιάμεσο  στόχο.  Παλαιότερα  ήταν  συνήθως  η  νομισματική  βάση.  Τα 
τελευταία  χρόνια  όμως  η  προσφορά  χρήματος  θεωρείται  ενδογενής 
μεταβλητή, η οποία καθορίζεται από το διάθεση πιστώσεων του τραπεζικού 
συστήματος  

- Τους  μηχανισμούς  μετάδοσης  της  νομισματικής  πολιτικής,  οι  οποίοι 
περιλαμβάνουν: 

- Το κανάλι των επιτοκίων, το οποίο δείχνει τον τρόπο σύμφωνα με τον 
οποίο  η  αλλαγή  του  επιτοκίου  επιδρά  στην  τελικό  προϊόν 
προϋποθέτοντας δυσκαμψίες στις τιμές. 

- Το κανάλι της συναλλαγματικής ισοτιμίας, το οποίο δείχνει τον τρόπο 
σύμφωνα  με  τον  οποίο  η  αλλαγή  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας 
επιδρά στην πραγματικά μεγέθη. 
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- Το κανάλι  του πλούτου,  το οποίο αναφέρεται στον τρόπο σύμφωνα 
με  τον  οποίο  οι  μεταβολές  των  μεταβλητών  της  νομισματικής 
πολιτικής επιδρούν στα χρηματοπιστωτικά χρεόγραφα.   

 

3.1. Συναλλαγματική και Νομισματική Πολιτική 

Οι αναφορές των προηγούμενων κεφαλαίων έδειξαν με έναν ξεκάθαρο τρόπο ότι το 
ζήτημα  του  καθορισμού  του  κατάλληλου  συναλλαγματικού  καθεστώτος  αποτελεί 
ουσιαστικά και ένα ζήτημα καθορισμού της νομισματικής πολιτικής.  

Η  στενή  αυτή  σχέση  τονίζεται  ιδιαίτερα  στην  περίπτωση  του  τριγώνου  της 
ασυμβατότητας.  Η  ασυμβατότητα  αυτή  προέρχεται  από  ακριβώς  αυτή  τη  στενή 
σχέση της συναλλαγματικής πολιτικής με τη  νομισματική πολιτική. Για παράδειγμα, 
η  αδυναμία  υλοποίησης  ταυτόχρονα  των  στόχων  της  σταθερής  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας, της αυτόνομης νομισματικής πολιτικής και της ελεύθερης διακίνησης του 
κεφαλαίου  προκύπτει  από  το  γεγονός  ότι  η  νομισματική  βάση  μιας  οικονομίας 
επηρεάζεται από  την ελεύθερη διακίνηση  του  κεφαλαίου  και από  τις πράξεις στη 
συναλλαγματική  αγορά  και  ότι  με  τη  σειρά  της  επηρεάζει  τόσο  τις  δυνατότητες 
διακίνησης του κεφαλαίου όσο και τις συναλλαγματικής συναλλαγές.  

Η  στενή  αυτή  σχέση  γίνεται  εμφανής  σε  όλα  τα  συναλλαγματικά  καθεστώτα: 
σταθερές  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  ή  σταθερές  συνδέσεις  σηματοδοτούν  έναν 
προσανατολισμό της νομισματικής πολιτικής προς τη συναλλαγματική ισοτιμία, δεν 
αποκλείουν  όμως  στην  πράξη  προσπάθειες  υλοποίησης  μιας  νομισματικής 
πολιτικής,  για  παράδειγμα  με  στόχο  τη  διατήρηση  της  σταθερότητας  των  τιμών. 
Γενικά,  οι  λύσεις  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  εξαρτώνται  από  τους  στόχους  της 
οικονομικής  πολιτικής.  Εάν,  για  παράδειγμα,  ο  στόχος  της  οικονομικής  πολιτικής 
είναι  η  προώθηση  των  εξαγωγών,  τότε  συνήθως  επιλέγεται  η  πολιτική  του 
υποτιμημένου  νομίσματος,  χωρίς  να  δίδεται  έμφαση  στη  σταθερότητα  του 
επιπέδου  των  τιμών.    Εάν  ο  στόχος  της  οικονομικής    πολιτικής  είναι  η  εισαγωγή 
σταθερότητας  από  το  εξωτερικό,  τότε  φαίνεται  να  συνάδουν  τόσο  η  νομισματική 
όσο  και  συναλλαγματική  πολιτική  προς  έναν  και  μοναδικό  στόχο,  αυτόν  της 
σταθερότητας  των  τιμών.  Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  μεγάλο  ρόλο  φαίνεται  να 
παίζει  και  το  μέγεθος  και  οι  ανάγκες  μιας  οικονομίας  για  συναλλαγματικά 
διαθέσιμα  καθώς  και  το  ύψος  του  εξωτερικού  χρέους.  Από  την  άλλη  μεριά,  οι 
ελεύθερες διακυμάνσεις σηματοδοτούν την αυτονομία της νομισματικής πολιτικής 
και  το  ερώτημα  που  τίθεται  είναι  πώς,  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση, 
αντιμετωπίζονται  οι  επιδράσεις  των  συναλλαγματικών  συναλλαγών  στην 
νομισματική κυκλοφορία και τη νομισματική βάση. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος 
του  εμπορεύσιμου  τομέα,  από  τον  βαθμό  μετάδοσης  των  μεταβολών  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας στις  υπόλοιπες μεταβλητές  και  ιδίως στο  επίπεδο  των 
τιμών.  Εάν  υπάρχουν  τέτοιες  επιδράσεις  και  λαμβάνονται  υπ’  όψη  από  τη 
νομισματική πολιτική τότε μπορεί να παρατηρηθεί μια μεταβλητότητα της ίδιας της 
νομισματικής  πολιτικής,  γεγονός  το  οποίο  είναι  δυνατόν  να  έχει  επιπτώσεις  στην 
μακροοικονομική σταθερότητα.  

Οι λίγες αυτές σκέψεις  δείχνουν ότι η συναλλαγματική και η νομισματική πολιτική 
πρέπει  να  καθορίζονται  από  κοινού,  γεγονός  το  οποίο  αυξάνει  κατακόρυφα  τον 
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βαθμό  δυσκολίας  του  προβλήματος,  διότι,  παράλληλα  με  το  πρόβλημα  της 
«απροσδιοριστίας»    της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  της  συναλλαγματικής 
πολιτικής,  έρχεται  να  προστεθεί  και  το  πρόβλημα  «απροσδιοριστίας»  της 
νομισματικής πολιτικής.    

Όπως  η  περίπτωση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  έτσι  και  η  περίπτωση  της 
νομισματικής  πολιτικής  εμπεριέχει  έναν  μεγάλο  βαθμό  ελευθερίας  ο  οποίος 
εκτείνεται  από  τη  μη  ενεργό  συμβολή  σε  ζητήματα  ανάπτυξης  και  επικέντρωσης 
μόνο στον πληθωρισμό έως και την ενεργό συμμετοχή σε ζητήματα απασχόλησης, 
ανάπτυξης  ακόμη  και  αναδιανομής  και  ο  οποίος  απεικονίζει  τις  διαφορετικές 
θεωρητικές απόψεις ως προς την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής.  

Στην  πράξη,  αυτή  η  απροσδιοριστία  αποτυπώνεται,  για  παράδειγμα,  στον  τρόπο 
κατηγοριοποίησης    τον  οποίο  ακολουθεί  το  ΔΝΤ  σχετικά  με  την  ταξινόμηση  των 
συναλλαγματικών καθεστώτων σε συνδυασμό με τη νομισματική πολιτική, εφ’ όσον 
στον  οριζόντιο  άξονα  του  πίνακα  κατηγοριοποίησης  αναφέρει  το  είδος 
νομισματικής  πολιτικής  με  την  οποία    συνδέεται  η  εκάστοτε  συναλλαγματική 
πολιτική  και  όπου  εμφανίζεται  η  σχετική  κατηγοριοποίηση  της  νομισματικής 
πολιτικής  σε  νομισματική  πολιτική  που  υλοποιείται  μέσω  στόχευσης  μιας 
συναλλαγματικής ισοτιμίας (συναλλαγματική ισοτιμία ως άγκυρα), μέσω στόχευσης 
των  συνολικών  νομισματικών  μεγεθών  και  μέσω  στόχευσης  του  πληθωρισμού, 
καθώς  και  λοιπές  μη  περαιτέρω  προσδιοριζόμενες  νομισματικές  πολιτικές.  Μια 
άλλη  προσπάθεια  κατηγοριοποίησης  των  νομισματικών  πολιτικών,  διακρίνει 
νομισματικές  πολιτικές  χωρίς  ρητά  προσδιοριζόμενους  στόχους,  νομισματικές 
πολιτικές με πολλαπλούς στόχους, νομισματικές πολιτικές με νομισματικά μεγέθη, 
νομισματικές  πολιτικές  με  στόχο  τον  πληθωρισμό  και  νομισματικές  πολιτικές  με 
άγκυρα τη συναλλαγματική ισοτιμία (Levy Yeyati, 2009)48.  

Γενικά, ο μεγάλος αυτός βαθμός ελευθερίας  της νομισματικής πολιτικής απορρέει 
από  τον  μεγάλο  αριθμό  των  θεωρητικών  απόψεων  σχετικά  με  την 
αποτελεσματικότητα  της  νομισματικής  πολιτικής,  οι  οποίες  εκτείνονται  από  την 
περίφημη κλασική διχοτόμηση,  τον νόμο  του Say  και  τη σύγχρονη εκδοχή του,  τις 
απόψεις  των  μονεταριστών,  τις  απόψεις  του  Lucas,  τους  υποστηρικτές  των 
πραγματικών επιχειρηματικών κύκλων τον Keynes και τους Μετα‐Κεϋνσιανούς έως 
και τις θεωρίες ενδογενούς χρήματος.  

Σε γενικές γραμμές, στη σύγχρονη θεωρητική ανάλυση φαίνεται να επικρατούν δύο 
απόψεις,  η  πρώτη  αφορά  την  λεγόμενη  Νέα  Μακροοικονομική  Συναίνεση  (New 
Macroeconomic  Consensus)  και  η  δεύτερη  αφορά  τις  θεωρίες  ενδογενούς 
χρήματος.  

3.1.1. Η Νέα Μακροοικονομική Συναίνεση  
Ένα  μεγάλο  μέρος  των  θεωρητικών,  στηριζόμενοι  (Arestis  and  Sawyer  2003a, 
2003b), (Arestis, 2009), (Levy Yeyati and Sturzenegger, 2009):  

                                                                 
48 θα πρέπει να σημειωθεί ότι και στην περίπτωση της νομισματικής όπως και στην περίπτωση της 
συναλλαγματικής  πολιτικής  προκύπτει  το  πρόβλημα  της  de  jure  ανακοίνωσης  των  νομισματικών 
πολιτικών και της de facto υλοποίησης, εγγονός το οποίο δυσκολεύει την κατηγοριοποίηση και την 
αξιολόγηση της νομισματικής πολιτικής. 
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- στο πρόβλημα της χρονικής ασυνέπειας,  
- στη  γενικά αποδεκτή άποψη  της αδυναμίας διαχείρισης  των  νομισματικών 

μεγεθών,  
- στη μη ύπαρξη εναλλακτικής επιλογής μεταξύ πληθωρισμού και παραγωγής, 

λόγω του άποψης ότι σε τελική ανάλυση το επίπεδο του πληθωρισμού δεν 
επιδρά στην διαμόρφωση της παραγωγής,  

- στην  άποψη  ότι  σε  τελική  ανάλυση  ο  πληθωρισμός  είναι  κατά  βάσει  ένα 
νομισματικό φαινόμενο και 

- στις  θεσμικές  αδυναμίας  που  παρουσιάζει  μια  ενεργητική  χρήση  της 
δημοσιονομικής πολιτικής  

κατέληξε  στην  προσέγγιση  της  Νέας  Μακροοικονομικής  Συναίνεσης  (ΝΜΣ),  της 
οποίας το κύρια χαρακτηριστικά είναι (Arestis and Sawyer 2003a), (Arestis, 2009):  

- Η  επικέντρωση  στην    νομισματική  πολιτική  και  στην  πολιτική    της 
σταθερότητας  του  πληθωρισμού  και,  κατά  αυτό  τον  τρόπο,  στη 
σταθεροποίηση των προσδοκιών και όλης της οικονομίας, με την ελπίδα ότι 
μια τέτοια σταθερότητα συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση. 

- Ο μη  ενεργητικός  ρόλος  της  δημοσιονομικής  πολιτικής  και  λόγω θεσμικών 
ζητημάτων  και  λόγω  αναποτελεσματικότητας  καθώς  και  η  παθητική 
επίδρασή  του  στο  οικονομικό  γίγνεσθαι  μέσω  των  αυτόματων 
σταθεροποιητών των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. 

- Η  ανάθεση  της  νομισματικής  πολιτικής  σε  μια  ανεξάρτητη  αρχή  (μια 
ανεξάρτητη  κεντρική  τράπεζα),  η  οποία  κατά  αυτό  τον  τρόπο  προσδίδει 
αξιοπιστία στην νομισματική πολιτική.   

- Η υλοποίηση της νομισματικής πολιτικής μέσω της εφαρμογής κανόνων, οι 
οποίοι στηρίζονται κυρίως στον έλεγχο του βασικού επιτοκίου και όχι τόσο 
στον έλεγχο της νομισματικής βάσης και τα νομισματικά δεδομένα49.  

Ειδικότερα, η ΝΜΣ παρουσιάζεται με τη μορφή τριών αναλυτικών σχέσεων, όπου η 
μεν πρώτη αφορά την αγορά προϊόντων, την λεγόμενη IS συνάρτηση, η δεύτερη τη 
λεγόμενη  συνάρτηση  Philips  και  η  τρίτη  σχέση  τον  νομισματικό  κανόνα 
προσαρμογής  της  οικονομίας,  τη  λεγόμενη  LM  συνάρτηση.  Ως  προς  αυτόν  τον 
κανόνα,  είναι  συνήθως    τύπου  Taylor,  άλλα  είναι  δυνατόν  να  πάρει  και  άλλες 
μορφές, όπως αυτήν του Δείκτη Νομισματικής Κατάστασης μιας χώρας  (Monetary 
Condition Index, MCI) (Levy Yeyati, and Sturzenegger, 2009) 50 .  

                                                                 
49 Ο Frederick Mishkin,  ένας από τους πρωτεργάτες αυτής της άποψης,  έθεσε πέντε προϋποθέσεις 
για την επιτυχία μιας νομισματικής πολιτικής (Levy Yeyati and Stursenegger, 2009):  

- τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της σχέσης πληθωρισμού και παραγωγής, 
- τη σημασία των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική, 
- το γεγονός ότι ο πληθωρισμός επηρεάζει το κόστος λειτουργίας της οικονομίας, 
- το ύπαρξη της χρονικής ασυνέπειας στο επίπεδο της νομισματικής πολιτικής, 
- την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και 
- την επιλογή μιας κατάλληλης νομισματικής άγκυρας. 

50 Ένα απλό υπόδειγμα της προσέγγισης της νέας μακροοικονομικής συναίνεσης είναι το ακόλουθο:  

[ ]0 1 1 2 1 3 1 1( ) ( )g g g
t t t t t t ta a Y a E Y a R E p s− + +Υ = + + − − +   η συνάρτηση ΙS, 
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Χωρίς να παρουσιασθούν οι αναλυτικές πτυχές των υποδειγμάτων της ΝΜΣ και της 
στόχευσης του πληθωρισμού, η προσοχή μας θα επικεντρωθεί, στη συνέχεια, στον 
κανόνα  του Taylor  και  τον  Δείκτη Νομισματικής  Κατάστασης,  και  ειδικότερα  στον 
τρόπο με τον οποίο η συναλλαγματική ισοτιμία συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς τους 
κανόνες και, κατ’ επέκταση, στο μίγμα μακροοικονομικής πολιτικής.  

3.1.2. Ο Κανόνας του Taylor 51 
Ο  ίδιος  ο  Taylor  ανέπτυξε  τον  κανόνα  ως  μια  προσπάθεια  εξήγησης  της 
νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ για την περίοδο 1987‐1991, χρησιμοποιώντας την 
ακόλουθη μορφή εξίσωσης (Taylor, 1993) (Taylor, 2000)52: 
 

2)2(5,05,0 +−++= pypr               (8) 

όπου  
r το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας,  
p ο ρυθμός μεταβολής τού πληθωρισμού του τελευταίου έτους και 
y ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ ως προς τον στόχο.   
 
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω σχέση με την βοήθεια οικονομικών μετρήσεων, ο 
Taylor  έδειξε  ότι  μπορεί  να  εξηγηθεί  η  νομισματική  πολιτική  των  ΗΠΑ  για  τα 
προηγούμενα  χρόνια.  Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τα  συγκεκριμένα  συμπεράσματα 
προτάθηκε η χρήση της σχέσης και ως κανόνα για τον καθορισμό της νομισματικής 
πολιτικής και στο μέλλον.  

                                                                                                                                                                                        

1 2 1 3 1 2( )g
t t t t tp bY b p b E p s− += + + +       η συνάρτηση Phillips, και 

3 1 1 1 2 1 3 1(1 ) * ( ) ( )g T
t t t t tR c RR E p c Y c p p c R+ − − −⎡ ⎤= − − + + − +⎣ ⎦ , o κανόνας ή συνάρτηση LM, 

όπου Υg  η διαφορά  των επιπέδων παραγωγής, R,  το ονομαστικό  επιτόκιο, p  ο πληθωρισμός, pT,  ο 
πληθωρισμός στόχος RR* το πραγματικό επιτόκιο ισορροπίας, s οι στοχαστικές μεταβλητές και Ε οι 
προσδοκώμενες τιμές.  
Η  πρώτη  συνάρτηση  περιγράφει  την  αγορά  προϊόντων,  όπου  η  παραγωγή  εξαρτάται  από  την 
παρελθούσα  και  την αναμενόμενη διαφορά  της παραγωγής. Η δεύτερη συνάρτηση συσχετίζει  τον 
πληθωρισμό  με  τη  διαφορά  στην  παραγωγή  και  τον  παρελθόντα  αλλά  και  τον  προσδοκώμενο 
πληθωρισμό  και  η  τρίτη  συνάρτηση  περιγράφει  τον  κανόνα  ο  οποίος  αντικαθιστά  την  γνωστή 
συνάρτηση LM. Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, το επιτόκιο προσαρμόζεται βάσει του ονομαστικού 
επιτοκίου της παρελθούσας περιόδου, της διαφοράς του πληθωρισμού από τον πληθωρισμό στόχο, 
τον προσδοκώμενο πληθωρισμό καθώς και το πραγματικό επιτόκιο ισορροπίας (Arestis and Sawyer, 
2003a).  
51  Οι  αναφορές  στο  παρόν  κεφάλαιο  βασίζονται  στις  εργασίες  του  Taylor,  οι  οποίες  είναι 
αναρτημένες στην προσωπική του ιστοσελίδα και συγκεκριμένα στα ακόλουθα έργα του: Discretion 
versus policy rules in practice, Recent Development in the Use of Monetary Policy Rules, Introductory 
Remarks on Monetary Policy Rules,  Low  Inflation   Deflation  and Policies  for  Future Price  Stability, 
Using  Monetary  Policy  Rule  in  Emerging  Market  Economies,  The  Role  of  the  Exchange  Rate  in 
Monetary  Policy  Rules,  The Monetary  Transmission Mechanism  and  The  Evaluation  of Monetary 
Policy Rules, Alternative Views of the Monetary Transmission Mechanism: What Difference Do They 
Make for Monetary Policy?, An Historical Analysis of Monetary Policy Rules  
52 Ο γνωστότερος ίσος νομισματικός κανόνας είναι ο κανόνας του Friedman, ο οποίος καθόριζε την 
έκδοση νέου χρήματος βάσει  της παραγωγικότητας  ,  του ρυθμού πληθωρισμού και  της  ταχύτητας 
κυκλοφορίας του χρήματος. Ο ίδιος ο Taylor θεωρεί ότι ο κανόνας που ανέπτυξε ο ίδιος ουσιαστικά 
συνδέεται στενά με την ποσοτική θεωρία του κυκλοφορίας του χρήματος και μπορεί να εξαχθεί από 
αυτή (Taylor, 1998).  
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Ως κανόνα για μελλοντική χρήση στην νομισματική πολιτική, ο κανόνας υπονοεί ότι 
σε περίπτωση όπου:  

- ο  ρυθμός  πληθωρισμού  του  τελευταίου  έτους  υπερβαίνει  τη  στόχο  του 
πληθωρισμού,  ο  οποίος  καθορίσθηκε  σε  2%,  τότε  πρέπει  να  αυξηθεί  το 
βασικό  επιτόκιο  της  κεντρικής  τράπεζας ώστε  να  είναι  δυνατόν  κατά αυτό 
τον τρόπο να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός, 

- ο ρυθμός μεγέθυνσης υπερβαίνει τον στόχο  (y>0),  τότε πρέπει και σε αυτή 
την περίπτωση να αυξηθεί το βασικό επιτόκιο, διότι κατά πάσα πιθανότητα 
η οικονομία βρίσκεται σε μια φάση υπερθέρμανσης και 

- ο  ρυθμός  του  πληθωρισμού  είναι  ίσος  με  τον  στόχο  και  το  ο  ρυθμός 
μεγέθυνσης  της  οικονομίας  πάνω  από  τον  στόχο  είναι  μηδέν,  τότε  το 
ονομαστικό  επιτόκιο  ισούται  με  το  επίπεδο  του  πληθωρισμού  συν  το 
πραγματικό  επιτόκιο,  το  οποίο  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  έχει 
προσδιοριστεί στο 2%.  
 

Μάλιστα, ο ίδιος ο Taylor στην προσπάθεια του να πείσει για την χρησιμότητα και 
αποτελεσματικότητα  του  κανόνα  του  τον  σύγκρινε  με  άλλους  18  νομισματικούς 
κανόνες  και  έδειξε  πως  ο  συγκεκριμένος  κανόνας  παρουσιάζει  μια  μεγάλη 
αποτελεσματικότητα  σε  διάφορους  μηχανισμούς  διάδοσης  σε  σχέση  με  τους 
κανόνες σύγκρισης (Taylor, 1999) (Taylor, 2000). 
Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι ο ίδιος ο Taylor δεν ερμηνεύει τον κανόνα αυστηρά 
μηχανικά, αλλά τον θεωρεί ως ένα μηχανισμό προσαρμογής, ο οποίος ενίοτε μπορεί 
να αποκλίνει από τον μαθηματικό τύπο, όταν οι καταστάσεις το επιβάλλουν, όπως 
στην περίπτωση μιας κρίσης (Taylor, 1993).  

Έκτοτε, τέθηκε μια πληθώρα ερωτημάτων τα οποία αφορούσαν μεταξύ άλλων :  
- Την  περίπτωση  του  προσανατολισμού  σε  νομισματικά  μεγέθη  ή  και  σε 

πραγματικά  μεγέθη.    Το  ζήτημα  αυτό  απεικονίζεται  με  το  ερώτημα  κατά 
πόσο ο κανόνας του Taylor θα πρέπει να συμπεριλάβει τη διαφορά μεταξύ 
του πραγματικού  επιπέδου παραγωγής  και  του  στόχου  της  παραγωγής,  το 
λεγόμενο «άνοιγμα  της παραγωγής».  Το βασικό πρόβλημα που εντόπισε ο 
ίδιος  o  Taylor  στο  ζήτημα  αυτό  είναι  η  σχετική  δυσκολία  μέτρησης  του 
ανοίγματος  της  παραγωγής  αλλά  αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  ο  τομέας  της 
παραγωγής δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί κατά τη χρήση του ομώνυμου 
κανόνα.  Θα πρέπει  όμως  να  τονιστεί,  ότι  στην πλειονότητα  του  ο  κανόνας 
εφαρμόζεται  συμπεριλαμβάνοντας  το  άνοιγμα  της  παραγωγής  το  οποίο 
όπως ήδη αναφέρθηκε προκύπτει από την διαφορά μεταξύ της πραγματικής 
παραγωγής  από  το  επίπεδο  στόχο  παραγωγής  και  όχι  από  το  επίπεδο 
δυναμικότητας της παραγωγής με αποτέλεσμα να επικεντρώνει την προσοχή 
περισσότερο σε κυκλικά φαινόμενα παρά στην παραγωγική δυναμικότητα.  

- Tο  ζήτημα  του  ύψους  του  πληθωρισμού,  καθώς  πιστεύεται  ότι  σε  πολλές 
περιπτώσεις  οι  κεντρικές  τράπεζες  στοχεύουν  σχετικά  χαμηλούς  ρυθμούς 
πληθωρισμού,  με  αποτέλεσμα  να  ακολουθούν  σχετικά  περιοριστικές 
πολιτικές.  Συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελεί ο στόχος  του λίγο κάτω από 
το 2% της ΕΚΤ, η οποία πολλές φορές βρίσκεται στο στόχαστρο κριτικής53.  

                                                                 
53 Πολλοί θεωρητικοί θεωρούν ως  κατάλληλο στόχο πληθωρισμού  το μηδενικό πληθωρισμό, αλλά 
αυτό  κατά  τον W. Buiter  ( 2008)  δεν  αιτιολογείται  από  καμία  θεωρία.    Πέραν  αυτού,  στη  διεθνή 
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- το  ζήτημα  της  χρησιμοποίησης  μελλοντικών  προβλέψεων  ή  της 
χρησιμοποίησης  εκτιμήσεων  αναφορικά  με  τον  πληθωρισμό  ή  την 
παραγωγή.  Ο  ίδιος  ο  Taylor  εκτιμά  ότι  κάτι  τέτοιο  θα  μπορούσε  να  γίνει 
αλλά  διαπιστώνει  ότι  μέσα  από  την    χρησιμοποίηση  μελλοντικών 
προβλέψεων προκύπτει ένα πρόβλημα χρονικής ασυνέπειας. Τονίζει πάντως 
ότι ο κανόνας που πρότεινε αυτός και βασίζεται σε τριμηνιαίες προβλέψεις 
περιέχει  ουσιαστικά  βραχυπρόθεσμες  προβλέψεις,  εφ’  όσον  ο  τριμηνιαίος 
στόχος  του  πληθωρισμού  εκ  των  πραγμάτων  αποτελεί  μια  πρόβλεψη. 
Πάντως εκτιμά ότι ο αποτελεσματικός μελλοντικός ορίζοντας του ομώνυμου 
κανόνα περιλαμβάνει μόνο μερικά τεταρτημόρια54. 

Έκτοτε  αναπτύχθηκε  μια  πληθώρα  κανόνων  τύπου  Taylor,  που  όλοι  τους  λίγο  ή 
πολύ προσπαθούν να δώσουν καλύτερες δυνατές λύσεις στα προβλήματα τα οποία 
παρουσιάσθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.  

Βασικά  όμως  παραμένουν  δύο  ερωτήματα.  Το  πρώτο  αφορά  το  κατά  πόσο  ένας 
τέτοιος κανόνας μπορεί να εφαρμοστεί στις αναδυόμενες αγορές ή  τις  χώρες υπό 
ανάπτυξη  αλλά  και  τις  χώρες  υπό  μετάβαση  και  το  δεύτερο  αφορά  το  εάν  ο 
συγκεκριμένος  κανόνας  πρέπει  να  συμπεριλάβει  και  πώς  τις  μεταβολές  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας.  

Αναφορικά με  το πρώτο  ερώτημα ο  ίδιος ο Taylor  απαντά  καταφατικά  τονίζοντας 
παράλληλα  την  πιθανότητα  προσαρμογής  του  κανόνα  ή  και  ακόμα  την 
χρησιμοποίησης  ενός  κανόνα  με  βάση  τη  νομισματική  βάση  και  νομισματικά 
μεγέθη,  καθώς  οι  υπό  ανάπτυξη  χώρες    παρουσιάζουν  έντονα  προβλήματα 

                                                                                                                                                                                        
βιβλιογραφία έχει αναπτυχθεί μια έντονη κριτική αναφορικά με το ύψος του πληθωρισμού. Πολλοί 
θεωρούν  ότι  οι  πολιτικές  του  χαμηλού  πληθωρισμού  που  ακολούθησαν  οι  διάφορες  κεντρικές 
τράπεζες  των ανεπτυγμένων  χωρών συνέβαλλαν σε μια  γενική αποπληθωριστική  τάση όπως αυτή 
που παρατηρήθηκε στην Ιαπωνία τις προηγούμενες δεκαετίες (Krugman, 2000), μάλιστα για την ίδια 
αποπληθωριστική πολιτική κατηγορήθηκε και η ΕΚΤ κατά καιρούς (Arestis and Sawyer, 2003a, b). Οι 
κριτικές μάλιστα φθάνουν και ως  το σημείο να θεωρούν τις συγκεκριμένες πολιτικές  του χαμηλού 
πληθωρισμού  και  των  χαμηλών  επιτοκίων  ως  τις  βασικότερες  αιτίας  της  διεθνούς 
χρηματοπιστωτικής κρίσης (βλέπε επόμενο κεφάλαιο).  
54  Εκτός  των  παραπάνω  σημείων  ένα  μεγάλο  μέρος  της  συζήτησης  επικεντρώθηκε  σε  ζητήματα 
μέτρησης των παραμέτρων και των μεταβλητών, τα οποία φαντάζουν τεχνικά αλλά έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για την αποτελεσματική λειτουργία του κανόνα:  

- Κατά  πρώτον,  αμφισβητήθηκε  από  τον  Αθανάσιο  Ορφανίδη    (2007).η  δυνατότητα 
εφαρμογής του κανόνα με επίκαιρα δεδομένα, καθώς τα στοιχεία που είναι στην διάθεση 
των τραπεζών είναι στοιχεία των οποίων η συλλογή απαιτεί χρόνο. 

- Πρόεκυψε  το  ζήτημα  της  μέτρησης  του  πληθωρισμού.  Θα  πρέπει  ο  πληθωρισμός  να 
μετρείται  με  βάση  τον  δείκτη  τιμών  του  καταναλωτή,  τον  δείκτη  τιμών  παραγωγής,  να 
συμπεριλαμβάνει  τα  διεθνή  προϊόντα,  να  συμπεριλαμβάνει  τους  φόρους  και  άλλες 
κυβερνητικές επιδράσεις κ.ά. ; 

- Επίσης,  προέκυψε  το  ζήτημα  του  ύψους  των  παραμέτρων  προσαρμογής  τόσο  στις 
αποκλίσεις  της  παραγωγής,  όσο  και  στις  αποκλίσεις  σε  σχέση  με  τη  διαφορά  της 
παραγωγής. Κατά τον Taylor, ο ρυθμός προσαρμογής στις αποκλίσεις από τον πληθωρισμό 
πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  τη  μονάδα,  διότι  με  αυτόν  τον  τρόπο  μπορούν  να 
αντιμετωπιστούν οι αυξημένες προσδοκίες του πληθωρισμού, αυτό όμως αποτελεί κυρίως 
ένα εμπειρικό ζήτημα. 

- Τέλος, προέκυψε το ζήτημα μέτρησης του ανοίγματος της παραγωγής. 
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αβεβαιότητας  και  ελλείψεις  σε  στατιστικά  δεδομένα  για  τη  μέτρηση  των 
πραγματικών  επιτοκίων  και  του  ανοίγματος  της  παραγωγής.  Βασικά,  βλέπει  την 
επιλογή  των  κανόνων  βάσει  της  νομισματικής  βάσης  ή  του  πληθωρισμού ως  ένα 
πρόβλημα το οποίο ανέλυσε ο Poole, (αναφορά σε De Grauwe, 2006) σύμφωνα με 
τον  οποίο  εάν  σε  μια  οικονομία  υπάρχει  μεγάλη  αβεβαιότητα  στην  καταμέτρηση 
του πραγματικού επιτοκίου και παρατηρούνται μεγάλες διαταραχές στις εξαγωγές 
και τις επενδύσεις, τότε προτιμότερη είναι η επιλογή της νομισματικής βάσης, ενώ 
εάν  ο  βαθμός  μεταβολής  των  διαταραχών  είναι  μεγαλύτερος  από  τον  βαθμό 
μεταβολής του επιτοκίου, τότε προτιμότερη είναι η επιλογή του επιτοκίου  (Taylor, 
2000).  

Ο  Taylor,  αντιμετωπίζει  επίσης  τη  χρήση  του  κανόνα  μόνο  στην  περίπτωση  των 
χωρών  που  δεν  επιλέγουν  ένα  καθεστώς  συναλλαγματικού  κανόνα  ή 
δολαριοποίησης  και  οι  οποίες  επιθυμούν  να  συνδυάσουν  τις  ευέλικτες 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες  με  μια  αυτόνομη  νομισματική  πολιτική,  έναν 
συνδυασμό του τριγώνου ευέλικτων ισοτιμιών, στόχευσης πληθωρισμού και χρήσης 
νομισματικών κανόνων 55. 

Σε γενικές γραμμές, η επιτυχία χρήσης του κανόνα στις αναδυόμενες χώρες και τις 
χώρες  υπό  ανάπτυξη  αλλά  και  στις  υπό  μετάβαση  χώρες  εξαρτάται  από  (Taylor, 
1999): 

- την  καταλληλότητα  του  νομισματικού  μέσου  έκφρασης  της  νομισματικής 
πολιτικής.  

- την καταλληλότητα και τον βαθμό εξειδίκευσης του νομισματικού κανόνα, 
- τη σχέση μεταξύ νομισματικού κανόνα και πληθωρισμού, 
- την  εμπλοκή  και  σημασία  της  υποανάπτυκτης  ομολογιακής  αγοράς  στην 

επιλογή του κατάλληλου νομισματικού κανόνα και  
- τη σημασία των μεταβολών της συναλλαγματικής ισοτιμίας στο νομισματικό 

τομέα. 
 

Στην  ουσία,  η  συναλλαγματική  ισοτιμία  αποτελεί  ένα  μέρος  του  νομισματικού 
μηχανισμού προσαρμογής και επηρεάζει (Taylor, 1999):  

- τις  τιμές  των προϊόντων που εμπλέκονται άμεσα στις διεθνείς συναλλαγές, 
δηλαδή τις τιμές των προϊόντων που εξάγονται ή εισάγονται, μεταβάλλοντας 
έτσι τον μηχανισμό μεταστροφής ή και τους όρους του εμπορίου.  

- το  εγχώριο  επίπεδο  των  τιμών  καθώς  τα  εισαγόμενα  προϊόντα  αποτελούν 
ένα μέρος του εγχώριου καλαθιού προϊόντων και 

- το επιτόκιο μέσο της διακίνησης του κεφαλαίου ή επηρεάζεται από αυτό  
 

Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα, υπάρχει αβεβαιότητα. Οι Maurice Obstfeld και 
Kenneth  Rogoff,  (αναφορά  στον  Taylor  2008)  προτείνουν  ο  κανόνας  να 
συμπεριλαμβάνει  τις  μακροπρόθεσμες  πραγματικές  συναλλαγματικές  ισοτιμίες 
                                                                 
55 Για το Taylor δεν προκύπτει κανένα πρόβλημα ασυνέπειας μεταξύ πληθωριστικής στόχευσης και 
νομισματικού  κανόνα.  Ο  διαχωρισμός  ο  οποίος  μερικές  φορές  παρατηρείται  στην  βιβλιογραφία 
μεταξύ πολιτικών στόχευσης νομισματικών μεγεθών και πολιτικών στόχευσης του πληθωρισμού δεν 
πρέπει  να  υφίσταται.  Η  ασυνέπεια  η  οποία  υφίσταται  κατά  τον  Τaylor  είναι  αυτή  μεταξύ  των 
πολιτικών  στόχευσης  πληθωρισμού  και  πολιτικών  ελέγχου  και  σταθερής  σύνδεσης  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας.  



68 
 

ισορροπίας  και  όχι  τις  ονομαστικές  μεταβολές,  ούτε  τις  περιπτώσεις 
βραχυπρόθεσμων  αποκλίσεων  των  πραγματικών  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  από 
τις  μακροπρόθεσμες  τιμές  τους.  Σε  μια  τέτοια  περίπτωση,  μια  ανατίμηση  της 
πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  θα  είχε  ως  αποτέλεσμα  τη  μείωση  του 
επιτοκίου  διότι  η  αύξηση  της  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  οδηγεί  σε 
μείωση της παραγωγής και αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί με χαλαρή νομισματική 
πολιτική και μείωση του επιτοκίου. Άλλοι πάλι, προτείνουν να μην συμπεριληφθούν 
καθόλου  οι  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  στον  κανόνα.  Ο  ίδιος  ο  Τaylor  μελετώντας 
μερικές  περιπτώσεις  καταλήγει  στο  συμπέρασμα  ότι  οι  πραγματικές 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον κανόνα, αλλά 
κάτι  τέτοιο  δεν  φαίνεται  να  συμβάλλει  σημαντικά  στην  αποτελεσματικότητα  της 
νομισματικής  πολιτικής  διότι  οι  μεταβολές  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών 
φαίνεται  να  έχουν  δευτερογενή  και  έμμεσα  αποτελέσματα  στον  πληθωρισμό  και 
την παραγωγή,  και  τα οποία σε πολλές περιπτώσεις μπορεί  να είναι αρνητικά και 
συμβάλλουν  μάλιστα  στην  αναποτελεσματικότητα  της  νομισματικής  πολιτικής 
(Taylor, 2008).  

Ορισμένοι συγγραφείς, προτείνουν ο κανόνας να προσαρμόζεται σύμφωνα με την 
ισοτιμία της αγοραστικής δύναμης, άλλοι δε προτείνουν ο κανόνας να μην λαμβάνει 
καθόλου  υπόψη  του  τις  μεταβολές  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Ένα 
συγκεκριμένο παράδειγμα μπορεί να ρίξει φώς σε πολλά από αυτά τα ερωτήματα 
(Taylor, 2000), (Taylor, 2008).  

Την  άποψή  του  αυτή  ο Taylor,  την  εξηγεί  με  τη  βοήθεια  του  επόμενου  κανόνα  ο 
οποίος συμπεριλαμβάνει και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες: 

10 1 −+++= ttttt ehehgyfi π               (9) 

Η παραπάνω σχέση παρουσιάζει έναν γραμμικό κανόνα Taylor, όπου ιt υποδηλώνει 
το  βραχυπρόθεσμο  επιτόκιο  το  οποίο  προσαρμόζει  η  κεντρική  τράπεζα,  πt  τον 
ρυθμό  πληθωρισμού,  yt  το  άνοιγμα  παραγωγής  και  et  την  πραγματική 
συναλλαγματική  ισοτιμία,  της  οποίας  μια  αύξηση  σημαίνει  ανατίμηση  (Taylor, 
2008).  
Παρατηρώντας  την  παραπάνω  σχέση  φαίνεται  ότι  αυτή  δεν  εμπεριέχει  έναν 
σταθερό όρο, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι ο βασικός στόχος είναι ένας μηδενικός 
πληθωρισμός.  Επίσης,  επειδή  τα  βασικά  μεγέθη  μετρούνται  σε  πραγματικές 
μακροπρόθεσμες τιμές, η σχέση παραπέμπει στη μακροχρόνια ισόρροπη ανάπτυξη. 

Τα βασικά μέσα  της πολιτικής υποδηλώνονται από  τους σταθερούς όρους  f, g, h0 
και  h1  .  Θέτοντας  f>1,  g>0  και  h0  =  h1  =  0,  η  παραπάνω  σχέση  καταλήγει  στην 
παραδοσιακή  περίπτωση  του  κανόνα  του  Taylor  που  παρουσιάσθηκε  στις 
προηγούμενες  παραγράφους.  Σε  αυτήν  τη  σχέση  ο  τρόπος  ένταξης  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  απεικονίζεται  από  τον  όρο  h  και  κατά  πόσο  αυτός 
διαφέρει από το μηδέν. Οι συνδυασμοί και το μέγεθος του όρου σε σχέση με τους 
υπόλοιπους όρους φανερώνει και πιθανούς τρόπους ένταξης της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας στον νομισματικό κανόνα.  

Μια τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι η περίπτωση όπου ο όρος h0 είναι αρνητικός 
και ο όρος h1  είναι  ίσος με μηδέν. Η περίπτωση αυτή απεικονίζει  τον κανόνα των 
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Obstfeld και Rofoff, σύμφωνα με τους οποίους μια ανατίμηση της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας θα πρέπει να οδηγεί σε μια διασταλτική νομισματική πολιτική μειώνοντας 
το επιτόκιο. Το ίδιο θα ίσχυε και στην περίπτωση που ο όρος h1 είναι θετικός, αλλά 
μικρότερος  από  τον  όρο  h0.  Σε  μια  τέτοια  περίπτωση  ο  κανόνας  του  Taylor 
υποδηλώνει  ότι  μια  αρχική  ανατίμηση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  έχει  ως 
αποτέλεσμα  μια  αύξηση  του  επιτοκίου  και  αυτή  η  αύξηση  του  επιτοκίου 
αντιμετωπίζεται με μια διασταλτική πολιτική, μέσω της μείωσης του επιτοκίου.  

Συνδυασμούς των  προαναφερθέντων μεγεθών (f, g, h0 και h1)  μελέτησαν διάφοροι 
συγγραφείς, μεταξύ των οποίων ο Laurence Ball και ο Lars Svensson.(αναφορά στον 
Taylor,  2008)  Συγκεκριμένα,  ο  Ball,  σε  μια  προσπάθεια  του  υπολογισμού  των 
βέλτιστων  τιμών    του  όρου  h  με  την  βοήθεια  ενός  υποδείγματος  μιας  μικρής 
ανοιχτής οικονομίας με σταθερές τιμές, καταλήγει στις ακόλουθες τιμές: h0 = ‐0,37 
και h1 = 0,17 . Το πρόσημο αλλά και το μέγεθος των όρων συμπίπτουν με τον απλό 
κανόνα  των  Obstfeld  και  Rogoff.    Σύμφωνα  με  τους  υπολογισμούς  του  Βall  μια 
ανατίμηση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  κατά  10%  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα  μια 
μείωση του επιτοκίου κατά 3,7% κατά τον χρόνο εμφάνισης της ανατίμησης και μια 
αύξηση  του  επιτοκίου  κατά  1,7%  για  το  αμέσως  επόμενο  διάστημα,  έτσι  ώστε  η 
τελική μείωση του επιτοκίου να ανέλθει σε 2%. Η αρχική μείωση του επιτοκίου είναι 
το άμεσο αποτέλεσμα της ανατίμησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η ανατίμηση 
όμως της συναλλαγματικής ισοτιμίας έχει ως αποτέλεσμα μια αύξηση των τιμών, η 
οποία  επιδρά  αρνητικά  στις  εξαγωγές.  Την  αύξηση  αυτή  των  τιμών  έρχεται  να 
«εξισορροπήσει» ή αύξηση του επιτοκίου την επόμενη περίοδο. Σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του Ball, ένας τέτοιος κανόνας θα είχε ως αποτέλεσμα να μειώσει τον 
μέσο όρο της διακύμανσης του πληθωρισμού από 2% σε 1,9%.  

Ο  Svensson  χρησιμοποιώντας  ένα  υπόδειγμα  το  οποίο  χρησιμοποιεί  μελλοντικές 
εκτιμήσεις καταλήγει στους όρους h0 = ‐0,45 και h1 = 0,45. Στους υπολογισμούς που 
κάνει  χρησιμοποιώντας  τα παραπάνω μεγέθη βρίσκει  ότι  η μέση διακύμανση  του 
πληθωρισμού μειώνεται από 2,1% σε 1,8% και η μέση διακύμανση της παραγωγής 
αυξάνει από 1,7% σε 1,8%. 

Ο  ίδιος  ο  Taylor,  χρησιμοποιώντας  ένα  παρόμοιο  κανόνα  όπως  αυτόν  που 
χρησιμοποίησαν οι δύο προηγούμενοι μελετητές και όρους h ίσους με  h0 = ‐0,25και 
h1 = 0,15, εξέτασε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και βρήκε ότι 
σε μερικές περιπτώσεις αυτή η πολιτική επέφερε κάποια βελτίωση της κατάστασης 
σε  μερικές  χώρες,  όπως  στην  περίπτωση  της  Γαλλίας  και  της  Ιταλίας.  Σε  άλλες 
περιπτώσεις, επέφερε μια επιδείνωση, όπως στην περίπτωση της Γερμανίας. 

Επίσης,  ο  Τaylor  εξηγεί  τη  μικρή  σχετικά  επίπτωση  των  μεταβολών  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας στην διακύμανση του πληθωρισμού και της παραγωγής 
μέσα από δύο παράγοντες: 

- Πρώτον,  από  το  γεγονός  ότι  ακόμα  και  ο  απλός  κανόνας  Taylor,  χωρίς  να 
συμπεριλαμβάνει  άμεσα  τη  μεταβολή  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας, 
αντικατοπτρίζει  ως  ένα  σημείο  τις  μεταβολές  των  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών.  Αυτό  μπορεί  να  εξηγηθεί  παίρνοντας  ως  παράδειγμα  την  απλή 
περίπτωση  κατά  την  οποία  δεν  συμπεριλαμβάνονται  μεταβολές  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Σε  μια  τέτοια  περίπτωση  η  μεταβολή  της 
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συναλλαγματικής  ισοτιμίας  επιδρά  μέσω  δύο  οδών:  Μέσω  του 
αποτελέσματος της μεταστροφής, με αποτέλεσμα να μειώνεται η παραγωγή, 
και μέσω της μείωσης του πληθωρισμού. Στην πραγματικότητα τα δύο αυτά 
αποτελέσματα  θα  εμφανισθούν  με  μια  σχετική  υστέρηση.  Έτσι,  μια 
ανατίμηση  σήμερα  οδηγεί  σε  μια  μείωση  της  παραγωγής  και  του 
πληθωρισμού το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και αυτή η μείωση θα 
έχει  ως  αποτέλεσμα  τη  μείωση  του  πληθωρισμού  και  του  επιτοκίου,  άρα 
επιδρώντας και στις προσδοκίες. Με αυτόν τον τρόπο, η προσδοκία μείωσης 
του  πληθωρισμού  απεικονίζεται  και  στον  κανόνα  ο  οποίος  δεν 
συμπεριλαμβάνει άμεσα τη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας ( h0 = 
0 και h1 = 0 ).  

- Δεύτερον,  από  το  γεγονός  ότι  υπάρχουν  περιπτώσεις  μεταβολών  των 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών  οι  οποίες  δεν  συνδέονται  άμεσα  με  τις 
μεταβολές των επιτοκίων και, κατά αυτό τον τρόπο, δεν απεικονίζονται στο 
κανόνα τύπου επιτοκίου και στις μεταβολές του επιτοκίου. Για παράδειγμα, 
οι  μεταβολές  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  είναι  δυνατόν  να  οφείλονται 
στη  μεταβολή  της  παραγωγικότητας  (π.χ.  στο  αποτέλεσμα  Balassa  – 
Samuelson), η οποία δεν αντικατοπτρίζεται στην μεταβολή του επιτοκίου ή 
μπορεί  να  οφείλονται  σε  τυχαίες  μεταβολές  ή  σε  μη  ορθολογικές 
συμπεριφορές.  

Ενώ τα συγκεκριμένα παραδείγματα στρέφουν την προσοχή τους στην επίδραση της 
μεταβολής  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στον  πληθωρισμό  (δια  μέσου  του 
επιτοκίου)  και  προϋποθέτουν  ότι  η  αρχική  μείωση  του  επιτοκίου  θα  προκαλέσει 
ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και συνεπώς θα αυξηθεί το μέγεθος της 
μείωσης του επιτοκίου σε ένα δεύτερο στάδιο, υπάρχει και ή άποψη ότι μια μείωση 
του επιτοκίου μπορεί  να θεωρηθεί ως μείωση των αποδόσεων των περιουσιακών 
στοιχείων,  γεγονός  το  οποίο  είναι  δυνατόν  να  αποτρέψει  του  επενδυτές  και  να 
οδηγήσει  σε  υποτίμηση  και  ακόμη,  υπό  κάποιες  προϋποθέσεις,  να  μειώσει  την 
αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής56.  

Ένα  άλλο  πρόβλημα  το  οποία  αφήνει  ανοιχτό  ο  κανόνας  του  Taylor  είναι  και  το 
ζήτημα  της  μεταβολής  των  τιμών  των  περιουσιακών  στοιχείων  και  της  επίδρασης 
της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  σε  αυτά,  καθώς  επίσης    και  των  επιδράσεων  που 
πρέπει  να  έχουν  αυτές  οι  μεταβολές  στην  νομισματική  πολιτική.  Θα  πρέπει  οι 
μεταβολές  των  περιουσιακών  στοιχείων  να  λαμβάνονται  υπόψη  από  τη 
νομισματική  πολιτική  και  να  αντιδρά,  για  παράδειγμα,  η  κεντρική  τράπεζα  σε 
περίπτωση όπου οι  τιμές  των περιουσιακών στοιχείων αυξάνουν  και  συμβάλλουν 
στην  αύξηση  της  ζήτησης,  της  κατανάλωσης,  των  επενδύσεων  με  μια  συσταλτική 
νομισματική  πολιτική  αυξάνοντας  τα  επιτόκιο.  Γενικά,  η  θεωρία  προτείνει  την 
ενεργοποίηση  της  νομισματικής  πολιτικής  μόνο  στις  περιπτώσεις  όπου  αυτές  οι 

                                                                 
56 Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως λειτουργική άποψη (operational view) και 
υποστηρίζει  ότι  μια  μείωση  του  επιτοκίου  θα  οδηγήσει  σε  ανατίμηση  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας.  Η  άποψη  αυτή  βασίζεται  στην  ισχύ  της  θεωρίας  της  ισοτιμίας  των  επιτοκίων  και  τις 
ορθολογικές προσδοκίες. Η δεύτερη άποψη αναφέρεται ως κερδοσκοπική άποψη (speculative view) 
και θεωρεί ότι μια μείωση  του επιτοκίου μπορεί  να οδηγήσει σε υποτίμηση  της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας, εάν θεωρηθεί ότι μια τέτοια μείωση επιδρά αρνητικά στις αποδόσεις των χρεογράφων και 
στις αποφάσεις των επενδυτών (Frenkel, 2009).   
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μεταβολές συμβάλλουν στην αποσταθεροποίηση των προσδοκιών σε σχέση με τον 
πληθωρισμό.  
 

3.1.3. O Δείκτης Νομισματικής Κατάστασης  
Ο Δείκτης Νομισματικής  Κατάστασης  (Monetary Condition  Index  , MCI)  είναι  ένας 
δείκτης  ο  οποίος  επικεντρώνει  την  προσοχή  στη  σχέση  του  επιτοκίου  και  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας και ορίζεται για κάθε χρονική στιγμή ως ο μέσος όρος 
της  σχετικής  μεταβολής  της  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  συν  τη 
διαφορά  του βραχυπρόθεσμου  επιτοκίου από  το  βραχυπρόθεσμο  επιτόκιο  βάσης 
ως εξής (Deutsche Bundesbank Monthly Report, 1999)57: 
 
MCIt = we [ Μέσος όρος εξωτερικής αξίας  Συναλλαγματικής  Ισοτιμίας τον χρόνο t. / 
Μέσος όρος εξωτερικής αξίας συναλλαγματικής Ισοτιμίας κατά την περίοδο βάσης ‐ 
1 ] + wr [ Βραχυπρόθεσμο επιτόκιο τον χρόνο t – βραχυπρόθεσμο επιτόκιο βάσης ]  

Όπου:  w.e  και  wt    υποδηλώνουν  τους  όρους  στάθμισης  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  και  βραχυπρόθεσμου  επιτοκίου  αντίστοιχα  και  απεικονίζουν  τις 
επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας και του επιτοκίου στον δείκτη MCI.  

Στην απλή του μορφή ο δείκτης ΜCI, λαμβάνει την ακόλουθη μορφή: 
 

0 0( ) ( )t e t r tCT w e e w r rΜ = − + −
            (10) 

 
Η περίοδος βάσης  επιλέγεται  σύμφωνα με  τους  εκάστοτε στόχους. Ο  δείκτης  δεν 
χρησιμοποιείται στην απόλυτη μορφή του, αλλά με βάση την περίοδο σύγκρισης ή 
με βάση έναν δείκτη στόχο. Η  εξέλιξή  του προσδιορίζει  κατά πόσο η  νομισματική 
κατάσταση έχει μεταβληθεί σε σχέση με  την περίοδο βάσης.  Για παράδειγμα, μια 
μείωση  του  δείκτη  υποδηλώνει  απλά  ότι  η  νομισματική  κατάσταση  έχει 
επιδεινωθεί,  ενώ  στην  αντίθετη  περίπτωση  ότι  η  νομισματική  κατάσταση  έχει 
βελτιωθεί. 
 
Κατά αυτόν τον τρόπο, ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 

- ως  βάση  για  την  αξιολόγηση  της  μελλοντικής  πορείας  της  οικονομίας,  της 
μελλοντικής αύξησης της παραγωγής και του πληθωρισμού, 

- ως βάση για τη σύγκριση με έναν δείκτη στόχο, ένα επιθυμητό επίπεδο του 
δείκτη. Κατά αυτόν τον τρόπο αξιολογείται η πορεία του δείκτη και ανάλογα 
προσαρμόζεται η πορεία του, όπως, για παράδειγμα, μέσω επηρεασμού του 
βραχυπρόθεσμου επιτοκίου. 

 
Θεωρητικά, ο δείκτης συμπεριλαμβάνοντας τόσο τη μεταβολή της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας,  όσο  και  τη  μεταβολή  του  βραχυπρόθεσμου  επιτοκίου  αποτελεί  τον 
κανόνα  προσαρμογής  της  νομισματικής  πολιτικής.  Παίρνοντας  ως  βάση  τον 
δεδομένο δείκτη, μια ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας απαιτεί μια μείωση 

                                                                 
57  Το  δείκτη  ανέπτυξαν  τα  στελέχη  της  Κεντρικής  Τράπεζας  του  Καναδά  (Deutsche  Bundesbank 
Monthly Report, 1999).  
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του  επιτοκίου.  Αντίστροφα,  μια  υποτίμηση  απαιτεί  μια  αύξηση  του  επιτοκίου. 
Υποθέτοντας  έστω  μια  υποτίμηση  του  εγχώριου  νομίσματος  εξ  αιτίας  πράξεων 
χαρτοφυλακίου  (αγορά  ξένων  περιουσιακών  στοιχείων)  πολύ  πιθανόν  μια  τέτοια 
υποτίμηση να οδηγήσει στο μέλλον σε αύξηση του πληθωρισμού, η οποία απαιτεί 
συσταλτική  νομισματική  πολιτική  και  αύξηση  του  επιτοκίου.  Η  περίπτωση  αυτή, 
παρουσιάζεται  εντελώς  διαφορετική,  εάν  υποτεθεί  ότι  αυτή  η  υποτίμηση  του 
εγχώριου  νομίσματος  ήταν  το  αποτέλεσμα  μείωσης  της  εξωτερικής  ζήτησης  για 
εγχώρια προϊόντα, δηλαδή μια επιδείνωση των όρων εμπορίου. Ερμηνεύοντας τον 
δείκτη,  απαιτείται  αύξηση  του  επιτοκίου.  Η  μείωση  όμως  της  ζήτησης  απαιτεί 
διασταλτική και όχι συσταλτική νομισματική πολιτική.  

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η χρήση του Δείκτης Νομισματικής Κατάστασης δεν 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί άμεσα, αλλά απαιτεί πάντα την εξακρίβωση των 
διαταραχών της οικονομίας και συγκεκριμένα κατά πόσο αυτές οι διαταραχές είναι 
πραγματικές ή νομισματικές. 

Συμπερασματικά,  μπορεί  να  υποστηριχθεί  ότι  ο  νομισματικός  κανόνας  του  δείκτη 
MCI: 

- είναι  δυνατόν  να  χρησιμοποιηθεί  ως  ένας  κανόνας  της  νομισματικής 
πολιτικής  σε  μικρές  χώρες,  εφ’  όσον  αυτές  παρουσιάζουν  ένα  μεγάλο 
εμπορικό άνοιγμα,  σε αντίθεση με μεγάλες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν 
μια σχετική αυτονομία και η συναλλαγματική ισοτιμία δεν παίζει έναν τόσο 
μεγάλο ρόλο, 

- θα πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά, καθώς απαιτεί την ερμηνεία και 
κυρίως την εξακρίβωση της φύσης των διαταραχών,  

- είναι  δυνατόν  να  οδηγήσει  σε  «υπερ‐αντιδράσεις»  στην  εφαρμογή  της 
νομισματικής πολιτικής, διότι ο δείκτης μεταβάλλεται σε κάθε μεταβολή της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Η  ενεργητικότητα  αυτή  του  MCI  μπορεί  να 
αναγάγει  τη  νομισματική  πολιτική  σε  πολιτική  έμμεσου  ελέγχου  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  να  προσδώσει  κατά  αυτόν  τρόπο  στη 
συναλλαγματική ισοτιμία των χαρακτήρα της νομισματικής άγκυρας58, 

- κατά  τα  άλλα,  όπως  και  στην  περίπτωση  του  κανόνα  του  Taylor,  έτσι  και 
στην  περίπτωση  του  δείκτη  MCI,  πολλά  προβλήματα  εντοπίζονται  στον 
υπολογισμό του δείκτη και τη μέτρηση: 

- των  όρων  στάθμισης,  οι  οποίοι  πρέπει  να  υπολογισθούν  βάσει 
οικονομετρικών μεθόδων και 

- του  πραγματικού  επιτοκίου  και  της  πραγματικής  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  και,  κατ’  επέκταση,  της  μεταβολής  του  ρυθμού  του 
πληθωρισμού. 
 

3.2. Πραγματικές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες  

Στο  κεφάλαιο 2.2  αναφέρθηκε  ο  όρος  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία  ρητά 
και  ορίστηκε  ως  η  αξία  της  εγχώριας  παραγωγής  στην  ξένη  και  εγχώρια  αγορά, 

                                                                 
58 η παρατήρηση αυτή ισχύει και στην περίπτωση όπου ο κανόνας του Taylor χρησιμοποιεί άμεσα τις 
μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας.  
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δηλαδή  ο  λόγος  ανταλλαγής  της  παραγωγής  στο  εξωτερικό  και  το  εσωτερικό. 
Αναλυτικότερα, ορίζεται ως ακολούθως: 

*s P
P
•

Ε =                   (11)  

Όπου: 

s  υποδηλώνει  την  ονομαστική  συναλλαγματική  ισοτιμία,  την  τιμή  ενός  ξένου 
νομίσματος σε  εγχώριο  νόμισμα  , P*  το  επίπεδο  τιμών  της  ξένης αγοράς  και P  το 
επίπεδο τιμών της εγχώριας αγοράς.  

Μία υποτίμηση  της πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας σημαίνει  μείωση  της 
αγοραστική  δύναμης  του  εγχώριου  νομίσματος  και  ταυτόχρονα  αύξηση  της 
ανταγωνιστικότητας.  Αντίθετα,  μια  ανατίμηση  της  πραγματικής  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  σημαίνει  αύξηση  της  αγοραστικής  δύναμης,  αλλά  μείωση  της 
ανταγωνιστικότητας59.  

Η πραγματική σχέση ανταλλαγής του εξωτερικού με το εσωτερικό μπορεί να γίνει 
εμφανής,  εάν  στην  προηγούμενη  σχέση  η  ονομαστική  συναλλαγματική  ισοτιμία 
πάρει  την  τιμή  ένα  (1).  Σε  αυτήν  την  περίπτωση  η  πραγματική  συναλλαγματική 
ισοτιμία ισούται με τους όρους ανταλλαγής του εμπορίου P*/P. 

Παραβλέποντας  την  ονομαστική  συναλλαγματική  ισοτιμία,  φαίνεται  ότι  η 
πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία εξαρτάται: 

- Από  τη  ζήτηση  των  προϊόντων  στο  εσωτερικό  και  το  εξωτερικό,  τη 
διάρθρωσή  τους  και  τα  διάφορα  χαρακτηριστικά  τους.  Συνεπώς,  μια 
μακροπρόθεσμη  μετατόπιση  της  ζήτησης  προς  τα  εγχώρια  προϊόντα  σε 
σχέση με  τα  ξένα έχει ως αποτέλεσμα  την αύξηση  της  τιμής  των εγχωρίων 
προϊόντων και άρα την ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος (μείωση του Ε).  

- Από την προσφορά των εγχώριων και ξένων προϊόντων, και μέσω αυτών από 
την  παραγωγικότητα  των  συντελεστών  παραγωγής,  εργασία,  κεφάλαιο  και 
τεχνολογία.  Δηλαδή,  μια  αύξηση  του  εγχωρίου  προϊόντος  έχει  ως 
αποτέλεσμα  μια  μείωση  των  τιμών  των  εγχώριων  προϊόντων  και  συνεπώς 
την ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος ( αύξηση του Ε).  

                                                                 
59  Η  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία  μπορεί  να  οριστεί  και  με  όρους  αξίας  του  νομίσματος, 
δηλαδή την αξία που έχει το εγχώριο νόμισμα στην εγχώρια αγορά σε σχέση με την αξία που έχει το 
εγχώριο νόμισμα στην  ξένη αγορά ως εξής  

1

1
*

P

sP
Ε = , όπου 1/P η αξία πραγματική αξία ενός εγχώριου νομίσματος (τι αγοράζει ένα εγχώριο 

νόμισμα  στην  εγχώρια  αγορά)    κα  1/sP*  η  αξία  του  το  εγχώριου  νομίσματος  στο  εξωτερικό  (τι 
αγοράζει ένα εγχώριο νόμισμα στην ξένη αγορά) και η οποία είναι ίση με  
 

 
*s P

P
•

Ε =  

Βλέπε, (Casper, 2002). 
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Όσον  αφορά  την  τεχνολογία,  μια  βελτίωσή  της  στο  εσωτερικό  έχει  θετικές 
επιπτώσεις στην παραγωγή, και αυτή η αύξηση της προσφοράς έχει ως αποτέλεσμα 
τη μείωση του επιπέδου των τιμών στο εσωτερικό και κατ’ επέκταση την υποτίμηση 
του εγχώριου νομίσματος.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι υπό ανάπτυξη χώρες, καθώς παρουσιάζουν σχετικά 
χαμηλούς  ρυθμούς  παραγωγικότητας  σε  σχέση  με  της  βιομηχανικές  χώρες,  θα 
έπρεπε  να  παρουσιάζουν  ανατιμήσεις  στις  πραγματικές  τους  συναλλαγματικές 
ισοτιμίας και αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα επιβεβαίωσαν οι Balassa‐ Samuelson με 
τις  εργασίες  τους.  Οι  συγκεκριμένοι  ερευνητές  εξηγούν  την  ανατίμηση  των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών των υπό ανάπτυξη χωρών με τη βοήθεια της διαφοράς 
της  παραγωγικότητας  μεταξύ  του  τομέα  των  εμπορεύσιμων  αγαθών  και  εκείνου 
των  μη  εμπορεύσιμων.  Ειδικότερα,  θεωρούν  ότι  ο  τομέας  των  εμπορεύσιμων 
αγαθών  στις  υπό  ανάπτυξη  χώρες  παρουσιάζει  μεγαλύτερη  παραγωγικότητα  από 
αυτόν  των  μη  εμπορεύσιμων  αγαθών,  διότι  είναι  περισσότερο  εκτεθειμένος  στη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα, με αποτέλεσμα ο τομέας των εμπορεύσιμων αγαθών να 
παρουσιάζει σχετικά υψηλότερες τιμές. Κατά συνέπεια, ασκούνται πιέσεις και στις 
τιμές  των  μη  εμπορεύσιμων  αγαθών  με  αποτέλεσμα  να  αυξάνει  το  συνολικό 
επίπεδο  τιμών  των  χωρών  αυτών  και  να  προκαλείται  ανατίμηση  των  νομισμάτων 
τους (Obstfeld, 2011a), (Isard, 2007). Με αλλά λόγια, η ανατίμηση των νομισμάτων 
τους  σε  σχέση  με  τα  νομίσματα  των  βιομηχανικών  χωρών  είναι  αποτέλεσμα  της 
αναπτυξιακής  τους  πορείας  μέσω  του  τομέα  των  εμπορεύσιμων  αγαθών,  της 
αύξησης  των  τιμών  στον  τομέα  αυτόν  και,  τελικά,  της  διάχυσης  των  υψηλότερων 
τιμών και στον τομέα των μη εμπορεύσιμων αγαθών (Isard, 2007). 

Λόγω  της  παραπάνω  ιδιότητας  η  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία  ορίζεται 
πολλές  φορές  και  ως  ο  λόγος  ανταλλαγής  των  μη  εμπορεύσιμων  (PNT)  προς  τα 
εμπορεύσιμα  εμπορεύματα  (PN),  χωρίς  να  συμπεριλαμβάνεται  στον  ορισμό  η 
ονομαστική  συναλλαγματική  ισοτιμία,  και  ονομάζεται  εσωτερική  πραγματική 
συναλλαγματική ισοτιμία (Balazs, 2004), (Halpern, 2005)60 61 . 

T

NT
ή

P
P

=ΕΕσωτερικ
                (12) 

                                                                 
60 Χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις μικρών χωρών που παρουσιάζουν έναν εκτεταμένο τομέα 
εμπορεύσιμων αγαθών.  
61  Όπως  αφήνει  να  νοηθεί  και  το  κείμενο  της  προηγούμενης  παραγράφου,  οι  δύο  περιπτώσεις 
ορισμού  των  πραγματικών  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  δεν  είναι  ασυμβίβαστες  μεταξύ  τους,  εφ’ 
όσον η δεύτερη εμπεριέχεται στην πρώτη. Αυτό μπορεί να  αποδειχτεί και με έναν αναλυτικό τρόπο, 
ορίζοντας το επίπεδο τιμών σε λογαριθμικές τιμές ως ακολούθως (Balazs, 2004):  

NTT ppp )1( αα −+= ,  όπου  α  το  ποσοστό  συμμετοχής  του  εμπορικού  τομέα  στην  οικονομία. 

Αντικαθιστώντας  στη  σχέση  11  προκύπτει  η  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμίας  (ε)  σε 
λογαριθμικές τιμές:  

( )( ) ( )( )[ ]**** 11 TNTTNTTT pppppps −−−−−−−+= ααε  

 

Η σχέση  ( )( ) ( )( )[ ]***11 TNTTNT pppp −−−−− αα  υποδηλώνει τον λόγο των μη εμπορεύσιμων 

προϊόντων του εσωτερικού προς αυτά του εσωτερικού. 
 

Η σχέση  ( )( )TNT pp −−α1  υποδηλώνει την  εσωτερική πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. 



75 
 

Πολλές φορές η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία δεν ορίζεται ως πραγματική 
σε  διμερή  βάση,  δηλαδή ως  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία  μεταξύ  χωρών 
αλλά  σε  πολυμερή  βάση,  ως  ο  μέσος  όρος  της  πραγματικής  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας μιας  χώρας με  τον υπόλοιπο κόσμο και  κυρίως με  του σημαντικότερους 
εμπορικούς εταίρους.  

Ως  ένα  «φυσικό»  μέτρο  ανταλλαγής,  η  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία 
τυγχάνει μεγάλης προσοχής και χρήσης στην οικονομική θεωρία και ανάλυση, διότι 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο σύγκρισης όλων των πράξεων και αποφάσεων 
που  συνδέονται  τόσο  με  τη  συναλλαγματική  όσο  και  τη  νομισματική  πολιτική.  Σε 
αντίθεση  όμως  με  την  ονομαστική  συναλλαγματική  ισοτιμία  η  οποία  είναι 
παρατηρήσιμη,  η  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία  δεν  είναι  παρατηρήσιμο 
μέγεθος και πρέπει να υπολογιστεί. Για αυτόν τον σκοπό η οικονομική ανάλυση έχει 
αναπτύξει  μια  σειρά  από  υποδείγματα  και  θεωρίες  που  ορίζουν  επακριβώς  την 
πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. Οι κυριότερες εξ αυτών είναι (Balazs, 2004):  

- Η προσέγγιση της ισοδυναμίας των αγοραστικών δυνάμεων.  
- Η  προσέγγιση  της  προσαρμογής  της  ισοδυναμίας  των  αγοραστικών 

δυνάμενων.  
- Η  προσέγγιση  της  θεμελιώδους  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας 

ισορροπίας (ή The Fundamental Equilibrium Exchange Rate – FEER ).  
- Η  προσέγγιση  της  φυσικής  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας 

ισορροπίας (ή The Natural Real Exchange Rate – NATREX ).  
- Η  προσέγγιση  της  Συμπεριφοριστικής  Συναλλαγματικής  Ισοτιμίας  (ή  The 

Behavioral Equilibrium Exchange Rate – BEER)62.  
 
Η προσέγγιση της ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων: 
Η  προσέγγιση  της  ισοτιμίας  αγοραστικών  δυνάμεων  εκφράζει  την  άποψη  ότι  ένα 
νόμισμα  θα  πρέπει  να  παρουσιάζει  την  ίδια  αγοραστική  δύναμη  είτε  αυτό 
χρησιμοποιείται στο εσωτερικό είτε αυτό χρησιμοποιείται στο εξωτερικό. Με άλλα 
λόγια ένα ευρώ θα πρέπει να αγοράζει την ίδια αξία είτε αυτό χρησιμοποιείται στην 
Φρανκφούρτη,  είτε  αυτό  χρησιμοποιείται  στο  Λονδίνο  ή  την Νέα  Υόρκη,  σε  αυτή 
την περίπτωση το ευρώ θα αγοράζει την ποσότητα 1/Ρ στην Φρανκφούρτη και την 
ίση ποσότητα 1/sΡ* στο Λονδίνο, εκφραζόμενη σε ευρώ (χρησιμοποιώντας την λόγο 
μετατροπής  s,  την  συναλλαγματική  ισοτιμία  έτσι  ώστε  η  αξία  στο  Λονδίνο  να 
εκφρασθεί σε ευρώ). Εξ ορισμού, στην περίπτωση κατά την οποία ισχύει η ισοτιμία 

                                                                 
62  Ο  Peter  Isard  στο  «Equilibrium  Exchange  Rates:  Assessment Methodologies»  προχωρά  σε  μια 
γενικότερη κατάταξη, ξεχωρίζοντας τις εξής περιπτώσεις: 

‐ της Ισοδυναμίας των Αγοραστικών Δυνάμεων,  
‐ της προσαρμογής της Ισοδυναμίας των Αγοραστικών Δυνάμεων, 
‐ του Μακροοικονομικού Ισοζυγίου, 
‐ της μέτρησης της ανταγωνιστικότητας του εμπορεύσιμου τομέα, 
‐ των μετρήσεων που βασίζονται σε οικονομετρικές εξισώσεις και  
‐ των μετρήσεων που βασίζονται στα υποδείγματα γενικής ισορροπίας. 

συμπεριλαμβάνοντας  τις  προσεγγίσεις  FEER  και  ΝATREX  στην  ομάδα  προσέγγισης  του 
Μακροοικονομικού  ισοζυγίου  και  την  προσέγγιση  ΒΕΕR  στην  ομάδα  Μετρήσεις  βάσει 
(οικονομετρικών)  εξισώσεων  ,  προσθέτοντας  έτσι  την  τελευταία  ομάδα  των  μετρήσεων  βάσει 
υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας 
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αγοραστικών δυνάμεων η πραγματική συναλλαγματική  ισοτιμία είναι σταθερή και 
ίση με ένα (1), (βλέπε ορισμό στην υποσημείωση 52)63.  
 
Η ισοτιμία των αγοραστικών δυνάμεων παρουσιάζεται πολλές φορές και ως ο νόμος 
της  μιας  τιμής,  δηλαδή  της  μιας  τιμής  που  πρέπει  να  έχει  ένα  προϊόν  το  οποίο 
πωλείται τόσο στην Φρανκφούρτη όσο και στο Λονδίνο εκφραζόμενο σε ένα ενιαίο 
νόμισμα π.χ σε  ευρώ. Η ύπαρξη μιας  ενιαίας  τιμής σε  ένα προϊόν  εξηγείται με  το 
αρμπιτράζ προϊόντων σύμφωνα με το οποίο ένα προϊόν αγοράζεται στο τόπο με την 
χαμηλότερη  τιμή και πωλείται στο  τόπο με  την υψηλότερη  τιμή με αποτέλεσμα η 
τιμή του προϊόντος να εξισώνεται και στους δύο τόπους. Συνήθως σε ένα καθεστώς 
κυμαινόμενων  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  η  εξίσωση  των  τιμών  των  προϊόντων 
υλοποιείται μέσω της μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας.   
 
Επειδή κάθε χώρα παρουσιάζει μια διαφορετική δομή με αποτέλεσμα να παράγει, 
να καταναλώνει και να διακινεί διαφορετικά προϊόντα, η θεωρία της αγοραστικής 
δύναμης  εκφράζεται  στην  σχετική  της  μορφή.  όπου  πλέον  η  προσοχή  δεν  είναι 
στραμμένη  στην  απόλυτη  μεταβολή  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  αλλά  στην 
ποσοστιαία  μεταβολή  της,  η  οποία  θα  εκφράζεται  πλέον  με  τη  διαφορά  στα 
επίπεδα του πληθωρισμού μεταξύ της εγχώριας αγοράς με αυτή του εξωτερικού.  
 
Στην  απόλυτη  ή  σχετική  μορφή,  ο  υπολογισμός  της  ισοτιμίας  αγοραστικών 
δυνάμεων και κατ’ επέκταση η χρήση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας 
ως μέτρο  κατεύθυνσης  της  πολιτικής,  προσκρούει  στην  αδυναμία  εξεύρεσης  ενός 
απόλυτου μέτρου σύγκρισης της αγοραστικής δύναμης τόσο στο εσωτερικό όσο και 
στο εξωτερικό. Γενικά  (Obstfeld και Krugman, 2011) και (Isard, 2007):  

- προκύπτει το πρόβλημα ποιες τιμές θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη, οι τιμές 
κατανάλωσης, οι τιμές παραγωγής ή οι τιμές των διεθνούς εμπορίου,  

- τα  καλάθια  των  καταναλωτικών  προϊόντων  δεν  είναι  απόλυτα  συγκρίσιμα, 
εφ’ όσον οι καταναλωτικές συνήθειες διαφέρουν από χώρα σε χώρα,   

- δεν συμπεριλαμβάνεται στους δείκτες τιμών καταναλωτών ο τομέας των μην 
εμπορεύσιμων προϊόντων.  

Η προσέγγιση της προσαρμογής της ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων: 
Η προσαρμογή  της  ισοτιμίας αγοραστικών  δυνάμεων συναντάται ως  προσαρμογή 
της  ισοτιμίας  των  αγοραστικών  δυνάμεων  με  το  αποτέλεσμα  των  Balassa  – 
Samuelson, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προσαρμογή θα πρέπει να αφορά 
και  τις  μεταβολές  που  προέρχονται  στο  επίπεδο  της  τεχνολογίας  και  της 
παραγωγικότητας. Οι προσαρμογές αυτές είναι απαραίτητες, επειδή είναι αναγκαία 
η  γνώση  εκείνων  των  παραγόντων  που  μεταβάλλουν  την  πραγματική 
συναλλαγματική  ισοτιμία,  ώστε  να  είναι  δυνατόν  κατά  αυτόν  τον  τρόπο  να 
εντοπιστούν  οι  μεταβολές  της  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  που 
οφείλονται  σε  στρεβλώσεις  της  αγοράς,  σε  δυσκαμψίες  των  τιμών  και  στη  μη 
λειτουργία του αρμπιτράζ (Obstfeld, 2011) και (Isard, 2007).  

                                                                 
63 Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε από τον Cassel στις αρχές του 19ου αιώνα όταν αντικαταστάθηκε ο 
κανόνας του χρυσού και οι χώρες βιώσαν περιόδους υψηλού πληθωρισμού. Σε αυτή την περίπτωση 
ο Cassel υπέθεσε ότι το ελεύθερο και εκτεταμένο εμπόριο θα οδηγούσε την κατάσταση να καταλήξει 
σε ένα είδος ισοτιμίας αγοραστικών δυνάμεων των νομισμάτων των διαφόρων χωρών (Isard, 2007) 
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Στη  διεθνή  βιβλιογραφία,  έχει  καταγραφεί  ένας  μεγάλος αριθμός  οικονομετρικών 
μελετών  σχετικά  με  την  ισχύ  της  θεωρίας  των  αγοραστικών  δυνάμεων.  Οι 
περισσότερες  καταλήγουν  στο  συμπέρασμα  ότι  η  θεωρία  αυτή  δεν  ισχύει 
βραχυπρόθεσμα,  αλλά  είναι  δυνατόν  να  ισχύει  μακροπρόθεσμα.  Οι  λόγοι  της  μη 
ισχύος  είναι  πολλοί.  Βασικά,  παρατηρήθηκε  ότι  η  ονομαστική  συναλλαγματική 
ισοτιμία παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη μεταβλητότητα από ότι οι  τιμές, οι οποίες 
προσαρμόζονται σταδιακά και αυτό το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα η μεταβολή της 
πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας να μην αντικατοπτρίζει τις μεταβολές των 
τιμών  των προϊόντων.  Άλλοι  λόγοι,  εκτός από  τα προβλήματα μέτρησης  τα  οποία 
αναφέρθηκαν  στις  προηγούμενες  παραγράφους,  για  τους  οποίους  δεν  ισχύει  η 
θεωρία  αυτή,  εντοπίζονται  στην    προσαρμοστικότητα  των  τιμών  των  προϊόντων 
(διάρθρωση της αγοράς, τμηματοποίησης της αγοράς, κ.ά. ). 

Η  προσέγγιση  της  θεμελιώδους  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας 
ισορροπίας (The Fundamental Equilibrium Exchange Rate, FEER): 
Η  προσέγγιση  της  θεμελιώδους  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας 
ισορροπίας  επικεντρώνει  την  προσοχή  της  σε  θεμελιώδη  οικονομικά  μεγέθη  τα 
οποία επιδρούν στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία ισορροπίας. Ο βασικός 
στόχος  αυτής  της  προσέγγισης  είναι  ο  υπολογισμός  της  ισοτιμίας  ισορροπίας  η 
οποία  να  εξασφαλίζει  μια  εσωτερική  και  εξωτερική  ισορροπία.  Συνήθως,  ως 
εσωτερική  ισορροπία  εκλαμβάνεται  η  περίπτωση  της  επίτευξης  μιας  κατάστασης 
ενός επιπέδου τιμών που συνδέεται με το φυσικό επίπεδο απασχόλησης (ανεργίας), 
δηλαδή ως η περίπτωση του σημείου NAIRU, και ως εξωτερική ισορροπία νοείται η 
περίπτωση της επίτευξης ενός διατηρήσιμου επίπεδου ελλείμματος  του  ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών. 
  
Για  την  πρακτική  εφαρμογή  της  συγκεκριμένης  προσέγγισης  δύο  είναι  τα  βασικά 
προβλήματα  τα  οποία  πρέπει  να  επιλυθούν:  αυτό  του  υπολογισμού  του φυσικού 
επιπέδου απασχόλησης και αυτό του υπολογισμού του διατηρήσιμου ελλείμματος 
του  ισοζυγίου.  Το  φυσικό  επίπεδο  απασχόλησης  υπολογίζεται  είτε 
χρησιμοποιώντας  ιστορικά  δεδομένα  είτε  κάποιο  θεωρητικό  υπόδειγμα  (Balazs, 
2004)64.  Αναφορικά  με  το  διατηρήσιμο  επίπεδο  ελλείμματος  του  ισοζυγίου  το 
ερώτημα  είναι  πώς  ορίζεται  ένα  διατηρήσιμο  επίπεδο.  Σε  γενικές  γραμμές  ένα 
έλλειμμα  στο  ισοζύγιο  τρεχουσών  συναλλαγών  θεωρείται  διατηρήσιμο,  εάν 
καλύπτεται  μακροπρόθεσμα  από  εισροές  κεφαλαίων  και  ταυτόχρονα  εξασφαλίζει 
ένα δεδομένο (ή επιθυμητό) επίπεδο εξωτερικού χρέους. Ασφαλώς, το ερώτημα σε 
αυτό το σημείο είναι ποιο είναι το επίπεδο του εξωτερικού χρέους που πρέπει να 
εξασφαλισθεί65.  Συνήθως,  το πρόβλημα αυτό «παρακάμπτεται»  παρατηρώντας  το 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως το ισοζύγιο της αποταμίευσης και επενδύσεων 

                                                                 
64 Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται (Treasury, 2003):  

- εξισώσεις υπολογισμού της τάσης της οικονομίας, 
- στατιστικά φίλτρα τύπου Hodrick – Prescott (HP) ή 
- συναρτήσεις παραγωγής  

65 Η θεωρία  του διαχρονικού εισοδηματικού προγραμματισμού υποστηρίζει ότι  το άριστο επίπεδο 
εξωτερικού  χρέους  δεν  είναι  δυνατόν  να  ορισθεί  επακριβώς,  διότι  εξαρτάται  από  το  μέγεθος  των 
μελλοντικών  προεξοφλούμενων  εισπράξεων  της  εκάστοτε  χώρας  με  αποτέλεσμα  η  οικονομική 
πρακτική να προσανατολίζεται προς την διατήρηση του υπάρχοντος ελλείμματος (De Grauwe, 2006).  
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(CA=S‐I).  Χρησιμοποιώντας  οικονομετρικές  μεθόδους  το  μακροπρόθεσμο  ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών υπολογίζεται με βάση διάφορα θεμελιώδη μεγέθη όπως οι 
κρατικές  δαπάνες,  οι  επενδύσεις  κ.ά.    Πολλές  φορές,  αντί  του  διατηρήσιμου 
επίπεδου του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, χρησιμοποιείται 
το επιθυμητό επίπεδο ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και στην περίπτωση αυτή 
η  μέθοδος  μετονομάζεται  σε  προσέγγιση  υπολογισμού  της  Επιθυμητής 
Πραγματικής  Συναλλαγματικής  Ισοτιμίας  Ισορροπίας  ή  Desired  Equilibrium 
Exchange Rate (Balazs, 2004) 66.  

Η προσέγγιση  της φυσικής  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ισορροπίας 
(The Natural Real Exchange Rate, NATREX) 
Η  προσέγγιση  αυτή  προχωρά  ένα  βήμα  περισσότερο  από  την  προηγούμενη 
προσέγγιση FEER  και εξετάζει  την περίπτωση μέτρησης της πραγματικής  ισοτιμίας 
ισορροπίας,  συμπεριλαμβάνοντας  εκτός  από  μεγέθη  ροών  του  ισοζυγίου 
τρεχουσών  συναλλαγών  και  μεγέθη  αποθεμάτων,  όπως  τη  αποθέματα  του 

                                                                 
66  Το  Τμήμα  Αξιολόγησης  Συναλλαγματικών  Ισοτιμιών  και  Συναλλαγματικών  Πολιτικών  του  ΔΝΤ 
(Consultative  Group  of  Exchange  Rate  Issues,  CGER)  χρησιμοποιεί  μια  παρόμοια  μεθοδολογία,  η 
οποία περιλαμβάνει  τρία  επίπεδα:  στο  επίπεδο  της προσέγγισης  του μακροοικονομικού  ισοζυγίου 
τρεχουσών  συναλλαγών,  στο  επίπεδο  της  προσέγγισης  των  πραγματικών  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών ισορροπίας και στο τρίτο επίπεδο το οποίο αφορά την προσέγγιση της διατηρησιμότητας 
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 
Το μακροοικονομικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών υπολογίζεται σε τρία βήματα (Rajan, 2006):  

- Το  πρώτο  βήμα  αφορά  την  εξακρίβωση  των  οικονομικών  μεγεθών  που  επηρεάζουν  την 
ισορροπία  του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών,  μέσα  από  οικονομετρικές  μελέτες  και 
υπολογισμούς. 

- Το  δεύτερο  βήμα  αφορά  την  εξακρίβωση  της  μακροπρόθεσμης  εξέλιξης  του  ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών, η οποία αποτελεί και  το μέσο σύγκρισης για  την αξιολόγηση της 
πορείας αλλά και της πολιτικής.  

- Το τρίτο βήμα αφορά τη σύγκριση του μακροπρόθεσμου ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
με το πραγματικό  ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και την εξακρίβωση της απαιτούμενης 
υποτίμησης  ή ανατίμησης που απαιτεί η προσαρμογή του πραγματικού ισοζυγίου προς το 
μακροπρόθεσμο ισοζύγιο ισορροπίας. 

Το επίπεδο προσέγγισης της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας υπολογίζεται σε τρία βήματα: 
- στο  πρώτο  βήμα  διαπιστώνεται  η  εμπειρική  σχέση  της  πραγματικής  συναλλαγματικής 

ισοτιμίας με τα βασικά θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας.  
- στο  δεύτερο,  υπολογίζεται  η  μακροπρόθεσμη  πορεία  της  πραγματικής  συναλλαγματικής 

ισοτιμίας λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις των θεμελιωδών οικονομικών 
μεγεθών και  

- στο  τρίτο,  λαμβάνει  μέρος  μια  αντιπαράθεση  της  μακροπρόθεσμης  εξέλιξης  της 
πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  με  την  πραγματική  εξέλιξη  για  να  διαπιστωθεί 
κατά  αυτόν  τον  τρόπο  ο  αναγκαίος  βαθμός  προσαρμογής  της  πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Το  επίπεδο  της  προσέγγισης  της  διατηρησιμότητας  του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών 
υπολογίζεται και αυτό σε τρία βήματα: 

- στο πρώτο βήμα υπολογίζεται η επίδραση του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών στην 
καθαρή  θέση  της  χώρας  και  καταβάλλεται  προσπάθεια  να  υπολογισθεί  η  δυνατότητα 
συμβολής του στη διατήρηση μιας δεδομένης καθαρής θέσης της χώρας,  

- στο  δεύτερο,  υπολογίζονται  οι  αναγκαίες  προσαρμογές  του  ισοζυγίου  τρεχουσών 
συναλλαγών,  οι  οποίες  πρέπει  να  υλοποιηθούν,  ώστε  να  διατηρηθεί  σταθερή  η  καθαρή 
θέση της χώρας και 

- στο τρίτο, περιλαμβάνεται τη σύγκριση του τρέχοντος ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών με 
το  αναγκαίο  για  διατήρηση  σταθερής  θέσης  της  χώρας  και  η  εξάγονται  συμπεράσματα 
σχετικά με την πολιτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί..  
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κεφαλαίου  και  το  μέγεθος  της  καθαρής  θέσης  της  χώρας.  Στην  συγκεκριμένη 
περίπτωση  υπολογίζεται  η  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία  σε  δύο  βήματα. 
Κατά πρώτον υπολογίζεται  τη μεσοπρόθεσμη εσωτερική και εξωτερική  ισορροπία. 
Στην  περίπτωση  αυτή,  σε  αντίθεση  με  την  περίπτωση  της  προσέγγισης  FEER,  ως 
εσωτερική  ισορροπία  δεν  εκλαμβάνεται  το  σημείο  NAIRU,  αλλά  το  δυνητικό 
επίπεδο  παραγωγής,  δηλαδή  το  επίπεδο  παραγωγής  το  οποίο  εξασφαλίζει  την 
πλήρη  αξιοποίηση  των  παραγωγικών  συντελεστών  και  παράλληλα  το  ισοζύγιο 
τρεχουσών CA=S‐I.  Στην  συνέχεια,  παρατηρεί  το  ισοζύγιο  τρεχουσών  συναλλαγών 
μακροπρόθεσμα και το εξαρτά από το μέγεθος των καθαρών εξαγωγών (δηλαδή το 
πλεόνασμα  ή  έλλειμμα ΝΧ)  καθώς  και  το  μέγεθος  των  καθαρών  εισπράξεων  που 
προέρχονται από το σύνολο των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων της χώρας (FDEBT), με 
αποτέλεσμα το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να καθορίζεται ως εξής: CA = NX – 
i*FDEBT)  και  να  ισούται  σε  μακροπρόθεσμο  ορίζονται  με  τη  διαφορά  της 
αποταμίευσης και επενδύσεων ( S‐I ).  Για την επίλυση της μακροπρόθεσμης σχέσης 
η προσέγγιση χρησιμοποιεί το ακόλουθο υπόδειγμα (Balazs, 2004).   
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Όπου,  
Ε : η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία 
Κ: το κεφάλαιο 
Ζ: οι δημόσιες δαπάνες  
D, D* : η ζήτηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό αντίστοιχα  
ΤΟΤ : διεθνή όροι ανταλλαγής (terms of trade) 
+/‐ : η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στις εξαρτημένες μεταβλητές  
 
Αντικαθιστώντας τις εξισώσεις συμπεριφοράς στην τελευταία εξίσωση ισορροπίας, 
το  συγκεκριμένο  υπόδειγμα  καταλήγει  στις  ακόλουθες  μακροπρόθεσμες  σχέσεις 
(Balazs, 2004): 
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Όπου  
δ : το ποσοστό απόσβεσης του κεφαλαίου και  
g : το ποσοστό μεγέθυνσης της οικονομίας  
 
Συμπεριλαμβάνοντας την καθαρή θέση της χώρας και το κεφάλαιο, η συγκεκριμένη 
προσέγγιση εξετάζει  και  τις  επιπτώσεις  των μεγεθών αυτών στην μακροπρόθεσμη 
ισορροπία.  Για  παράδειγμα,  συμπεριλαμβάνοντας  την  καθαρή  θέση  μπορεί  να 
παρατηρηθεί  ότι  μια  αύξηση  του  διεθνούς  χρέους  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη 
μείωση του πλούτου καθώς το Κ‐FDEBT μειώνεται και αυτή η μείωση οδηγεί στην 
μείωση  της  κατανάλωσης  και  τελικά  στην  υποτίμηση  της  πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας (Balazs, 2004).  

Οι δύο τελευταίες σχέσεις παρουσιάζουν τη μακροπρόθεσμη σχέση του κεφαλαίου 
με  τις  επενδύσεις  και  του  εξωτερικού  χρέους  με  το  ισοζύγιο  τρεχουσών 
συναλλαγών.  Στην  περίπτωση  π.χ.  της  μείωσης  της  αποταμίευσης  και  στην 
περίπτωση  της  αύξησης  της  παραγωγικότητας  μπορεί  να  διαπιστωθεί  ότι  (Balazs, 
2004) η μείωση της αποταμίευσης οδηγεί στην αύξηση της κατανάλωσης και αυτή 
στην  υποτίμηση  της  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  ενώ  η  αύξηση  της 
παραγωγικότητας  στην  αύξηση  των  επενδύσεων  και  αυτή  στην  αύξηση  της 
κατανάλωσης και έτσι κατ’ αρχάς στην υποτίμηση. Η αύξηση όμως των επενδύσεων 
οδηγεί  στην  αύξηση  του  κεφαλαίου  και  αυτή  με  τη  σειρά  της  στην  αύξηση  της 
παραγωγής και του εισοδήματος, άρα και αύξηση της αποταμίευσης, η οποία με τη 
σειρά  της  στην  ανατίμηση  της  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Από  την 
άλλη  μεριά,  η  αύξηση  του  εισοδήματος  οδηγεί  σε  αύξηση  της  κατανάλωσης, 
γεγονός  το  οποίο  μπορεί  να  περιορίσει  την  ανατίμηση  της  πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

 
Με  μια  δεύτερη  ματιά,  παρατηρώντας  τις  τελευταίες  σχέσεις  και  ειδικότερα  την 
τελευταία  φαίνεται  ότι  αυτή  συσχετίζει  το  επίπεδο  εξωτερικού  χρέους  με  το 
επίπεδο  του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών,  συμπεριλαμβάνοντας  την  ρυθμό 
μεγέθυνσης  της  οικονομίας.  Αυτή  η  περίπτωση  είναι  ακριβώς  η  περίπτωση  την 
οποία  τονίζει  η  θεωρία  του  διαχρονικού  εισοδηματικού  προσδιορισμού,  η  οποία 
επειδή  δεν  μπορεί  να  λύσει  το  πρόβλημα  του  διαχρονικού  προσδιορισμού  του 
βέλτιστου ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το εκλαμβάνει δεδομένο και εξετάζει 
κατά πόσο οι διάφορες πολιτικές συμβάλουν στην διατηρησιμότητά του67 68.    

                                                                 
67 Βλέπε υποσημείωση 48 
68 Οι Lane και Milesi‐Ferretti, Tile κ.ά.   διαπίστωσαν ότι η μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
είναι  δυνατόν  να  έχει  μεγάλες  επιπτώσεις  στην  καθαρή  θέση  της  χώρας.  Ο  Tile,  συγκεκριμένα, 
υπολόγισε  ότι  οι  τελευταίες  υποτιμήσεις  του  δολαρίου  καλυτέρευσαν  την  καθαρή  θέση  των  ΗΠΑ 
κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και συνέβαλλαν με αυτόν τον τρόπο στην διατήρηση του ελλειμματικού 
ισοζυγίου πληρωμών. Την βελτίωση αυτή αιτιολογεί ο συγκεκριμένος συγγραφέας με το γεγονός ότι 
οι  απαιτήσεις  των  ΗΠΑ  εκφράζονται  σε  ξένο  νόμισμα  ενώ  οι  υποχρεώσεις  σε  δολάριο.  Κατ’ 
επέκταση,  μια  υποτίμηση  του  δολαρίου  έχει  θετικές  επιπτώσεις  στις  απαιτήσεις  και  καμία  στις 
υποχρεώσεις.  Σε  αντίθεση  με  τις  ΗΠΑ,  οι  περισσότερες  υπό  ανάπτυξη  χώρες  παρουσιάζουν 
υποχρεώσεις  και  απαιτήσεις  σε  ξένο  νόμισμα  και  ειδικότερα  σε  δολάρια,    με  αποτέλεσμα  οι 
επιπτώσεις  μιας  υποτίμησης  του  δολαρίου  να  μην  είναι  άμεσα  ορατές  και  να  εξαρτώνται  από  το 
είδος και τη διάθρωση των θέσεων. Οι Lane και Milesi‐Ferretti ανέπτυξαν μια μέθοδο υπολογισμού 
των  επιπτώσεων  των  μεταβολών  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  αλλά  και  των  τιμών  των 
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H  προσέγγιση  της  συμπεριφοριστικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ισορροπίας 
(The Behavioral Equilibrium Exchange Rate, BEER): 
Η προσέγγιση αυτή αφορά την πρόταση των MacDonald ( 1997) και L. Clark, και R. 
MacDonald ( 1998), οι οποίοι βασίζουν τον υπολογισμό της πραγματικής ισοτιμίας 
ισορροπίας στην ακάλυπτη ισοτιμία των επιτοκίων και η οποία έχει ως εξής (Balazs, 
2004):  

*
1)( tttt iiss −=−Ε +                 (19) 

Όπου, Ε η προσδοκώμενη συναλλαγματική ισοτιμία (s) στον χρόνο t+1 και ι και ι* τα 
επιτόκια εσωτερικού και εξωτερικού.  
 
Χρησιμοποιώντας  την  γνωστή  σχέση  του  Fisher,  κατά  την  οποία  το  πραγματικό 
επιτόκιο προσαρμόζεται σύμφωνα με το ρυθμό πληθωρισμού: 

)( 1+Δ−= tttt pEir                 (20) 

)( 1
***
+Δ−= tttt pEir                 (21) 

οι  προαναφερθέντες  συγγραφείς  καταλήγουν  στη  σχέση  της  πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας ως εξής: 

*
1)( tttt rrqqE −=−+    και  

)()( *
1 tttt rrqEq −−= +                          (22) 

Η οποία υποδηλώνει ότι η πραγματική (q) συναλλαγματική ισοτιμία εξαρτάται από 
την  προσδοκώμενη  στον  χρόνο  t+1  πλην  τη  διαφορά  των  επιτοκίων.  Η 
προσδοκώμενη τιμή εξαρτάται από βασικούς θεμελιώδεις παράγοντες (χ), οι οποίοι 
δρουν μακροπρόθεσμα, και από βραχυπρόθεσμους παράγοντες (z), με αποτέλεσμα 
η εξίσωση υπολογισμού και πρόβλεψης της συναλλαγματικής ισοτιμίας ισορροπίας 
να δίδεται σε γενική μορφή ως εξής:  

),( zxqq tt =                   (23) 

Πέραν  των  παραπάνω  μεθόδων  υπολογισμού  της  πραγματικής  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας ισορροπίας στην βιβλιογραφία διακρίνονται ακόμα, οι μέθοδοι οι οποίες 
βασίζονται στην αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και η μέθοδος 
υπολογισμού  της  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  βάσει  ενός  γενικού 
υποδείγματος ισορροπίας.  

- Οι  μέθοδοι  αξιολόγησης  της  ανταγωνιστικότητας  επικεντρώνουν  την 
προσοχή τους στην αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας του εμπορεύσιμου 
τομέα και για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούν ένα πλήθος δεικτών, βάσει των 
οποίων  υπολογίζεται  η  ανταγωνιστικότητα,  όπως,  για  παράδειγμα  δείκτες 
αξιολόγησης  του  βιομηχανικού  και  βιοτεχνικού  τομέα,  εφ’  όσον  αυτοί 
κυρίως  αποτελούν  τον  εμπορεύσιμο  τομέα,  δείκτες  κόστους  παραγωγής, 
δείκτες επιπέδου μισθών κ.ά. (Isard, 2007). 

                                                                                                                                                                                        
περιουσιακών  στοιχείων  στην  καθαρή  θέση  της  χώρας,  η  οποία  θα  παρουσιασθεί  στα  επόμενα 
κεφάλαια (Lane and Milesi‐Ferretti, 2005).  
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- Οι  μέθοδοι  υπολογισμού  βάσει  γενικών  υποδειγμάτων  ισορροπίας 
βασίζονται  κυρίως  στα  υποδείγματα  της  Νέας  Ανοιχτής  Μακροοικονομίας 
και στην πλειονότητα τους είναι υποδείγματα δυναμικά και στοχαστικά που 
εξετάζουν τη δυναμική πορεία προς το μακροπρόθεσμο επίπεδο ισορροπίας. 
Τα  υποδείγματα  αυτά  όπως  ήδη  αναφέρθηκε  χρησιμοποιούν  τη  μέθοδο 
προσομοίωσης  και  είναι  ικανά  να  εξετάσουν  τις  επιπτώσεις  διαφόρων 
διαταραχών στο μέγεθος αλλά και την πορεία εξέλιξης της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας ισορροπίας (Isard, 2007).  

 

4. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ – ΜΙΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
Ο Paul Krugman, σχολιάζοντας την χρηματοπιστωτική κρίση ανάφερε ότι η διεθνής 
χρηματοπιστωτική  κρίση  είναι  όλα  όσα  γνωρίζαμε  μέχρι  σήμερα,  δηλαδή  είναι 
ταυτόχρονα τραπεζική, νομισματική και κρίση χρέους (Krugman, 2009 και 2000),  Ο 
L.  Summers,  (αναφορά  στο De  Lecea, 2010)  προσπαθώντας  να  εντοπίσει  τα  αίτια 
της  κρίσης  ανέφερε  ότι,  εάν  κάποιος  είναι  αμερικανός,  τότε  τείνει  να  εξηγεί  την 
κρίση ως μια τραπεζική κρίση, ενώ, εάν κάποιος είναι ευρωπαίος, τότε τείνει να την 
εξηγεί  ως  ένα  πρόβλημα  διαμάχης  των  νομισμάτων,  ως  ένα  πρόβλημα  του 
υπερβολικού  εκδοτικού  προνομίου  του  δολαρίου.  Ο  Ο. Blanchard,  (2009)  από  τη 
μεριά του, σχολιάζοντας την κρίση τόνισε ότι ποτέ δεν θα φαντάζονταν,  ένα απλό 
πρόβλημα  διαμεσολάβησης  να  πάρει  τέτοιες  διαστάσεις,  ώστε  να  απειλεί  ακόμα 
και την παγκόσμια οικονομία. 
 
Πράγματι,  η  κρίση  ξεκινώντας  από  έναν  μεμονωμένο  τομέα,  τον  τομέα  των 
στεγαστικών  δανείων,  σε  μια  ανεπτυγμένη  χώρα,  τις  ΗΠΑ,  διαδόθηκε  σε  όλη  την 
υφήλιο παίρνοντας τεράστιες διαστάσεις, για να καταλήξει σήμερα ως κρίση χρέους 
των  χωρών  του  ευρωπαϊκού  νότου  και  να  απειλεί  μάλιστα  ακόμα  κα  αυτή  την 
υπόσταση του ίδιου του Ευρώ. Οι πρώτες εκτιμήσεις των στελεχών του ΔΝΤ σχετικά 
με  το  μέγεθος  της  κρίσης  και  το  πρόβλημα  το  οποίο  έμελε  να  αντιμετωπίσει  η 
παγκόσμια οικονομία παρουσιάζονται στο επόμενο γράφημα (γράφημα 6), το οποίο 
δείχνει το κόστος μείωσης της παραγωγής της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά και το 
κόστος  μείωσης  των  περιουσιακών  στοιχείων  σε  σχέση  με  το  αρχικό  κόστος,  το 
οποίο προήλθε από τα δάνεια χαμηλής εξασφάλισης. 
 

Γράφημα 6: Μια Πρόβλεψη του Κόστους της Κρίσης 
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Πηγή: Blanchard, Oliver (2009). The Crisis: Basic Mechanism, and Appropriate Policies, International Monetary Fund. σ. 3. 
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Παρατηρώντας  το  γράφημα  6,  φαίνεται  ότι  το  κόστος  των  δανείων  χαμηλής 
εξασφάλισης  αναμένονταν  να  ανέλθει  στο  250  δις  εκατ.  δολάρια,  ενώ  το  κόστος 
μείωσης  της παραγωγής  για  την περίοδο 2008‐2015,  υπολογίζονταν  να φτάσει  τα 
4.700  δις  εκατ.  δολάρια,  δηλαδή  το  20‐πλάσιο  του  αρχικού  κόστους.  Όσο  για  το 
κόστος  μείωσης  των  περιουσιακών  στοιχείων  ή  κόστος  μείωσης  της 
κεφαλαιοποίησης,  υπολογίζονταν  να  φτάσει  την  περίοδο  από  το  2007  ως  το 
Νοέμβριο του 2008 στο αστρονομικό ποσό των 26.400 δις εκατ. δολαρίων, δηλαδή 
το 100‐πλάσιο του αρχικού ποσού.  Το ερώτημα φυσικά,  το οποίο προκύπτει είναι 
πως  ένα  τόσο  «περιορισμένο»  περιστατικό,  όπως  αυτό  της  κρίσης  των  δανείων 
χαμηλής εξασφάλισης σε έναν σχετικά μικρό τομέα της οικονομίας των ΗΠΑ έμελε 
να λάβει τέτοιες διαστάσεις (Blanchard, 2009).  

Πολλά έχουν γραφεί για την κρίση και ακόμα περισσότερα αναμένεται να γραφούν, 
καθώς  δεν  έχει  ακόμη  εξαλειφθεί  πλήρως.  Έχουν  δοθεί  διάφορες  εξηγήσεις  και 
έχουν περιγραφεί διάφοροι μηχανισμοί διάδοσης.  Στις σχετικές μελέτες,  ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  οι  επιπτώσεις  της  κρίσης,  οι  τρόποι  αντιμετώπισης 
καθώς  και  οι  προτάσεις  αναμόρφωσης  του  διεθνούς  νομισματικού  και 
χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στη παρούσα εργασία, το ενδιαφέρον θα στραφεί 
στην  εξήγηση  της  κρίσης  και  στον  τρόπο  μέτρησης  της  χρηματοπιστωτικής 
αστάθειας,  ο  οποίος  φαίνεται  να  αποκτά  σε  θεωρητικό  επίπεδο  μια  ιδιαίτερη 
δυναμική.   

 Οι αιτίες  της κρίσης εντοπίζονται  τόσο στην πραγματική οικονομία,  όπου η κρίση 
συσχετίζεται  με  τις  διάφορες  μακροοικονομικές  ανισορροπίες  σε  παγκόσμιο 
επίπεδο, όσο και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου συσχετίζουν την κρίση με τη 
μεταβολή της τραπεζικού τομέα από το ρόλο του απλού διαμεσολαβητή στο ρόλο 
του δημιουργού.  

Στο  μακροοικονομικό  επίπεδο,  οι  αδυναμίες  εστιάζονται  κυρίως  στο  υπερβολικό 
προνόμιο του δολαρίου (exorbitant privilege of dollar, dollar trap, currency wars), τη 
σύγχρονη  έκδοση  του  προβλήματος  του  Triffin,  την  υπερβολική  αποταμίευση 
(saving  glut),  την  έλλειψη  επενδύσεων  (investment  drought),  την  υπερβολική 
ρευστότητα  (liquidity  glut),  τα  μεγάλα  συναλλαγματικά  αποθέματα  κ.ά.    Γενικά, 
πρόκειται για περιπτώσεις παγκοσμίων ανισορροπιών που προέλαυναν το έδαφος 
για  την  εμφάνιση  πρακτικών  και  στο  μικροοικονομικό  επίπεδο,  ειδικότερα  στον 
χρηματοπιστωτικό  τομέα,  οι  οποίες  είχαν  σαν  αποτέλεσμα  την  αλλαγή  του 
χαρακτήρα  των  χρηματοπιστωτικών  και  τραπεζικών  οργανισμών  από  απλούς 
διαμεσολαβητές  σε  δημιουργούς  αγοράς,  μέσα  από  την  ευρεία  χρήση  της 
τιτλοποίησης,  τη  χρήση νέων  χρηματοπιστωτικών προϊόντων και πρακτικών,  όπως 
την υπερβολική χρήση των repos, των CDO’S (Collateral Debt Obligations), του Short 
Selling κ.ά.  

Εκτός  των  παραπάνω  χαρακτηριστικών,  τα  οποία  θα  παρουσιασθούν  και 
αναλυθούν στη συνέχεια, θα πρέπει να τονιστεί, ότι το πρόβλημα της κρίσης είναι 
σχεδόν παντού και πάντα ένα πρόβλημα μέτρησης. Οι όροι σταθερότητα, αστάθεια, 
ευστάθεια,  μεταβλητότητα,  ύφεση,  ανισορροπίες,  ξαφνική  φυγή  κεφαλαίου, 
μεταστροφές κεφαλαίου, απότομες ανατιμήσεις ή υπερτιμήσεις, κρίση, συστημική 
κρίση,  κίνδυνος,  είναι  όλοι  όροι  οι  οποίοι  συνδέονται  στενά  μεταξύ  τους  και 
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υπονοούν όλοι τους μια επικίνδυνη κατάσταση πού μπορεί να είναι κρίση, μπορεί 
να οδηγήσει σε κρίση  και προϋποθέτουν τη μέτρηση. Η διεθνής χρηματοπιστωτική 
κρίση ανέδειξε το συγκεκριμένο πρόβλημα με έναν ιδιαίτερο τρόπο.  

Μερικοί  επιστήμονες  επικέντρωσαν  την  προσοχή  τους  στη  σταθερότητα  του 
παγκόσμιου  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  και  προσπάθησαν  κατά  αυτό  τον 
τρόπο να καταλήξουν σε χρήσιμα συμπεράσματα για τη δομή και τη λειτουργία του 
(Schinasi,  2009).  Άλλοι,  πάλι,  θεωρώντας  ότι  ήταν  δύσκολο  να  ορίσουν  τον  όρο 
χρηματοπιστωτική  σταθερότητα  επικέντρωσαν  την  προσοχή  στον  αρνητικό  όρο 
χρηματοπιστωτική  αστάθεια,  ο  οποίος  με  τη  σειρά  του  συνδέεται  στενά  με  τους 
όρους ανισορροπία, ύφεση,  κρίσεις,  χρηματοπιστωτικός κίνδυνος. Μερικοί όρισαν 
το όρο αστάθεια με πολύ ευρεία έννοια και συμπεριέλαβαν ακόμα και καταστάσεις 
χρηματοπιστωτικής  ανισορροπίας,  ενώ  άλλοι  τον  όρισαν  με  στενή  έννοια  και 
συμπεριέλαβαν  μόνο  καταστάσεις  κρίσεων. Μερικοί  όρισαν  τη  χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα  ως  την  ικανότητα  του  συστήματος  να  αντιστέκεται  σε  εξωτερικές 
μεταβολές.  Ο  τραπεζικός  τομέας  με  τη  σειρά  του  έστρεψε  την  προσοχή  του 
περισσότερο προς τον όρο συστημικό κίνδυνο (Borio and Dreheman, 2009).  

Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκε μια σειρά από υποδείγματα μέτρησης της κρίσης, 
όπως υποδείγματα προσομοίωσης  ειδικών  καταστάσεων,  τα  λεγόμενα  stress  test, 
δείκτες  πρόβλεψης  της  κρίσης,  δείκτες  χρηματοπιστωτικής  σταθερότητας, 
υποδείγματα διάχυσης, υποδείγματα εντοπισμού κρίσιμων παικτών κ.ά.,  τα οποία 
φυσικά δεν κρίνεται χρήσιμο να παρουσιασθούν στο πλαίσιο αυτής  της διατριβής 
και για αυτό τον λόγο η προσπάθεια θα επικεντρωθεί:  

- στη  μεθοδολογική  προσέγγιση  των  υποδειγμάτων,  διότι  μια  τέτοια 
προσέγγιση συνδέεται στενά με τις αιτίες τις κρίσης και συμπληρώνει κατά 
κάποιο τρόπο τις αναλύσεις για τις αιτίες και 

- στην  παρουσίαση  συγκεκριμένων  μεθόδων  μέτρησης  ορισμένων 
περιπτώσεων οι οποίες σχετίζονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία, δηλαδή 
το θέμα που μας ενδιαφέρει.  
 

4.1. Μακροοικονομικές Θεωρίες Επεξήγησης της Κρίσης  
 
Σε μακροοικονομικό επίπεδο οι ανισορροπίες εντοπίζονται κυρίως στο υπερβολικό 
προνόμιο  του  δολαρίου,  το  οποίο  επαναθέτει  εκ  νέου  το  πρόβλημα  του  Triffin 
(exorbitant  privilege  of  dollar,  dollar  trap,  currency  war),  τις  υπερβολικές 
αποταμιεύσεις  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  (saving  glut),  οι  οποίες  συνδέονται  με 
έλλειψη  άμεσων  επενδύσεων  (investment  drought),  τα  υπερβολικά 
συναλλαγματικά αποθέματα των υπό ανάπτυξη χωρών καθώς και  την υπερβολική 
ρευστότητα (liquidity glut). 
Η  ιδιαίτερη  θέση  του  δολαρίου,  ως  κεντρικό  νόμισμα,  ως  το  παγκόσμιο  νόμισμα 
συναλλαγών,  συναλλαγματικών  διαθεσίμων  και  ως  μέσο  διατήρησης  της  αξίας, 
ονομάζεται  εκδοτικό  προνόμιο  του  δολαρίου  και  επειδή  πολλοί  θεωρούν  τη 
συγκεκριμένη  ιδιότητα  του  δολαρίου  ως  τη  ρίζα  του  κακού  και  μια  από  τις 
βασικότερες  αιτίες  για  την  εμφάνιση  της  κρίσης  το  ονομάζουν  υπερβολικό 
προνόμιο του δολαρίου ή παγίδα του δολαρίου για τις δανείστριες χώρες, ή, άλλως, 
ο  πόλεμος  των  νομισμάτων  για  όσους  θέλουν  να  τονίσουν  απλά  και  μόνο  την 
υπερβολική  δύναμη  του  δολαρίου  (Dorruci,  2011)  (Angeloni,  2011).  Γενικά,  το 
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εκδοτικό προνόμιο των ΗΠΑ ευθύνεται για την εμφάνιση των μεγάλων ελλειμμάτων 
του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών  και  την  εμφάνιση  των  ανισορροπιών  σε 
παγκόσμιο  επίπεδο,  διότι  αυτό  καθ’  αυτό  το  εκδοτικό  προνόμιο  επιτρέπει  την 
έκδοση  φθηνού  χρήματος  σε  δολάρια,  με  την  βοήθεια  των  οποίων  οι  ΗΠΑ 
χρηματοδοτούν  τα  ελλείμματά  τους  (Angeloni,  2011).  Αυτό  γίνεται  φανερό  στις 
σχέσεις  των  ΗΠΑ  με  τις  αναπτυσσόμενες  χώρες  όπως  η  Κίνα,  οι  χώρες  της 
Νοτιοανατολικής Ασίας και οι χώρες παραγωγής και εμπορίας πετρελαίου, δηλαδή 
χώρες που παρουσιάζουν πλεόνασμα  έναντι  των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ  χρηματοδοτούν  το 
έλλειμμα  του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών  έναντι  αυτών  των  χωρών  με  την 
έκδοση  ομολόγων  ή  άλλων  χρεογράφων,  τα  οποία  αγοράζουν  οι  χώρες  αυτές, 
αυτοχρηματοδοτώντας κατά κάποιον τρόπο τις εξαγωγές τους και το κάνουν αυτό, 
διότι κατά αυτόν τον τρόπο προωθούν την δική τους παραγωγή και ανάπτυξη. Από 
την άλλη μεριά, η κατάσταση αυτή φαίνεται να συμφέρει και τις ίδιες τις ΗΠΑ, διότι 
κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  εξοικονομούν πόρους  τους  οποίους  μπορούν  να  διαθέσουν 
για άμεσες επενδύσεις στις  ίδιες τις υπό ανάπτυξη χώρες επιτυγχάνοντας μεγάλες 
αποδόσεις (Bibov, 2008). Οι Dooley, Folker‐Landau και Garber (Dooley et. al., 2003) 
ονόμασαν την περίπτωση αυτή και ως Bretton‐Woods  II, θέλοντας να τονίσουν ότι 
αυτή  η  κατάσταση  μοιάζει  με  εκείνη  κατά  την  λειτουργία  του  διεθνούς 
νομισματικού συστήματος  του Bretton‐Woods,  όπου οι ΗΠΑ χρηματοδοτούσαν  τα 
ελλείμματά τους μέσα από την χρηματοδότηση των πλεονασμάτων των χωρών της 
Ευρώπης και της Ιαπωνίας (Dooley, et al., 2003) (Bibov, 2010). Λογικό και επόμενο 
είναι οι διάφοροι υποστηρικτές αυτής της άποψης να επιζητούν την αντικατάσταση 
του δολαρίου με ένα παγκόσμιο νόμισμα, έτσι ώστε να σταματήσει η «κυριαρχία» 
του  δολαρίου  (Dorruci,  2011)69.  Φυσικά,  το  ερώτημα  είναι  κατά  πόσο  μια  τέτοια 
σχέση  μπορεί  να  διαρκέσει  και  μια  απάντηση  σε  αυτό  το  ερώτημα  προσφέρει  η 
αναδιατύπωση της θέσης του Triffin, καθώς το ίδιο το εκδοτικό προνόμιο θέτει τις 
ΗΠΑ  προ  των  ευθυνών  τους  όσον  αφορά  τη  ρευστότητα  του  συστήματος  και  τη 
δημιουργία ελλειμμάτων, γεγονός το οποίο είναι δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την 
αξιοπιστία  του  ίδιου  το  δολαρίου  (Dorruci  and McKay,  2011)70.  Η  συγκεκριμένη 
θέση αφήνει πολλά ερωτήματα τα οποία δύσκολα μπορούν να απαντηθούν, όπως 
π.χ. το ερώτημα γιατί οι υπό ανάπτυξη χώρες προτιμούν και επιμένουν σε αυτή τη 
στρατηγική  των  υπερβολικών  πλεονασμάτων  τη  στιγμή  που  αυτά  δεν  είναι  χωρίς 
κόστος. Τίθεται το ερώτημα λοιπόν για πόσο διάστημα οι υπό ανάπτυξη χώρες θα 
επιμένουν  σε  μια  πολιτική  χρηματοδότησης  των  εξαγωγών  σε  αντίθεση  με  μια 
πολιτική  χρηματοδότησης  των  εισαγωγών  που  θα  τους  έδινε  το  δικαίωμα  να 
αξιοποιούν  οι  ίδιες  τα  πλεονεκτήματα  των  υψηλών  αποδόσεων  των  άμεσων 
επενδύσεων (Bibov, 2008).  

Φυσικά, η θέση αυτή των υποστηρικτών του υπερβολικού προνομίου του δολαρίου 
δεν  παρέμεινε  αναπάντητη,  καθώς  υπάρχουν  πολλοί  που  πιστεύουν  ότι  αυτό  το 
σύστημα  με  τη  σημερινή  του  μορφή  λειτούργησε  στο  παρελθόν  και  απέδειξε 
μάλιστα  την ανθεκτικότητά  του κατά  τη διάρκεια  της πρόσφατης κρίσης,  όταν,  σε 
                                                                 
69  Οι  προτάσεις  για  την  αντικατάσταση  του  δολαρίου  ως  παγκόσμιο  νόμισμα  είναι  πολλές  και 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων π.χ  την  χρησιμοποίηση  των  Ειδικών  Τραβιχτηκών Δανείων  (Dorruci, 
2011), την χρήση του παλαιού Bancor (Bibov, 2008),το οποίο είχε ήδη προτείνει ο ίδιος ο Κeynes, την 
προώθηση του Ευρώ ως ένα σκληρό νόμισμα και αντιστάθμιση της δύναμης του δολαρίου.  
70 Ο R. Triffin  είχε διατυπώσει έναν παρόμοιο προβληματισμό για το δολάριο την εποχή που αυτό 
ήταν σταθερά προσδεμένο στον χρυσό την εποχή του Bretton Woods.  
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αντίθεση  με  όλες  τις  προσδοκίες,  το  δολάριο  δεν  διολίσθησε,  αλλά  ανατιμήθηκε 
απέναντι  σχεδόν  σε  όλα  τα  υπόλοιπα  νομίσματα,  όχι  μόνο  διότι  τα  αμερικανικά 
κεφάλαια επέστρεψαν, μετά την πτώχευση της Lehman Brothers, αλλά και διότι τα 
ξένα κεφάλαια αναζήτησαν  τη σιγουριά  του δολαρίου  (Fratzscher, 2009)  (Schmitz, 
20011). Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και στην περίπτωση της χρήσης του δολαρίου 
για  συναλλακτικούς  σκοπούς,  αλλά  και ως  νομίσματος  διεθνών συναλλαγματικών 
διαθεσίμων, εφ’ όσον το ποσοστό χρήσης του για αυτούς τους ρόλους δεν φαίνεται 
να μειώθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης (Dorruci and McKay, 2011). 

Στενά συνδεδεμένη με  την προηγούμενη θέση είναι  και  η θέση  των υπερβολικών 
αποταμιεύσεων ή της έλλειψης άμεσων επενδύσεων που παρατηρήθηκε κατά την 
περίοδο πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Το μεγάλο ύψος των αποταμιεύσεων σε 
σχέση με τις επενδύσεις θεωρήθηκε από μερικούς ως η βασική αιτία για τα χαμηλά 
επιτόκια  που  επεκράτησαν  ανά  τον  κόσμο,  ακόμα  και  μετά  την  εποχή  κατά  την 
οποία η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μετέβαλε την πολιτική της και άρχισε να αυξάνει 
τα επιτόκια. Κατά τους υποστηρικτές της θέσης αυτής, η διάθεση μη αξιοποιήσιμων 
κεφαλαίων  είναι  αυτή  που  οδήγησε  απεγνωσμένα  στην  αναζήτηση  επενδυτικών 
ευκαιριών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, μιας και υπήρχε έλλειψη κεφαλαίων στον 
τομέα  των  άμεσων  επενδύσεων.  Αυτή  η  κατάσταση  οδήγησε  με  τη  σειρά  της  τις 
αναπτυγμένες χώρες – εφ’ όσον αυτές διέθεταν ανεπτυγμένες χρηματαγορές – στη 
δημιουργία  και  στη  διάθεση  νέων  χρηματοπιστωτικών  προϊόντων,  αξιοποιώντας 
έτσι  κατά  το  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  τη  διαθέσιμη  ρευστότητα  προς  ίδιο  όφελος 
(Angeloni,  2011).  Από  πού  όμως  προήλθε  αυτή  η  πληθώρα  των  αποταμιεύσεων; 
Φυσικά,  από  τις  αναπτυσσόμενες  χώρες,  όπως  την  Κίνα,  της  χώρες  της 
Νοτιοανατολικής  Ασίας,  από  τις  χώρες  παραγωγής  πετρελαίου  και  από  τις  χώρες 
που  υλοποιούσαν  συνειδητά  πολιτικές  ενίσχυσης  συναλλαγματικών  διαθεσίμων, 
είτε διότι προσπαθούσαν να κρατήσουν το εθνικό τους νόμισμα υποτιμημένο έναντι 
του  δολαρίου  είτε  διότι  ήθελαν  να  συλλέξουν  συναλλαγματικά  διαθέσιμα  ως 
προστασία έναντι μελλοντικών κρίσεων (Allen, et al., 2002). Σε αυτή την κατάσταση 
φαίνεται να συνέβαλε η μεγάλη ροπή προς αποταμίευση την οποία είχαν οι χώρες 
αυτές και αυτή οφείλονταν (Dorruci and McKay, 2011) (Angeloni, et al., 2011): 

- στην έλλειψη ενός οργανωμένου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης,  
- στο μεγάλο ποσοστό στον συνολικό πληθυσμό των ηλικιωμένων σε σχέση με 

τους νέους και  
- στην  έλλειψη  μιας  οργανωμένης  χρηματοπιστωτικής  αγοράς,  η  οποία  θα 

επέτρεπε την αξιοποίηση των υψηλών αποταμιεύσεων.   
 

Σε  αντίθεση  με  την  προηγούμενη  θέση,  η  οποία  τόνιζε  την  ανισορροπία  της 
παγκόσμιας  οικονομίας  στο  τομέα  της  αποταμίευσης  /  επενδύσεων  και,  κατά 
επέκταση,  του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών,  η  θέση  της  υπερβολικής 
ρευστότητας τονίζει τα προβλήματα τα οποία συνδέονται με τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα. Κατά τους υποστηρικτές αυτής της θέσης, η επικέντρωση απλά και μόνο στο 
επίπεδο  της  αποταμίευσης,  των  επενδύσεων  και  του  ισοζυγίου  τρεχουσών 
συναλλαγών  μπορεί  να  είναι  παραπλανητική  και  να  μην  φανερώνει  την  όλη 
αλήθεια, διότι η χρηματοδότηση φαίνεται πλέον να μην συνδέεται με την ύπαρξη 
ελλειμμάτων στο  ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και να ανεξαρτητοποιείται από 
αυτό. Κατά την γνώμη των υποστηρικτών της θέσης αυτής, θα πρέπει να ληφθούν 
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υπόψη  και  οι  καθαρές αλλά  και  μεικτές  επενδυτικές  θέσεις  των  χωρών,  εφ’  όσον 
αυτές  φαίνεται  πλέον  να  καθορίζουν  σε  μεγάλο  βαθμό  τη  διατηρησιμότητα  του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Τα επιτόκια τα οποία αντιστοιχούν στις σχέσεις 
αποταμίευσης  και  επενδύσεων  δεν  είναι  τα  εκείνα  τα  οποία  επικρατούν  στην 
αγορά.  Αυτά  τα  οποία  επικρατούν  είναι  τα  επιτόκια  που  επιβάλει  το  τραπεζικό 
σύστημα, το οποίο καθορίζει και τη διάθεση των πιστώσεων και τη ρευστότητα. Τις 
περισσότερες φορές, αυτά τα επιτόκια είναι χαμηλότερα από αυτά που υποδεικνύει 
η  σχέση  αποταμίευσης  και  επενδύσεων.  Για  αυτούς  του  λόγους,  οι  υποστηρικτές 
της θέσης αυτής θεωρούν ότι ένα μεγάλο μερίδιο της ευθύνης για την εμφάνιση της 
κρίσης  αντιστοιχεί  στην  πολιτική  των  χαμηλών  επιτοκίων  την  οποία  επέβαλαν  οι 
ανεπτυγμένες χώρες, στην πολιτική της «μεγάλης αυτοσυγκράτησης», η οποία κατά 
την  γνώμη  τους  κατέληξε  σε  μεγάλη  αυταπάτη  (Dorruci  και McKay,  2011)  (Borio, 
2009).  
 

4.2. Μικροοικονομικές Θεωρίες Επεξήγησης της Κρίσης 
 
Ως  αποτέλεσμα  των  προηγούμενων  ανισορροπιών,  δημιουργήθηκε  σε  παγκόσμιο 
επίπεδο  ένα  περιβάλλον  χαμηλού  επιτοκίου,  χαμηλών  τιμών  και  άφθονης 
ρευστότητας,  ένα  περιβάλλον  χαμηλού  κινδύνου  και  αναζήτησης  επενδυτικών 
ευκαιριών  σε  χρηματοπιστωτικά  χρεόγραφα.  Αυτό  ακριβώς  το  γεγονός 
προσπάθησαν  να  αξιοποιήσουν  οι  τράπεζες  και  οι  διάφοροι  χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί παρέχοντας τα απαραίτητα χρηματοπιστωτικά εργαλεία.  
 
Κατά αυτόν τον τρόπο, οι τράπεζες μεταβλήθηκαν από απλούς διαμεσολαβητές σε 
δημιουργούς πιστώσεων, σε δημιουργούς χρηματοπιστωτικών χρεογράφων (Palley, 
2007). Παραδοσιακά, οι τράπεζες θεωρούνταν ως οργανισμοί οι οποίοι δέχονταν τις 
καταθέσεις  των  αποταμιευτών  και  τις  διέθεταν,  με  μορφή  δανείων,  στους 
επενδυτές,  συμμετέχοντας  στην  άριστη  κατανομή  των  ρευστών  πόρων  μιας 
οικονομίας, διότι διέθεταν το πλεονέκτημα της πληροφόρησης, το χαμηλού κόστους 
παρακολούθησης και ελέγχου των δανειζόμενων και της ικανότητας της μετατροπής 
των  βραχυπρόθεσμων  καταθέσεων  σε  μακροπρόθεσμα  δάνεια  (Σπαρτιώτης  και 
Στουρνάρας,  2010).  Το  κέρδος  των  τραπεζών  εντοπίζονταν  στην  διαφορά  του 
επιτοκίου  καταθέσεων  με  αυτό  των  δανείων.  Με  τη  μείωση  των  επιτοκίων  σε 
παγκόσμιο  επίπεδο  και  τον  έντονο  ανταγωνισμό,  οι  τράπεζες  δεν  «περίμεναν» 
πλέον  τις  καταθέσεις  των  αποταμιευτών,  αλλά  ανέπτυξαν  πρωτοβουλίες,  πρώτα 
διαθέτοντας τα δάνεια και κατόπιν αυτού ψάχνοντας για  τη χρηματοδότησή τους. 
Σε αυτή την ανατροπή μεγάλο ρόλο έπαιξαν:  

- ο τρόπος αναχρηματοδότησης του τραπεζικού συστήματος και  
- η τιτλοποίηση στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών. 

 
Παραδοσιακά, στην οικονομική ανάλυση, ο έλεγχος της νομισματικής κυκλοφορίας, 
θεωρούνταν  ότι  υλοποιείται  μέσα  από  τον  έλεγχο  της  νομισματικής  βάσης, 
χρησιμοποιώντας  τον  θεσμό  των  υποχρεωτικών  διαθεσίμων  των  εμπορικών 
τραπεζών,  τις  παρεμβάσεις  ανοιχτής  αγοράς  από  την  πλευρά  της  κεντρικής 
τράπεζας  και  τη  χρήση  του  προεξοφλητικού  επιτοκίου.  Στη  σύγχρονη  εποχή,  η 
αναχρηματοδότηση  των  τραπεζών  γίνεται  τις  περισσότερες  φορές  μέσα  από  το 
παράθυρο που θέτει στην διάθεση του τραπεζικού τομέα η κεντρική τράπεζα και όχι 
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τόσο  μέσα  από  τις  ανωτέρω  πράξεις.  Σε  γενικές  γραμμές  οι  σύγχρονες  κεντρικές 
τράπεζες:  

- ορίζουν  το  βραχυπρόθεσμο  επιτόκιο  καταθέσεων  και  δανείων,  το  οποίο 
ισχύει μόνο για τον τομέα των τραπεζών, 

- ορίζουν το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο αναχρηματοδότησης των τραπεζών, το 
οποίο είναι συνήθως το επιτόκιο των repos και 

- ορίζουν  το  είδος  και  την  πιστοληπτική  ικανότητα  των  χρεογράφων  που 
δέχονται ως εγγύηση σε πράξης επαναγοράς (repos).  

 
Εκτός  από  αυτές  τις  δυνατότητες,  οι  τράπεζες  για  την  αναχρηματοδότησή  τους 
έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν και στη διατραπεζική αγορά. Κατά αυτόν τον 
τρόπο  παρέχονται  στις  τράπεζες  πρόσθετες  δυνατότητες  αναχρηματοδότησης,  τις 
οποίες  αξιοποιούν  στο  έπακρο.  Στη  σύγχρονη  λοιπόν  εποχή,  οι  τράπεζες  δεν 
αναμένουν  τις  πράξεις  ανοιχτής  αγοράς  για  να  αναχρηματοδοτηθούν,  αλλά 
μπορούν  να  το  κάνουν  άμεσα  στην  διατραπεζική  αγορά  με  την  βοήθεια  π.χ.  των 
repos (repurchase agreement), τις συμφωνίες επαναγοράς, όπως, για παράδειγμα, 
οι  συμφωνίες  πώλησης  ενός  χρεογράφου  για  συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα, 
συνήθως μια  νύχτα  (overnight)  ή μερικές ημέρες  και  επαναγορά  του  χρεογράφου 
(Σπαρτιώτης  και  Στουρνάρας,  2010).  Οι  πρακτικές  αυτές  έδωσαν  μεγάλη  ευελιξία 
στον  τραπεζικό  τομέα,  με  αποτέλεσμα  πλέον  να  θεωρείται  από  πολλούς  ότι  οι 
κεντρικές  τράπεζες  δεν  μπορούν  να  ελέγξουν  ή  ελέγχουν  μόνο  περιορισμένα  τη 
δημιουργία πιστώσεων (Mitlid και Vesterlud, 2001). 
 
Η τιτλοποίηση του ενεργητικού αποτελεί ένα μέσο δημιουργίας χρεογράφων. Κατά 
αυτό  τον  τρόπο  οι  τράπεζες  μπορούν  να  τιτλοποιήσουν  τα  δάνεια  που  έχουν 
διαθέσει  στο  κοινό  και,  αντί  να  περιμένουν  την  αποπληρωμή  τους,  τα  πωλούν 
εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο χρηματοδότηση, και μεταφέροντας παράλληλα 
τον  κίνδυνο  των  δανείων  σε  άλλους  οι  οποίοι  θέλουν  και  μπορούν  να  τον 
αναλάβουν,  δηλαδή  στους  αγοραστές  των  τίτλων  (Blanchard,  2009)  71.  Με  τον 
θεσμό της τιτλοποίησης, η προσοχή των τραπεζών μετατίθεται από την προσέκλυση 
των  καταθέσεων  στην  δημιουργία  αγοράς  για  τη  διάθεση  των  τίτλων.  Εδώ 
τοποθετείται  και  εμφάνιση  των golden boys,  των στελεχών  των οποίων ο βασικός 

                                                                 
71 Η  τιτλοποίηση  χρησιμοποιούνταν  και παλαιότερα.  Στη σύγχρονη  τραπεζική  και  κυρίως  κατά  την 
περίοδο  πριν  από  την  κρίση,  στις  ΗΠΑ,  υλοποιήθηκε  μέσα  από  την  ίδρυση  μιας  εταιρίας  ειδικού 
σκοπού (Special Purpose Vehicle), η οποία αγόραζε τα δάνεια από την τράπεζα (στεγαστικά δάνεια, 
δάνεια  αγοράς  αυτοκινήτων,  δάνεια  πιστωτικών  καρτών,  φοιτητικά  δάνεια),  τα  ομαδοποιούσε  σε 
συγκεκριμένες  ομάδες πιστοληπτικής  ικανότητας,  τις  λεγόμενες  κατηγορίες  (tranches),  εξέδιδε  επ’ 
αυτών  χρεόγραφα  (ομόλογα)  και  τα  πουλούσε  στους  διαφόρους  επενδυτές.  Οι  εταιρείες  ειδικού 
σκοπού  ανήκαν  εξ  ολοκλήρου  στις  τράπεζες.  Με  την  πώληση  των  δανείων  στις  εταιρείες  ειδικού 
σκοπού, οι τράπεζες εκτόπιζαν ένα μεγάλο μέρος των απαιτήσεων τους εκτός ισολογισμού και αυτό 
είχε  ως  αποτέλεσμα  τη  μείωση  των  κεφαλαιακών  απαιτήσεων  διασφάλισης  που  επέβαλαν  οι 
κανόνες  της  Βασιλείας.  Για  να  μπορέσουν  οι  εταιρείας  ειδικού  σκοπού  να  διαθέσουν  τα  νέα 
χρεόγραφα,  αναγκαία  ήταν  η  αξιολόγηση  τους  και  στην  περίπτωση  ήλθαν  και  ενεπλάκησαν  οι 
εταιρίες  αξιολόγησης  (Σπαρτιώτης  και  Στουρνάρας,  2010)  (Αγγελόπουλος,  2008).  Οι  εταιρείες 
αξιολόγησης  όμως  δεν  κατόρθωσαν  να  αντεπεξέλθουν  στις  απαιτήσεις  μιας  σωστής  αξιολόγησης, 
διότι, πρώτον,  επρόκειτο για νέα προϊόντα τα οποία απαιτούσαν ειδικά υποδείγματα αξιολόγησης 
και, δεύτερον, και οι ίδιες εταιρείες αξιολόγησης είχαν στενά οικονομικά συμφέροντα από την όλη 
διαδικασία, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν να αξιολογούν τα νέα προϊόντα κάτω από τα επίπεδα 
που επιθυμούσαν οι εταιρείες ειδικού σκοπού.     
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στόχος  ήταν  η  δημιουργία  τέτοιων  τίτλων  και  η  διάθεση  τους  στην  αγορά,  και 
αποκομιδή υψηλών προμηθειών. Ο τρόπος αυτός αναχρηματοδότησης αύξησε   τη 
σχέση  των  δανείων  προς  ίδια  κεφάλαια  των  τραπεζών  και  συνεπώς  τη  μόχλευση 
των  οργανισμών  αυτών  (Σπαρτιώτης  και  Στουρνάρας,  2010).  Αυτός  ο  τρόπος 
αναχρηματοδότησης  των  τραπεζών  λειτούργησε  όσο  καιρό  το  οικονομικό  κλίμα 
ήταν  ευνοϊκό  και  οι  τιμές  των  χρεογράφων  και  οι  αποδόσεις  τους  βρίσκονταν  σε 
ανοδική  πορεία72.  Όταν  πλέον  το  κλίμα  αντιστράφηκε  και  οι  τιμές  άρχισαν  να 
πέφτουν,  τα  αρχικά  δάνεια  άρχισαν  να  χάνουν  σε  αξία  με  αποτέλεσμα  να  μην 
μπορούν  να  αποπληρωθούν  οι  τίτλοι  που  βασίζονταν  σε  αυτά73.  Κατά  αυτόν  τον 
τρόπο άρχισε η διαδικασία της απομόχλευσης, η οποία ενισχύθηκε από τη μείωση 
των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών και η οποία είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω 
πώληση των χρεογράφων και η οποία σε τελική ανάλυση οδήγησε στην κατάρρευση 
των τιμών ορισμένων τίτλων, εφ’ όσον δεν υπήρχε αγορά για αυτούς.  

4.3. Συμπεράσματα των Θεωριών Επεξήγησης της Κρίσης 
 
Η  διεθνής  χρηματοπιστωτική  κρίση  τραυμάτισε  βαθειά  την  εικόνα  του  τρόπου 
λειτουργίας  της  οικονομίας,  την  οποία  είχε  μέχρι  τότε  η  πλειονότητα  των 
οικονομολόγων, δηλαδή μια εικόνα αυτορυθμιζόμενης οικονομίας, η οποία μάλιστα 
πρότεινε  την αποχή από κάθε παρέμβαση στο επίπεδο  των ανισορροπιών,  καθώς 
θεωρούσε  ότι  στο  πλαίσιο  των  ορθολογικών  αποφάσεων  οι  προσαρμογές  της 
αγοράς θα τις εξαλείψουν. Η κρίση αυτή φαινόταν αδύνατον να συμβεί,  ιδιαίτερα 
δεδομένης  της  πληρότητας  την  οποία  εθεωρείτο  ότι  είχε  αποκτήσει  ο 
χρηματοπιστωτικός  τομέας,  των  δυνατοτήτων  που  προσέφερε  η  ευελιξία  της 
διακίνησης  του  κεφαλαίου  και  των  δυνατοτήτων  μετάθεσης  του  κινδύνου  που 
προσέφεραν τα νέα επενδυτικά εργαλεία και τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα (την 
ισχύ  του  επονομαζόμενου  δόγματος  του  Lawson,  Lawson  dogma).  Έθεσε  σε 
αμφισβήτηση την πίστη που είχαν οι οικονομολόγοι στις δυνατότητες διατήρησης 
της παράξενης σχέσης  ισορροπίας την οποία είχε επιτύχει ο ανεπτυγμένος κόσμος 
με  τον  αναπτυσσόμενο  (την  επονομαζόμενη  συμφωνία  του  Bretton  Woods  II), 
πιστεύοντας  στην  διακίνηση  του  κεφαλαίου  από  πάνω  προς  τα  κάτω,  από  τις 
πλούσιες προς τις φτωχές χώρες και  τις αναπτυσσόμενες, στην πίστη που είχε για 
τις δυνατότητες συνεργασίας  των ΗΠΑ με  την Κίνα.  Κλόνισε επίσης  την πίστη  των 
ευρωπαίων  ότι  τα  ελλείμματα  που  παρουσίαζαν  οι  διάφορες  χώρες  της  Ε.Ε. 
αποτελούσαν ένα ειδικό εσωτερικό πρόβλημα και ότι αυτά θα αξιολογούνταν από 
την αγορά με σχετική ανεμελιά. Κλόνισε την πίστη της παγκόσμιας κοινότητας για 
την χρησιμότητα της Μεγάλης Αυτοσυγκράτησης (the Great Moderation) (Bernanke, 
2004)  (Krugman, 2000  και 2009),  την  ικανότητα  του  συντονισμού  της  παγκόσμιας 
οικονομίας μέσα από την εφαρμογή νομισματικών πολιτικών οι οποίες στοχεύουν 
στην διατήρηση του πληθωρισμού, που μπορούν να ακολουθήσουν από μόνες τους 

                                                                 
72  Όσο  καιρό  αυξάνονταν  οι  τιμές  των  χρηματοπιστωτικών  χρεογράφων,  βελτιωνόταν  και  η 
δανειοδοτική  ικανότητα  των  τραπεζών,  με  αποτέλεσμα  οι  τράπεζες  να  προσφέρουν  ακόμα 
περισσότερο  δάνεια  (κανάλι  του  πλούτου, Broad  Lending Channel, Balance  Sheet Chanel  Financial 
Accelerator). 
73  Έτσι  οι  επενδυτές  από  hedger  και  speculators  μετατράπηκαν  σε  ponzi  players,  δηλαδή  από 
επενδυτές  που  έχουν  εξασφαλίσει  την  αποπληρωμή  των  δανείων  μέσα  από  την  επένδυση  εξ 
ολοκλήρου  ή  εν  μέρει,  σε  επενδυτές  των  οποίων  η  εξασφάλιση  της αποπληρωμής  της  επένδυσης 
είναι μηδαμινές έως και ανύπαρκτες (Kregel, 2004).  
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οι  χώρες,  χωρίς  να  λαμβάνουν  υπόψη  τους  τις  πολιτικές  που  ακολουθούν  οι 
υπόλοιπες  (το  δόγμα  της  τακτοποίησης  τα  του  οίκου,  the  own  house  order) 
(Committe on International Economic Policy and Reform, September 2011).   
 
Η  διεθνής  χρηματοπιστωτική  κρίση  έδειξε,  ότι  από  τη  στιγμή  που  το  διεθνές 
νομισματικό σύστημα απεγκλωβίστηκε από τον προσανατολισμό προς μια σταθερή 
αξία, μια σταθερή άγκυρα, από εκείνη τη στιγμή πλέον η διεθνής χρηματοδότηση 
έπαψε  να  προσανατολίζεται  προς  τη  σχέση  αποταμίευσης  και  επενδύσεων.  Το 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έπαψε πλέον να αποτελεί την προϋπόθεση ροής 
των  κεφαλαίων.  Η  κίνηση  των  κεφαλαίων  απεγκλωβίστηκε  από  τη  σφαίρα  της 
πραγματικής οικονομίας. Η κίνηση του κεφαλαίου εξαρτάται από την ικανότητα των 
χωρών  να  εκδίδουν  διεθνές  χρήμα  με  τη  μορφή  ρευστών  διαθεσίμων  και  να  το 
επενδύουν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις,  υλοποιώντας κατά αυτό τον τρόπο τη 
χρονική  κατανομή  των  πόρων  και  της  ρευστότητας.  Σε  ένα  τέτοιο  περιβάλλον,  η 
σχέση  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών  και  καθαρής  επενδυτικής  θέσης  είναι 
αόριστη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αποκτούν μεγάλη σημασία οι μικτές επενδυτικές 
θέσεις των χωρών,  κυρίως των σημαντικών χωρών οι οποίες καθορίζουν τη σχέση 
του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών  με  τις  καθαρές  επενδυτικές  θέσεις.  Σε  μια 
τέτοια  κατάσταση,  όπως ήδη  τονίστηκε,  το  επιτόκιο  δεν αντικατοπτρίζει  τη σχέση 
της  αποταμίευσης  με  τις  επενδύσεις.  Το  επιτόκιο  μάλλον  καθορίζεται  από  τη 
διάθεση  πιστώσεων  του  συνολικού  τραπεζικού  συστήματος  και  το  οποίο  είναι 
συνήθως  χαμηλότερο  από  αυτό  που  υποδηλώνει  η  σχέση  αποταμίευσης  και 
επενδύσεων.  Αυτό  θα  πρέπει  να  το  λάβουν  ιδιαίτερα  υπ’  όψη  οι  χώρες  και  θα 
πρέπει να φροντίζουν να προσαρμόζουν ανάλογα και τις εσωτερικές τους πολιτικές 
και  να  μην  προωθούν  πολιτικές  υπερ‐κατανάλωσης  ή  υπερ‐αποταμίευσης.  Απτό 
παράδειγμα  οι  ΗΠΑ  με  την  υπερ‐κατανάλωση,  οι  χώρες  υπό  ανάπτυξη  και 
συγκεκριμένα η Κίνα με την υπερ‐αποταμίευση, η Ε.Ε. η οποία παρασυρόμενη από 
τα  χαμηλά  επιτόκια  και  με  την  εύνοια  της  αγοράς  δεν  έδωσε  την  απαραίτητη 
σημασία στα ελλείμματα και σε τελική ανάλυση τα αντιμετώπισε ως ένα εσωτερικό 
ζήτημα. Σε αυτό το περιβάλλον, η πραγματικές ανισορροπίες δεν είναι δυνατόν να 
αξιολογηθούν πλήρως, και απαιτείται η εξέταση των χρηματοπιστωτικών ροών, της 
ρευστότητας.   

Συνολικά,  διαπιστώνουμε  ότι  τα  προβλήματα  τα  οποία  αναφέρθηκαν  προήλθαν 
κυρίως  από  την  ένταση  την  οποία  δημιουργεί  η  χρήση  των  νομισμάτων  στο 
εσωτερικό  των  κρατών  με  τις  απαιτήσεις  που  επιβάλλει  η  αξιοπιστία  των 
νομισμάτων.  Στον νομισματικό τομέα, η ένταση αυτή αποτυπώθηκε μέσα από την 
ανάγκη  για  έκδοση  ρευστότητας  της  παγκόσμιας  οικονομίας  και  την  ανάγκη 
διατήρησης  της  αξίας  των  νομισμάτων  που  χρησιμοποιούνται  ως  παγκόσμια 
νομίσματα,  δηλαδή  τη  σύγχρονη  έκφραση  του  διλήμματος  του  Triffin.  Στον 
χρηματοπιστωτικό  τομέα,  από  την  ανάγκη  προσαρμογής  των  χρηματοπιστωτικών 
μεγεθών  ή  την  ανάγκη  προσαρμογής  των  πραγματικών  μεγεθών,  δηλαδή  από  τη 
θέληση  των  επενδυτών  να  χρηματοδοτήσουν  τα  ελλείμματα  ή  την  ικανότητα  των 
δανειστριών χωρών να προχωρήσουν στις απαραίτητες προσαρμογές. Η ικανότητα 
του συστήματος  να  εξισορροπήσει  εξαρτάται  από  το  είδος  των προσαρμογών  και 
αυτές  πρέπει  κατά  κανόνα  να  είναι  συμμετρικές  και  να  περιλαμβάνουν  τόσο  τις 
εκδότριες  χώρες  όσο  και  τις  δανείστριες,  η  οποίες  πρέπει  να  προχωρήσουν  στις 
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αναγκαίες  και  πολλές  φορές  οδυνηρές  προσαρμογές.  Για  την  επίλυση  των 
παραπάνω  προβλημάτων  έχουν  προταθεί  διάφορες  λύσεις,  άλλες  εκ  των  οποίων 
στοχεύουν  στην  ανάγκη  για  προσαρμοστικότητα  και  τον  περιορισμό  έκδοσης 
διεθνών  διαθεσίμων  και  άλλες  στην  ανάγκη  για  διάθεση  χρηματοδότησης 
παραβλέποντας  τον  κίνδυνο  υψηλών  ελλειμμάτων.  Η  διεθνής  χρηματοπιστωτική 
κρίση αν μη τι άλλο τόνισε την ανάγκη εξισορρόπησης του τομέα της παραγωγής με 
τον  χρηματοπιστωτικό  τομέα  και  τους  κινδύνους  που  περιλαμβάνει  ο  διεθνής 
χρηματοπιστωτικός τομέας με έναν ξεκάθαρο τρόπο. 

4.4. Χρηματοπιστωτική Ευστάθεια/Αστάθεια: Η Απεγνωσμένη 
Προσπάθεια Μέτρησης 

Γενικά η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση (financialisation), η οποία εκφράσθηκε στα 
προηγούμενα  κεφάλαια  μέσα  από  την  αλλαγή  παραδείγματος  στον  τραπεζικό 
τομέα  από  το  παράδειγμα  της  διαμεσολάβησης  προς  το  παράδειγμα  της 
δημιουργίας  «τοξικού»    ιδιωτικού  χρήματος,  κατά  τη  διάρκεια  της  διεθνούς 
χρηματοπιστωτικής  κρίσης,  ανέδειξε  πολλές  ανησυχητικές  πλευρές,  και  για  αυτόν 
τον  λόγο  καταβλήθηκε  ειδική  προσπάθεια  να  μετρηθεί  η  χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα ή χρηματοπιστωτική αστάθεια. Επειδή είναι δύσκολος ο ορισμός της 
χρηματοπιστωτικής  σταθερότητας,  οι  προσπάθειες  επικεντρώθηκαν  στην 
περίπτωση  της  χρηματοπιστωτικής  αστάθειας,  δηλαδή  τις  περιπτώσεις  όπου  το 
σύστημα κινδυνεύει74.  
 
Σε  γενικές  γραμμές,  διακρίνονται  τρείς  ομάδες  τέτοιων  υποδειγμάτων  (Borio  και 
Dreheman 2009) (European Central Bank, 2009):  

-  Η  πρώτη  ομάδα  περιλαμβάνει  υποδείγματα  "αυτοεκπλήρωσης"  (self‐
fulfilling)  και  υποδείγματα  τα  οποία  βασίζονται  στα  βασικά  οικονομικά 
μεγέθη (fundamentals).  

- Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει υποδείγματα  τα οποία εξηγούν  τις  κρίσεις 
ενδογενώς  (endogenous  financial  crisis)  και  άλλα  τα  οποία  εξηγούν  τις 
κρίσεις εξωγενώς με την βοήθεια μεταβολών από έξω  (exogenous negative 
shocks).  

- Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει υποδείγματα τα οποία εξετάζουν κατά πόσο οι 
κρίσεις επηρεάζουν τον συστηματικό (systemic) ή  ιδιοσυγκρασιακό κίνδυνο 
(idiosyncratic).  

  
Τα υποδείγματα αυτοεκπλήρωσης ή υποδείγματα βασικών οικονομικών μεγεθών 
(Borio  και  Dreheman  2009):  Η  ομάδα  αυτή  των  υποδειγμάτων  περιλαμβάνει  τα 
υποδείγματα  νομισματικών  κρίσεων  πρώτης  και  δεύτερης  γενιάς,  τα  οποία 
                                                                 
74  Το  πρόβλημα  της  χρηματοπιστωτικής  σταθερότητας  μπορεί  να  συγκριθεί  με  το  πρόβλημα  της 
νομισματικής  σταθερότητας.  Το  πρόβλημα  της  νομισματικής  σταθερότητας  στην  θεωρία  αλλά  και 
στην  πράξη  έχει  επιλυθεί  σε  μεγάλο  βαθμό,  διότι  υπάρχει  συγκεκριμένη  μεθοδολογία  που  το 
αντιμετωπίζει.  Αντίθετα,  το  πρόβλημα  της  χρηματοπιστωτικής  σταθερότητας  χαρακτηρίζεται  από 
ασάφεια.  Ο G.  Schinasi  θεωρεί  ότι  το  πρόβλημα  αυτό  προκύπτει  από  την  αδυναμία  ορισμού  της 
χρηματοπιστωτικής  σταθερότητας  και  συγκεκριμένα  από  την  αδυναμία  ορισμού  της 
χρηματοπιστωτικής ισορροπίας, εξ αιτίας της αδυναμίας ορισμού των τιμών των χρηματοπιστωτικών 
στοιχείων,  διότι αυτά ουσιαστικά ορίζονται με βάση  τις μελλοντικές προσδοκίες,  και  εξ αιτίας  του 
γεγονότος  ότι  η  χρηματοπιστωτικές  πράξεις  είναι  πράξεις  δανεισμού,  δηλαδή  πράξεις  οι  οποίες 
περιέχουν την υπόσχεση για μελλοντικές και αβέβαιες πληρωμές (Schinasi, 2009).  
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παρουσιάσθηκαν  στο  κεφάλαιο  2.3.  Στον  χρηματοπιστωτικό  /  τραπεζικό  τομέα  οι 
περιπτώσεις  αυτές  μπορεί  να  εξηγηθούν  με  το  υπόδειγμα  λειτουργίας  /  ορισμού 
τραπεζών  των  Daimond  /  Dybvig  (βλέπε  και  Σπαρτίωτη  και  Στουρνάρα,  2010, 
Ashinger,  2001).  Οι  δύο  συγγραφείς  ορίζουν  μια  τράπεζα  ως  ένα  οργανισμό  ο 
οποίος  δέχεται  καταθέσεις  σε  βραχυπρόθεσμη  βάση  και  δανείζει  σε 
μακροπρόθεσμη  βάση.  Ένας  τέτοιος  οργανισμός  εξυπηρετεί  τους  πελάτες  κατά 
προτεραιότητα (first in, first out), δηλαδή αυτός ο οποίος θέλει πρώτος να αποσύρει 
τις  καταθέσεις  εξυπηρετείται,  γεγονός  το  οποίο  είναι  δυνατόν  να  οδηγήσει  σε 
μαζικές  αναλήψεις,  όταν  υφίστανται  προβλήματα  ρευστότητας.  Σε  τέτοιες 
περιπτώσεις  προκύπτουν  υποδείγματα  με  πολλαπλά  σημεία  ισορροπίας  και  ένα 
από αυτά μπορεί να είναι και η κατάσταση κρίσης. Είναι ζήτημα εμπιστοσύνης των 
καταθετών  απέναντι  στις  τράπεζές  τους.  Το  ζητούμενο  είναι  πότε  αυτή  η 
εμπιστοσύνη αίρεται (Σπαρτιώτης και Στουρνάρας, 2010).  
 
Το  ίδιο  υπόδειγμα  των  Diamond  /  Dybvig  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και  ως 
υπόδειγμα  το  οποίο  βασίζεται  στα  βασικά  οικονομικά  μεγέθη.  Τα  βασικά 
οικονομικά  μεγέθη  της  τράπεζας,  η  κατάσταση  του  ισολογισμού  της,  για 
παράδειγμα,   το ενεργητικό που έχει για να καλύψει τις υποχρεώσεις της. Εάν για 
οιονδήποτε λόγο μειωθούν οι τιμές των τίτλων τους οποίους κατέχει μια τράπεζα, 
τότε μειώνεται  και  η αξία  τους,  με αποτέλεσμα  να  το αντιληφθεί  το  κοινό  και  να 
ακολουθήσουν φαινόμενα μαζικών αναλήψεων.  
 
Τα Ενδογενή και Εξωγενή υποδείγματα (Borio and Drehman., 2009): 
Τα εξωγενή υποδείγματα εξηγούν την εμφάνιση μιας κρίσης με βάση τις εξωτερικές 
διαταραχές,  όπως,  για  παράδειγμα,  μια  κακή  σοδιά,  μια  μείωση  της 
παραγωγικότητας, κ.ά.   
 
Τα  ενδογενή  υποδείγματα  εξηγούν  την  εμφάνιση  μιας  κρίσης  μέσα  από 
μηχανισμούς  αυτοτροφοδότησης  καταστάσεων,  οι  οποίοι  είναι  δυνατόν  να 
οδηγήσουν σε κρίσεις. Ένας απλός μηχανισμός είναι η εμπιστοσύνη. Όσο καιρό τα 
άτομα πιστεύουν σε μια ανοδική πορεία της οικονομίας και την αύξηση των τιμών, 
τόσο  καιρό    είναι  πρόθυμα  να  επεκτείνουν  τις  δραστηριότητες  τους  επενδύοντας 
και  αγοράζοντας,  για  παράδειγμα,  χρηματιστηριακούς  τίτλους.  Οι  πράξεις  αυτές 
κατά  κάποιο  τρόπο  επιβεβαιώνουν  την  πίστη  τους.  Από  κάποιο  σημείο  και  μετά 
όμως η κατάσταση μπορεί να αλλάξει και να αντιστραφεί. Ένας τέτοιος μηχανισμός 
είναι  και  ο  μηχανισμός  τύπου  Minsky.  O  Minsky  εξέφρασε  τη  θέση  ότι  η 
σταθερότητα  είναι  αυτή  που  φέρνει  την  αστάθεια.  Η  σταθερότητα  φέρνει 
εμπιστοσύνη και ένα θετικό κλίμα το οποίο εκφράζεται σε αύξηση των επενδύσεων 
και  αύξηση  των  τιμών.  Σε  αυτήν  την  πορεία  των  επενδύσεων  ο Minsky  διακρίνει 
τρείς  περιπτώσεις.  Την  περίπτωση  Hedging,  την  περίπτωση  Speculation  και  την 
περίπτωση  Ponzi  (Borio  and  Drehman,  2009),  (Kregel,  2004)75.    Η  περίπτωση 
Hedging είναι η περίπτωση κατά την οποία ένας επενδυτής, επενδύει στο μέτρο που 
μπορεί να καλύψει τις δαπάνες του. Για παράδειγμα, δανείζεται για μια επένδυση, 
η οποία όμως τον εξασφαλίζει στο μέλλον με τις εισπράξεις της. Η περίπτωση της 
κερδοσκοπίας  διακρίνεται  από  την  προηγούμενη από  το  γεγονός  ότι  ο  επενδυτής 

                                                                 
75 Βλέπε υποσημείωση 62 
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προχωρά  στην  επένδυση  χωρίς  να  έχει  απόλυτη  κάλυψη,  αλλά  ελπίζει  ότι  στο 
μέλλον  κάτι  θα  συμβεί  και  θα  μπορέσει  να  καλύψει  τις  δαπάνες  του.  Στην 
περίπτωση  αυτή  ο  επενδυτής  καλύπτει  μόνο  ένα  μέρος  των  δαπανών  του  και 
ελπίζει ότι στο μέλλον να καλύψει το υπόλοιπο. Η περίπτωση Ponzi διαφέρει από 
την περίπτωση  της  κερδοσκοπίας στο ότι ο  επενδυτής δεν  έχει  καμία κάλυψη και 
απλώς  ελπίζει  ότι  οι  καταστάσεις  θα  εξελιχθούν  κατά  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  η 
επένδυσή του θα αποδειχθεί επιτυχής στο μέλλον. Είναι η περίπτωση του επενδυτή 
ο οποίος ποτέ δεν πληρώνει με δικά του μέσα, αλλά βασίζεται μόνιμα σε δανεικά. 
Αποπληρώνει πάντοτε με δανεικά.  
 
Μία  άλλη  ενδογενής  εξήγηση  της  κρίσης  είναι  και  η  περίπτωση    την  οποία 
ανέπτυξαν οι Bernanke, Getler και Kiyotaki και Moore  (Borio and Drehman, 2009). 
Οι  παραπάνω  συγγραφείς    εξετάζοντας  τον  τραπεζικό  τομέα  προχώρησαν  στον 
ορισμό του μηχανισμού  δανείων ( Broad Lending Channel, Balance Sheet Channel, 
Financial  Accelerator)76,  σύμφωνα  με  τον  οποίο  μια  θετική  προοπτική  μπορεί  να 
επηρεάσει τη δυνατότητα δανειοδότησης των τραπεζών. Αυτό συμβαίνει καθώς μια 
αύξηση  των  τιμών  των  χρηματιστηριακών  τίτλων  αυξάνει  τη  δυνατότητα 
χρησιμοποίησής  τους  ως  εγγύηση  για  αναχρηματοδότηση  και  αύξηση  της 
δυνατότητας δανειοδότησης εκ μέρους μιας τράπεζας (Coricelli, 2006). 
 
Γενικά σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να ενταχθεί και η περίπτωση επίδρασης στα 
περιουσιακά  στοιχεία  των  καταναλωτών,  η  επίδραση  στα  διαρκή  καταναλωτικά 
αγαθά  αλλά  και  στις  επιχειρήσεις,  με  τη  βοήθεια  της  θεωρίας  Q  του  Tobin77. 
Πρόκειται  για  περιπτώσεις  που  ενέχουν  έναν  μηχανισμό  αυτοτροφοδότησης,  ο 
οποίος μπορεί γρήγορα και αυτόνομα να μεταστραφεί και να οδηγήσει σε κρίση. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις το συμβάν μεταστροφής μπορεί να μην είναι καθόλου γνωστό 
ή να έχει εμφανιστεί πολύ πριν από την κρίση.   
 
Ο Συστημικός ‐ Ιδιοσυγκρασιακός Κίνδυνος (European Central Bank, 2009); 
Ο  συστημικός  κίνδυνος  αφορά  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  η  επίδραση  του 
κινδύνου είναι κοινή για όλη την οικονομία ή καλύτερα τους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς,  ενώ  ο  ιδιοσυγκρασιακός  κίνδυνος  αφορά  τον  κίνδυνο  ο  οποίος 
επηρεάζει  μεμονωμένους  οργανισμούς  και  αποτελεί  κατά  κάποιο  τρόπο  έναν 
μηχανισμό διάδοσης του κινδύνου στους υπόλοιπους οργανισμούς. Ο διαχωρισμός 
αυτός  είναι  δύσκολος,  διότι  η  διάκριση  μεταξύ  του  συστημικού  και 

                                                                 
76 Βλέπε υποσημείωση 63 
77  Ό  όρος Q  ορίζεται  ως  η  σχέση  μεταξύ  της  αγοραστικής  αξίας  μιας  επιχείρησης  προς  την  αξία 
αντικατάστασής της. Όταν ο λόγος αυτός είναι μεγαλύτερος της μονάδας, σημαίνει ότι η αγοραστική 
αξία  της  επιχείρησης  είναι  μεγαλύτερη  της  αξίας  αντικατάστασης,  γεγονός  το  οποίο  οδηγεί  στην 
έκδοση  νέων  μετοχών  και  με  αυτόν  τον  τρόπο  σε  επενδύσεις  και  ανάπτυξη.  Στην  αντίθετη 
περίπτωση, όταν ο λόγος αυτός είναι μικρότερος της μονάδας, τότε θεωρείται ότι η αγοραστική αξία 
της  επιχείρησης  είναι  μικρότερη  της  αξίας  αντικατάστασης  και  αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  να 
προτιμώνται παλαιές επιχειρήσεις και παλαιοί εξοπλισμοί και να μην γίνονται επενδύσεις. Η θεωρία 
αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση της στέγασης και των κατασκευών. Ένας λόγος 
μεγαλύτερος της μονάδας υποδηλώνει ότι η αγοραστική αξία των νέων οικιών είναι μεγαλύτερη από 
αυτή  των  παλαιών  και  κάτι  τέτοιο  μπορεί  να  οδηγήσει  στην  αύξηση  της  κατασκευαστικής 
δραστηριότητας. Σε αντίθετη περίπτωση οι επενδυτές προτιμούν παλαιές κατοικίες  (Coricelli et al., 
2006). 
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ιδιοσυγκρασιακού κινδύνου είναι δύσκολη.  Για παράδειγμα, ο διαχωρισμός αυτός 
είναι  πρακτικά  και  θεωρητικά  αδύνατος  στην  περίπτωση  υποδειγμάτων  τα  οποία 
χρησιμοποιούν αόριστα και μεμονωμένα ένα και μόνο οργανισμό, π.χ. μια τράπεζα. 
Συνήθως, τα υποδείγματα που χρησιμοποιούν πολλές τράπεζες και υποθέτουν την 
επίδραση σε μια από αυτές και τη διάχυση του κινδύνου στις υπόλοιπες μέσα από 
επιδράσεις  στους  ισολογισμούς  και  την  χρηματοπιστωτική  θέση,  τα  συστήματα 
πληρωμής, τα συστήματα εκκαθάρισης κ.ά.  
 
Γενικά,  η  θεωρία  ορίζει  ως  συστημικό  κίνδυνο  τον  κίνδυνο  χρηματοπιστωτικής 
αστάθειας,  η  οποία  επηρεάζει  ή  μπορεί  να  επηρεάσει  μια  οικονομία  κατά  τέτοιο 
τρόπο, ώστε μην  είναι σε θέση  να  εκπληρώσει  τη βασική  της  λειτουργία,  δηλαδή 
της διάθεσης πόρων και ανάπτυξης.  
Αυτή η θεωρία διακρίνει τρία είδη συστηματικού κινδύνου (European Central Bank, 
2009):  

- Τον  κίνδυνο  διάχυσης  (contagion)  χρηματοπιστωτικής  αστάθειας  από  μια 
οικονομία σε μια άλλη. 

- Τον  κίνδυνο  ο  οποίος  προέρχεται  από  διάφορες  καταστάσεις 
χρηματοπιστωτικής ανισορροπίας και κάνει την εμφάνισή του ξαφνικά. 

- Τον  κίνδυνο  της  χρηματοπιστωτικής  αστάθειας,  ο  οποίος  συνδέεται  με 
εξωτερικές μεταβολές.  

 
Υπάρχουν  τέσσερεις  μέθοδοι  μέτρησης  του  συστηματικού  κινδύνου  και  της 
χρηματοπιστωτικής αστάθειας (European Central Bank, 2009):  

1. Η  μέθοδος  η  οποία  βασίζεται  στην  ανάπτυξη  δεικτών  μέτρησης  της 
χρηματοπιστωτικής  αστάθειας  /  ευστάθειας  ή  του  συστηματικού  κινδύνου 
(indicators of financial stability)78.  

2. Η  μέθοδος  η  οποία  βασίζεται  στην  ανάπτυξη  δεικτών  πρόβλεψης  του 
συστηματικού  κινδύνου  και  υπολογισμού  της  πιθανότητας  εμφάνισης  των 
κρίσεων (early warning indicators)79.  

                                                                 
78  Ένας  από  τους  γνωστότερους  δείκτες  είναι  ο  δείκτης  κεφαλαιακής  επάρκειας.  Άλλοι  γνωστοί 
δείκτες  είναι  τα  διάφορα  spreads  και  κυρίως  το  περιθώριο  των  ασφαλίστρων  κινδύνου  (credit 
default spread). Γενικά, ο στόχος είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος δεικτών που θα περιλαμβάνει 
όλους  του  τομείς  της  οικονομίας,  βάσει  των  οποίων  θα  παρακολουθείται  η  χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα. Εκτός από τους απλούς δείκτες χρησιμοποιούνται και οι σύνθετοι δείκτες. Ένας τέτοιος 
γνωστός  δείκτης  είναι  ο  CISS,  Composite  Index  of  Systemic  Stress,  τον  οποίο  ανέπτυξε  και 
χρησιμοποιεί η ΕΚΤ και υπολογίζεται ως ο μέσος σταθμικός όρος των επί μέρους δεικτών της αγοράς 
χρήματος, των ομολόγων, των μετοχών και της συναλλαγματικής ισοτιμίας (European Central Bank, 
2009), (Grimaldi Blix, 2010). 
79  Οι  δείκτες  πρόβλεψης  κρίσεων  βασίζονται  σε  διάφορα  υποδείγματα.  Σε  αυτά  τα  υποδείγματα 
ορίζεται  πρώτα  μια  κατάσταση  κρίσης,  π.χ.  μια  κατάσταση  χρηματοπιστωτικής  φούσκας  ή 
χρηματοπιστωτικής ανισορροπίας ή φυγής κεφαλαίου ( bank run  ) ή ακόμη ξαφνικής μεταστροφής 
κεφαλαίου (sudden stop). Στη συνέχεια ορίζεται ένας δείκτης βάσει του οποίου παρακολουθείται και 
μετράται η κατάσταση κρίσης, στη συνέχεια ορίζεται ένα όριο το οποίο, εάν το υπερβεί ο δείκτης, 
φανερώνει το κίνδυνο κρίσης. Το όριο αυτό μπορεί να είναι και πιθανότητα εμφάνισης του δείκτη. 
Το  όριο  (threshold  κατώφλι)  υπολογίζεται  με  στατιστικές  μεθόδους.  Κατόπιν  αξιολογούνται  τα 
αποτελέσματα  του  υποδείγματος.  Η  αξιολόγηση  ακολουθεί  βάσει  του  λάθους  πρώτου  τύπου 
(λανθασμένη  σηματοδότηση)  ή  βάσει  του  λάθους  δεύτερου  τύπου  (εμφάνιση  κρίσης  χωρίς 
σηματοδότηση) (Borio and Drehman, 2009) (Frenkel and Menkhoff, 2000). 
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3. Τα  υποδείγματα  προσομοίωσης  ειδικών  χρηματοπιστωτικών  καταστάσεων 
(macro – stress – testing models) 80.  

4. Τα υποδείγματα διάχυσης (contagion)  και μετάδοσης (spillover ) κρίσεων81. 
 

Οι δύο πρώτες μέθοδοι αποσκοπούν στην πρόβλεψη κρίσεων. Ειδικότερα οι δείκτες 
πρόβλεψης  μπορεί  να  χρησιμοποιηθούν  ως  μέσα  για  την  αξιολόγηση  της 
πιθανότητας  εμφάνισης  μιας  κρίσης.  Τα  υποδείγματα  προσομοίωσης  ειδικών 
καταστάσεων  χρησιμοποιούνται  συνήθως  για  την  εξακρίβωση  καταστάσεων  και 
περιπτώσεων  των  οποίων  η  εμφάνιση  είναι  δυνατόν  να  θέτει  σε  κίνδυνο  το 
χρηματοπιστωτικό  σύστημα.  Τα  υποδείγματα  διάχυσης  και  μετάδοσης  κρίσεων 
χρησιμοποιούνται  για  την    εξακρίβωση  εκείνων  των  σημείων  του  συστήματος,  τα 
οποία  μπορούν  να  φέρουν  σε  κίνδυνο  το  χρηματοπιστωτικό  σύστημα,  για 
παράδειγμα, μεγάλες τράπεζες ή μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.    
 
Παραμένοντας  στον  στενό  κύκλο  των  εξωτερικών  συναλλαγών,  η  διεθνής 
χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε τη σημασία της διακίνησης του κεφαλαίου, την 
αυτομόλυνση  του  διεθνούς  κεφαλαίου  από  την  σφαίρα  της  πραγματικής 
οικονομίας.  Η  διακίνηση  του  κεφαλαίου,  της  ρευστότητας,  των  περιουσιακών 

                                                                 
80  Στα  υποδείγματα  προσομοίωσης,  η  εμφάνιση  ειδικών  καταστάσεων,  επιδράσεων  ή  shocks  δεν 
είναι  δεδομένη.  Τα  υποδείγματα  αυτά  προσπαθούν  να  εξετάσουν  τις  επιπτώσεις  εμφάνισης 
εξαιρετικά δύσκολων καταστάσεων στη χρηματοπιστωτική κατάσταση του τραπεζικού τομέα ή  την 
οικονομία  γενικά.  Στον  τραπεζικό  τομέα,  τέτοια  τεστ  περιλαμβάνουν  ένα  μεγάλο  πλήθος 
μεταβλητών. Στην αρχή, ορίζεται ένα σενάριο εμφάνισης ειδικών καταστάσεων το οποίο μπορεί να 
είναι  υποθετικό  ή  να  υπολογίζεται  βάσει  κάποιων  οικονομετρικών  ή  στατιστικών  μεθόδων.  Στη 
συνέχεια, εξετάζονται οι επιπτώσεις της εμφάνισης του σεναρίου στη χρηματοπιστωτική κατάσταση 
της  τράπεζας,  υπολογίζονται  οι  πιθανότητες  εμφάνισης  ζημίας,  το  εύρος  της  ζημίας,  κατόπιν 
υπολογίζεται η ζημία της τράπεζας και το πόσες τράπεζες οδηγούνται σε προβλήματα ή πτώχευση 
(Borio  and  Drehman,  2009).  Για  μια  λεπτομερή  παρουσίαση  των  υποδειγμάτων  προσομοίωσης 
ειδικών καταστάσεων, βλέπε Sorge, 2004.  
81 Σε γενικές γραμμές, τα υποδείγματα αυτά δείχνουν τον τρόπο σύνδεσης των διαφόρων μονάδων 
αλλά και τον τρόπο μετάδοσης και διάχυσης μιας κατάστασης στις υπόλοιπες μονάδες. Κατά αυτόν 
τον  τρόπο,  τα  μοντέλα  αυτά  βοηθούν  στην  ταυτοποίηση  μονάδων  διάδοσης  κρίσεων  με  μεγάλη 
σημασία  (too  big  to  fail)  και  οι  οποίοι  απαιτούν  ιδιαίτερη  προσοχή.  Τα  υποδείγματα  αυτά 
παρουσιάζονται με την βοήθεια της μεθοδολογίας των δικτύων (Χρηματοπιστωτικά δίκτυα, Financial 
Networks).  Ένα  δίκτυο  μπορεί  να  περιγραφεί  με  την  βοήθεια  κόμβων  (χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί,  nodes  or  vertices)  και  με  τις  σχέσεις  τους  οι  οποίες  παρουσιάζονται  με  γραμμές 
σύνδεσης  που  έχουν  μια  συγκεκριμένη  κατεύθυνση  (arcs  ή  τόξα  )  ή  γραμμές  χωρίς  κατεύθυνση 
(edges).  Οι  συνδέσεις  παρουσιάζουν  διάφορες  σχέσεις  στο  δίκτυο  μεταξύ  των  οργανισμών.  Στον 
χρηματοπιστωτικό  τομέα  αυτές  συνήθως  είναι  σχέσεις  δανείων,  ανοίγματα  μιας  τράπεζας  σε  μια 
άλλη  ή  ροές  ρευστότητας  σε  ένα  σύστημα  πληρωμών.  Ο  βασικός  στόχος  μιας  ανάλυσης  δικτύου 
είναι  η ανάλυση  των σχέσεων.  Η  συμπεριφορά  ενός  κόμβου δεν μπορεί  να αναλυθεί  μόνο με  τις 
ιδιότητές του, αλλά πολλές φορές αυτή εξαρτάται και από τη συμπεριφορά κάποιων άλλων κόμβων. 
Μια άλλη εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής είναι η περίπτωση της ταυτοποίησης πολύ σημαντικών 
οργανισμών,  λόγω  της  έντονης  διασύνδεσής  τους  με  άλλους  οργανισμούς  (too  big  to  fail  ‐  to 
interconnected  to  fail  doctrine).  Σε  αυτή  την  περίπτωση  χρησιμοποιείται  η  μεθοδολογία  της 
κεντρικότητας των κόμβων  (centrality), η οποία ορίζεται βάσει  των σχέσεων που καταλήγουν στον 
κόμβο (in ‐ degree) ή βάσει των σχέσεων που προέρχονται από έναν κόμβο (out‐degree) ή βάσει της 
απόστασης από άλλους κόμβους (closeness). Η κεντρικότητα μπορεί να σχετίζεται αντίστροφα με την 
κεντρικότητα γειτονικών κόμβων(eigenvector centrality ). O στόχος της χρηματοπιστωτικής ανάλυσης 
είναι η ταυτοποίηση των κεντρικοτήτων και των επιδράσεών τους στο όλο σύστημα και, κατά αυτό 
τον  τρόπο,  η  ανίχνευση  διόδων  κρίσεων.  Κατά  αυτόν  τον  τρόπο  η  ανάλυση  καταλήγει  στην 
ταυτοποίηση τρόπων διάδοσης των κρίσεων (European Central Bank, 2009).  
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στοιχείων, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις είναι αυτές που καθορίζουν τον τόνο. 
Το ύψος των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων, η σύνθεσή, η μορφή, η αποτίμηση και η 
τιμολόγησή  τους  είναι  οι  παράγοντες  οι  οποίοι  καθορίζουν  σε  μεγάλο  βαθμό  τις 
καταστάσεις στην οικονομική σφαίρα ακόμα και σε περιπτώσεις όπου οι χώρες π.χ. 
παρουσιάζουν  μια  ισορροπία  στο  ισοζύγιο  τρεχουσών  συναλλαγών82.    Στην 
προκειμένη περίπτωση, μεγάλη σημασία αποκτά η επίδραση της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  στην  επιλογή  των  περιουσιακών  στοιχείων  και  κυρίως  η  επίδραση  της 
μεταβολής  της  στην  αποτίμησή  τους  και,  κατ’  επέκταση,  στο  ισοζύγιο  πληρωμών 
μιας χώρας. Πρόκειται για το λεγόμενο κανάλι αποτίμησης ή κανάλι του πλούτου ή, 
αλλιώς,  το  κανάλι  του  χαρτοφυλακίου,  για  το  οποίο  έχουν  καταβληθεί  πολλές 
προσπάθειες  καταμέτρησής  του.  Ένα  άλλο  ζήτημα  το  οποίο  αποκτά  ιδιαίτερη 
σημασία είναι ο καταμερισμός του πλούτου σε μια οικονομία και οι επιδράσεις τις 
οποίες  είναι  δυνατόν  να  έχει,  όπως  και  η  σύνθεση  του  πλούτου,  στη 
χρηματοπιστωτική αστάθεια ή ευστάθεια. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο επίσης έχει 
μεγάλη  σημασία  είναι  το  πρόβλημα  του  προπατορικού  αμαρτήματος  ή  βασικής 
αδυναμίας  (original sin), καθώς και το πρόβλημα χρήσης ξένου νομίσματος σε μια 
χώρα (δολαριοποίηση).  

4.4.1. Το Κανάλι Αποτίμησης  
Η  επίδραση  της  μεταβολής  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στα  προϊόντα  και  της 
εμπορικές  συναλλαγές,  όπως φαίνεται  από  τα  προηγούμενα  κεφάλαια,  έχει  τύχει 
μεγάλης  προσοχής.  Παράλληλα  όμως  με  τις  επιπτώσεις  της  μεταβολής  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στον  πραγματικό  τομέα,  υπάρχουν  και  οι  επιπτώσεις 
της  μεταβολής  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στα  κεφαλαιακά  κέρδη  ή  τις 
κεφαλαιακές  ζημίες  και  αυτό  αποτελεί  το  λεγόμενο  κανάλι  αποτίμησης.  Οι 
επιπτώσεις  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στα  κεφαλαιακά  κέρδη  ήταν  βέβαια 
γνωστή  και  παλαιότερα  και  εξετάζονταν  στο  πλαίσιο  της  θεωρίας  του 
χαρτοφυλακίου,  απέκτησε  όμως  μεγάλη  σημασία  λόγω  της  αύξησης  των 
συναλλαγών  επί  των  περιουσιακών  στοιχείων.  Σε  γενικές  γραμμές,  οι  επιπτώσεις 
της μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας στα κεφαλαιακά κέρδη ή ζημίες και, 
κατ’ επέκταση, στο ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίου εξαρτώνται από το μέγεθος και τη 
σύνθεση  των  απαιτήσεων  ή  υποχρεώσεων  τις  οποίες  έχει  μια  οικονομία,  από  τις 
αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων και από τις επιπτώσεις της μεταβολής της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στις  αποδόσεις,  στη  σύνθεση  και  το  μέγεθος  της 
εμπορίας των περιουσιακών στοιχείων. 
 
Σε μια προσπάθεια εμπειρικής καταμέτρησης του αποτελέσματος της αποτίμησης, 
οι Lane, Milesi‐Ferretti και Schambaugh ανέπτυξαν σε μια σειρά από εργασίες μια 
μεθοδολογική  προσέγγιση  υπολογισμού  του  αποτελέσματος,  η  οποία  έχει  τύχει 
μεγάλης αναγνώρισης στην οικονομική ανάλυση και χρησιμοποιείται ευρέως.  

                                                                 
82  Τα  παραπάνω  προβλήματα  αντιμετωπίζονται  στο  πλαίσιο  της  θεωρίας  του  διεθνούς 
χαρτοφυλακίου  και  του  διεθνούς  καταμερισμού  του  κινδύνου,  η  οποία,  με  τη  βοήθεια 
υποδειγμάτων  τύπου  Νέας  Ανοιχτής  Μακροοικονομίας,  καταβάλει  προσπάθειες  να  συμπεριλάβει 
και τον διεθνή καταμερισμό πλούτου και να τον εντάξει στις μακροοικονομικές αποφάσεις (Obstfeld, 
2007).  
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Oι  Lane  και Milesi‐Ferretti,  λαμβάνοντας  υπόψη  το  γεγονός  ότι  οι  περισσότερες 
χώρες, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, δεν καταγράφουν ή καταγράφουν με έναν 
ελλειμματικό  τρόπο  τη διακίνηση  των περιουσιακών στοιχείων,  προχώρησαν στην 
καταγραφή των επενδυτικών θέσεων περίπου 150  χωρών για το διάστημα 1970 – 
2004 αναπτύσσοντας έτσι μια βάση δεδομένων (βλέπε τα έργα External Wealth of 
Nation Mark I, 2005 και External Wealth of Nation Mark II, 2006).  

Έχοντας  καταγράψει  τις  επενδυτικές  θέσεις  των  χωρών,  οι  συγκεκριμένοι 
συγγραφείς  προχώρησαν  στην  ανάπτυξη  μιας  μεθοδολογίας  αποτύπωσης  του 
ισοζυγίου  πληρωμών,  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  παράγοντες  οι  οποίοι  επιδρούν  στις 
επενδυτικές θέσεις των χωρών, όπως το είδος των επενδύσεων, το μέγεθός τους, τις 
μεταβολές  των  αποδόσεων  των  περιουσιακών  στοιχείων,  τις  μεταβολές  της 
πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  καθώς  και  το  ποσοστό  μεγέθυνσης  της 
οικονομίας (Lane and Ferretti, 2005, σσ.,.6‐7) (Lane and Milesi‐Ferretti, 2006).  
 
Βασιζόμενοι στην λογιστική εξίσωση: 
 

1t t t t tB B CA KG E−− = + +               (24) 

 η οποία υποδηλώνει τη μεταβολή της καθαρής επενδυτικής θέσης μιας χώρας,  

όπου 
CA: η μεταβολή του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, 
KG: η μεταβίβαση εισοδημάτων από επενδύσεις και  
Ε: η στατιστική διαφορά  
 
Κατόπιν, προχώρησαν σε αναδιατύπωση της προηγούμενης σχέσης με την βοήθεια 
των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων μιας χώρας ως εξής: 
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όπου 
bgst: το εμπορικό ισοζύγιο  
Α: οι απαιτήσεις της χώρας (Assets)  
L: οι υποχρεώσεις (Liabilities)  
I: οι ονομαστικές αποδόσεις  
g: το ποσοστό μεγέθυνσης  
π: ο πληθωρισμός 
(Τα πεζά γράμματα υποδηλώνουν ποσοστιαίες μεταβολές) 
 
Η  εξίσωση  24  δείχνει  τις  επιπτώσεις  των  ονομαστικών  αποδόσεων  στην  καθαρή 
θέση μιας χώρας (δεύτερος όρος του δεξιού μέρους). 
 Στην  συνέχεια  οι  συγκεκριμένοι  συγγραφείς  αναδιατύπωσαν  την  εξίσωση  24, 
χρησιμοποιώντας πραγματικά μεγέθη 

-  χρησιμοποιώντας kg  t
Α
      (kg  t

L
    )  τα  οποία υποδηλώνουν  τις  εισοδηματικές 

εισπράξεις (πληρωμές) ως ποσοστό επί του συνόλου των απαιτήσεων  και οι 
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οποίοι όροι καθορίζουν βάσει της σχέσης  1 1
A L
t t t t tkg A kg L KG− −− =  το σύνολο 

των κεφαλαιακών εισπράξεων σε μια οικονομία  
- τις  πραγματικές  αποδόσεις  μετρούμενες  στο  εγχώριο  νόμισμα,  βάσει  της 

σχέσης 
1 1

1

A A
A t t
t

t

i kgr
π

+ +
= −

+
, η οποία υπονοεί την πραγματική απόδοση των 

απαιτήσεων αλλά και  την αντίστοιχη για  την περίπτωση των υποχρεώσεων 
(L) 
 

κατέληξαν στην ακόλουθη εξίσωση: 
        (26) 
όπου  φαίνεται  ότι  καθαρή  θέση  της 
χώρας  δεν  επηρεάζεται  μόνο  από  το 

έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αλλά και από:  
- το κόστος των απαιτήσεων σε σχέση με το ποσοστό μεγέθυνσης της χώρας,  
- τη  διαφορά  των  αποδόσεων  μεταξύ  των  απαιτήσεων  με  το  κόστος  των 

υποχρεώσεων και τελικά,  
- το ύψος της καθαρής θέσης μιας χώρας83 84 85. 

 
Σε  μια  σειρά  από  οικονομετρικές  μελέτες  με  βάση  τις  παραπάνω  σχέσεις,  οι 
συγγραφείς  προσπάθησαν  να  εκτιμήσουν  τις  επιδράσεις  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας για τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τις Ασιατικές Οικονομίες καταλήγοντας (Lane 
and  Milesi‐Ferretti,  2006  και  Lane,  2008)  ότι  για  την  περίπτωση  των  ΗΠΑ,  για 
παράδειγμα, μια υποτίμηση του δολαρίου θα έχει θετικές επιπτώσεις στην καθαρή 
θέση  της  χώρας,  διότι  οι  ΗΠΑ  αποτιμούν  το  σύνολο  των  υποχρεώσεων  τους  σε 
δολάρια σε αντίθεση με τις απαιτήσεις, οι οποίες δεν αποτιμώνται σε δολάρια, με 
αποτέλεσμα μια υποτίμηση να μην επηρεάζει τις υποχρεώσεις αλλά να αυξάνει την 
αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό και, κατά αυτόν τον τρόπο, να διαπιστώνεται 
μια μεταφορά πλούτου στις ΗΠΑ. Αυτό το γεγονός μπορεί να θεωρηθεί και ως μια 
από  τις  βασικότερες  αιτίας  διατήρησης  του  υψηλού  ισοζυγίου  τρεχουσών 
συναλλαγών  των  ΗΠΑ,  σε  αντίθεση  με  τις  υπό  ανάπτυξη  χώρες,  οι  οποίες 
δανείζονται  βραχυπρόθεσμα  σε  δολάρια  και  των  οποίων  η  αξία  των  δανείων 
αυξάνει, με σοβαρές επιπτώσεις για αυτές.  
 
Σε  μια  προσπάθεια  καλύτερης  αποτίμησης  των  επιπτώσεων  των  αλλαγών  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας οι P. Lane και J. Schambaugh (2008), προχώρησαν στον 
ορισμό  και  υπολογισμό  της  «χρηματοπιστωτικής»  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  σε 
                                                                 
83 Η συγκεκριμένη σχέση εκφράζεται σε εγχώριο νόμισμα, στην προκειμένη περίπτωση σε δολάρια, 
μπορεί  όμως  να  εκφραστεί  σε  ένα  άλλο  νόμισμα  λαμβάνοντας  υπόψη  την  ακόλουθη  σχέση 

( ) ( )( )$1 1 1t t tr r s+ = + +
 
όπου s η συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος έναντι του δολαρίου 

(Lane και Milesi‐Ferretti., 2005). 
84  Ο  δεύτερος  όρος  της  εξίσωσης  25  μοιάζει  με  την  εξίσωση  η  οποία  χρησιμοποιείται  στην 
δημοσιονομική πολιτική και αντιπαραθέτει το κόστος του ελλείμματος (τους τόκους των δανείων) με 
τη  μεγέθυνση  της  παραγωγής  και  την  οποία  χρησιμοποίηση  ο Domar  για  πρώτη φορά  (Lane  and 
Ferretti 2005) (Bibov, 2010).  
85 Το Τμήμα Αξιολόγησης Συναλλαγματικών Ισοτιμιών και Συναλλαγματικών Πολιτικών χρησιμοποιεί 
μια  παρόμοια  προσέγγιση  στην  προσπάθεια  του  να  αξιολογήσει  τη  διατηρησιμότητα  ενός 
συγκεκριμένου ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (Rajan, 2006). 
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αντίθεση με την παραδοσιακή περίπτωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η οποία 
αποτυπώνει τις εμπορικές συναλλαγές. Υπολογίζοντας τη νομισματική σύνθεση των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (δηλαδή το ποσοστό του δολαρίου, του ευρώ και 
των  υπόλοιπων  νομισμάτων)  καθώς  και  τη  σύνθεση  των  χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών (δηλαδή τα ποσοστό των άμεσων ξένων επενδύσεων, των επενδύσεων 
σε  μετοχές  χαρτοφυλακίου,  των  επενδύσεων  σε  ομόλογα,  σε  άμεσα  δάνεια  και 
συναλλαγματικά διαθέσιμα)  κατέληξαν σε έναν δείκτη συναλλαγματικής  ισοτιμίας 
που  επιτρέπει  την αξιολόγηση  της  μεταβολής  της συναλλαγματικής  ισοτιμίας στις 
επενδυτικές  θέσεις  μιας  χώρας  και,  κατ΄  επέκταση,  στο  ισοζύγιο  πληρωμών.  Ο 
δείκτης αυτός παίρνει θετικές τιμές στην περίπτωση κατά την οποία μια χώρα έχει 
μια θετική επενδυτική θέση  (δηλαδή οι απαιτήσεις υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις, 
έχει δηλαδή μια θέση long) και αρνητικές τιμές στην αντίθετη περίπτωση, κατά την 
οποία μια χώρα έχει μια αρνητική θέση  (δηλαδή οι υποχρεώσεις υπερβαίνουν τις 
απαιτήσεις,  δηλαδή,  έχει  δηλαδή  θέση  short)86.  Σύμφωνα με  τα  παραπάνω,  είναι 
δυνατόν μια χώρα να προχωρήσει σε μια υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
και  αυτή  η  υποτίμηση  να  έχει  θετικές  επιπτώσεις  στο  ισοζύγιο  τρεχουσών 
συναλλαγών,  αλλά  αρνητικές  επιπτώσεις  στην  επενδυτική  θέση  της  χώρας,  με 
αποτέλεσμα  η  επιδείνωση  της  επενδυτικής  της  θέσης  να  μειώνει  τα  θετικά 
αποτελέσματα  της  υποτίμησης.  Αντίστροφα,  είναι  δυνατόν  να  έχει  θετικές 
επιπτώσεις  στην  καθαρή  επενδυτική  θέση  της  χώρας,  με  αποτέλεσμα  τα  θετικά 
αποτελέσματα  να  ενισχύονται.  Οι  ίδιοι  συγγραφείς  υπολόγισαν  ότι  το  20%  των 
χωρών  παρουσιάζουν  θετικές  επενδυτικές  θέσεις,  με  αποτέλεσμα  οι  εμπορικές 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες  να  συσχετίζονται  με  τις  χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες θετικά,  ενώ  το 63%  των  χωρών παρουσιάζει αρνητικές 
επενδυτικές  θέσεις,  με  αποτέλεσμα  οι  δύο  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  να 
συσχετίζονται  αρνητικά,  έτσι  ώστε  οι  επιπτώσεις  της  μιας  μεταβολής  να 
αναιρούνται  από  τις  επιπτώσεις  της  άλλης.  Στις  ίδιες  μελέτες,  οι  συγκεκριμένοι 
συγγραφείς  κατέληξαν  στο  συμπέρασμα  ότι  το  αποτέλεσμα  της  αποτίμησης  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  εξαρτάται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  το  ύψος  των 
συναλλαγών  και  ότι  οι  μεταβολές  αυτές  δεν  μεταστρέφονται  εύκολα,    ιδιαίτερα 
στην περίπτωση των υπό ανάπτυξη χωρών (Lane and Schambaugh., 2008, σ. 2).  
 
Για τον υπολογισμό της χρηματοπιστωτικής συναλλαγματικής ισοτιμίας οι Lane και 
Schambaugh  βασίστηκαν,  όπως  και  στις  προηγούμενες  περιπτώσεις,  στη  βασική 
λογιστική αποτύπωση του ισοζυγίου πληρωμών και την ανάλυση των κεφαλαιακών 
εισπράξεων (Lane and Schambaugh., 2008, σ. 3 επ): 

1t t t tNFA NFA CA VAL−− = +               (27)  

όπου  
NFA: η καθαρή επενδυτική θέση της χώρας  
CA: το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
VAL: οι κεφαλαιακές εισπράξεις  
 

                                                                 
86 Ο δείκτης αυτός διαφέρει από τον δείκτη συναλλαγματικής ισοτιμίας, ο οποίος υπολογίζεται ως ο 
σταθμικός  μέσος  των  εμπορικών  συναλλαγών  και  χρησιμοποιείται  συνήθως,  και  για  αυτό  οι 
συγκεκριμένοι συγγραφείς ονομάζουν  τη συναλλαγματική  ισοτιμία, η οποία υπολογίζεται με βάση 
τη στάθμιση των εμπορικών δραστηριοτήτων ως εμπορική συναλλαγματική ισοτιμία. 
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1
MV XR

t t t t t t t tNFA NFA TB FC TB NTEINVINC VAL VAL−− = + = + + +     (28) 

όπου  
ΤB: το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών  
FC: το σύνολο των κεφαλαιακών εισπράξεων  
NETINVINC: οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων  
VALt

MV:  οι  εισπράξεις  που  προέρχονται  από  μεταβολές  στη  σύνθεση  του 
χαρτοφυλακίου των επενδυτικών θέσεων μιας χώρας  
VALt

XR:  οι  εισπράξεις  που  προέρχονται  από  μεταβολές  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  
 
Στην  συνέχεια  οι  συγκεκριμένοι  συγγραφείς  υπολογίζουν  μέσα  από  μετρήσεις  τη 
νομισματική σύνθεση των θέσεων ως εξής: 
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η  οποία  δείχνει  τη  νομισματική  σύνθεση  των  απαιτήσεων  και  των  υποχρεώσεων 
μιας χώρας,  
όπου  
wiJt

A(L):  το  ποσοστό  του  νομίσματος  j  κατά  την  περίοδο  t  στις  απαιτήσεις  (Α)  ή 
υποχρεώσεις (L) της χώρας ι 
λit

Ak(Lk): το ποσοστό των επενδυτικών κατηγοριών k (απαιτήσεις Α και υποχρεώσεις 
L) της χώρας ι κατά την χρονική περίοδο t 
wijt

Ak(Lk):  το ποσοστό  του νομίσματος  j  στην επενδυτική κατηγορία k  (απαιτήσεις Α 
και υποχρεώσεις L)της χώρας ι κατά την περίοδο t 
 
Με την βοήθεια των παραπάνω δεικτών, οι συγγραφείς υπολογίζουν τις μεταβολές 
της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  η  οποία  μπορεί  να  υπολογιστεί  χωριστά  από  την 
πλευρά των απαιτήσεων όσο και από την πλευρά των υποχρεώσεων ως ακολούθως: 

( )1 1* 1 *%A A A
it it ijt ijtI I w E+ += + Δ∑

, 
( )1 1* 1 *%L L L

it it ijt ijtI I w E+ += + Δ∑
    (30) 

όπου  
Iijt+1

A(L):  ο  δείκτης  διμερούς  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  ο  οποίος  βασίζεται  σε 
μεταβολές των στοιχείων των απαιτήσεων (υποχρεώσεων) και  
ΔΕijt+1

A(L):  η  μεταβολή  της συναλλαγματικής  ισοτιμίας  του  νομίσματος  ι  έναντι  του 
νομίσματος j  
 
Τη σημασία των παραπάνω δεικτών δείχνουν οι ίδιοι οι συγγραφείς με την βοήθεια 
της αντιπαράθεσης των χρηματοοικονομικών δεικτών με τον δείκτη που βασίζεται 
στις εμπορικές συναλλαγές,  στις περιπτώσεις των ΗΠΑ, της Κίνας, της Βραζιλίας και 
του Μπενίν για τις οποίες υπολογίζουν τους δείκτες για την χρονική περίοδο 1995‐
2005 και οι οποίοι αναπαράγονται στο επόμενο γράφημα  
 
Χαρακτηριστική  είναι  η  περίπτωση  των  ΗΠΑ,  της  οποίας  ο  χρηματοπιστωτικός 
δείκτης  βάσει  των  υποχρεώσεών  της  έχει  παραμείνει  σταθερός,  τονίζοντας  την 
περίπτωση της αποτίμησης των υποχρεώσεων σε δολάρια, σε αντίθεση με τον δύο 
υπόλοιπους δείκτες βάσει  των απαιτήσεων αλλά και  των εμπορικών συναλλαγών, 
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οι  οποίοι  παρουσιάζουν  μια  παράλληλη  πορεία,  κατά  την  οποία  στην  αρχή  της 
χρονικής περιόδου ανατιμήθηκαν και μετά το 2001 άρχισαν να υποτιμούνται, με την 
υποτίμηση του δείκτη βάσει  των απαιτήσεων να είναι μεγαλύτερη,  τονίζοντας την 
υψηλή περιεκτικότητα ευρωπαϊκών νομισμάτων.  
 

Γράφημα 7: Χρηματοπιστωτικές και Τυπικές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες σε Επιλεγμένες Χώρες 
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Πηγή: Lane, R. P. and Schambaugh, C.J. (2008). Financial exchange rates and international currency exposures. Deutsche 

Bundesbank Discussion Paper, No 22/2008, σελ. 37 

 
Στην  περίπτωση  της  Βραζιλίας,  η  οποία  αποτελεί  ένα  τυπικό  παράδειγμα 
αναδυόμενης αγοράς, οι τρείς δείκτες  δείχνουν παράλληλες πορείες, με τον δείκτη 
βάση υποχρεώσεων  να  δείχνει  χαμηλότερη μεταβλητότητα αντικατοπτρίζοντας  τα 
αυξανόμενα ποσοστά χρεωστικών τίτλων σε εγχώριο νόμισμα.  
 
Η  Κίνα  και  το  Μπενίν  είναι  χαρακτηριστικά  παραδείγματα  χωρών  με  σταθερές 
συνδέσεις.  Στην  περίπτωση  της  Κίνας  οι  δύο  χρηματοπιστωτικοί  δείκτες 
παρουσιάζουν μια σταθερή πορεία, σε αντίθεση με τον δείκτη βάσει των εμπορικών 
συναλλαγών,  ο  οποίος  παρουσιάζει  μια  μεγάλη  μεταβλητότητα.  Αυτή  η 
μεταβλητότητα  απεικονίζει  την  επίδραση  σημαντικών  εταίρων,  των  οποίων  το 
νόμισμα διακυμαίνεται έναντι  του δολαρίου. Το Μπενίν είναι μια χώρα της  ζώνης 
του φράγκου,  η  οποία  είχε  συνδέσει  τα  νομίσματα  της με  το  γαλλικό φράγκο  και 
κατόπιν αυτού με το ευρώ, με αποτέλεσμα ο δείκτης βάσει εμπορικών συναλλαγών 
να παρουσιάζει μια σχετικά σταθερή πορεία. Από την άλλη πλευρά, το Μπενίν είναι 
μια χώρα με υψηλό δανεισμό σε δολάρια και η συναλλαγματική ισοτιμία φράγκου / 
δολαρίου  αποτυπώνεται  στην  εξέλιξη  των  χρηματοπιστωτικών  δεικτών  οι  οποίοι 
εξελίχθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση (Lane and Schambaugh, 2008, σ. 12).    
 
Εκτός  από  τους  παραπάνω  δείκτες,  οι  συγγραφείς  αυτοί  χρησιμοποιούν  τους 
δείκτες  οι  οποίοι  βασίζονται  στην  καθαρή  επενδυτική  θέση  μιας  χώρας  και  τους 
οποίος υπολογίζουν αφαιρώντας από τους δείκτες βάσει απαιτήσεων τους δείκτες 
βάσει υποχρεώσεων ως ακολούθως (Lane and Schambaugh,  2008, σ. 10): 

 

              (31) 

 

Και  καταλήγουν  στον  χρηματοπιστωτικό  δείκτη  καθαρής 
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επενδυτικής θέσης, ο οποίος έχει ως ακολούθως: 

( )1 1 1* 1 % * % *F F A A L L
it it it it it itI I I s I s+ + += + Δ − Δ           (32) 

Ο  δείκτης  αυτός,  όπως  ήδη  αναφέρθηκε  στην  αρχή,  παίρνει  θετικές  τιμές  σε 
περίπτωση που η καθαρή επενδυτική θέση μιας χώρας είναι θετική και αρνητικές 
τιμές σε περίπτωση που η καθαρή επενδυτική θέση μιας χώρας είναι αρνητική.  

Με τη βοήθεια της παραπάνω χρηματοπιστωτικής συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι 
δυνατόν  να  υπολογισθούν    οι  επιπτώσεις  μιας  μεταβολής  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας στην καθαρή θέση χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σχέση: 

                             (33) 

 

 

η  οποία  δείχνει  ότι  το  συνολικό  αποτέλεσμα  της  αποτίμησης  εξαρτάται  από  τη 
μεταβολή της χρηματοπιστωτικής συναλλαγματικής ισοτιμίας αλλά και από το ύψος 
των συνολικών χρηματοπιστωτικών θέσεων.  

Εκτός  από  τους  προηγούμενους  δείκτες,  οι  δύο  συγγραφείς  ορίζουν  και 
υπολογίζουν  ένα  χρηματοπιστωτικό  δείκτη  ο  οποίος  μετρά  τις  επιπτώσεις  της 
μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας έναντι όλων των υπολοίπων νομισμάτων 
ως εξής (Lane and Schambaugh, 2008, σ. 15)  

AGG A A L L
it it it it itFX w s w s= −               (34) 

Χρησιμοποιώντας  την  επόμενη  σχέση,  είναι  δυνατόν  να  υπολογιστεί  η  συνολική 
επίπτωση  στην  καθαρή  επενδυτική  θέση  μιας  χώρας,  όταν  η  συναλλαγματική 
ισοτιμία  της  συγκεκριμένης  χώρας  μεταβάλλεται  αναλογικά  έναντι  όλως  των 
υπολοίπων χωρών:  

*AGG
it it itNETFX FX IFI=               (35) 

Κατά  αυτόν  τον  τρόπο,  οι  παραπάνω  συγγραφείς  ορίζουν  εκ  νέου  τη 
συναλλαγματική  ισοτιμία  με  χρηματοπιστωτικούς  όρους,  βασιζόμενοι  στη 
νομισματική  σύνθεση  των  χρηματοπιστωτικών  συναλλαγών,  η  οποία  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του καναλιού αποτίμησης, λαμβάνοντας υπ’ όψη 
τη  σύνθεση  όπως  και  το  ύψος  των  χρηματοπιστωτικών  συναλλαγών.  Δεν 
αντικαθιστά  βέβαια  τον  παραδοσιακό  δείκτη,  ο  οποίος  βασίζεται  στις  εμπορικές 
συναλλαγές, αλλά τον συμπληρώνει. Μοναδικό πρόβλημα, η δυσκολία ανεύρεσης 
των απαραίτητων δεδομένων,  καθώς ακόμη  και  σήμερα  τα στοιχεία  τόσο  για  την 
επενδυτικές  θέσεις  των  χωρών,  όσο  και  για  τη  νομισματική  χρήση  δεν 
καταγράφονται συστηματικά.  
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4.4.2. Η Αξιολόγησης Χρηματοπιστωτικών Θέσεως : The 
Balance Sheet Approach87 

Με  την  εμφάνιση  κυρίως  της  κρίσης  των  χωρών  της  Νοτιοανατολικής  Ασίας,  η 
οικονομική  ανάλυση  διαπίστωσε  ότι  μια  χώρα  μπορεί  να  κινδυνεύσει,  όχι  μόνο 
διότι  παρουσιάζει  βασικές  αδυναμίες  στα  θεμελιώδη  οικονομικά  μεγέθη,  όπως 
μεγάλα ελλείμματα, (υποδείγματα κρίσεων πρώτης γενεάς) ούτε διότι υπάρχει μια 
αναντιστοιχία μεταξύ στόχων και πολιτικής (υποδείγματα κρίσεων δεύτερης γενιάς), 
αλλά και διότι ο  ιδιωτικός  τομέας παρουσιάζει βασικές αδυναμίες οι οποίες είναι 
δυνατόν  να οδηγήσουν  τη  χώρα σε  κρίση  (υποδείγματα  κρίσεων  τρίτης  γενεάς)88. 
Εάν,  για  παράδειγμα,  ο  ιδιωτικός  τομέας  έχει  δανειστεί  μεγάλα  ποσά  από  το 
εξωτερικό σε ξένο νόμισμα,  τα οποία δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει, αυτά τα 
προβλήματα  μεταφέρονται  και  στον  τραπεζικό  τομέα.  Τέτοια  προβλήματα 
προκαλούν  συνήθως  ανησυχία  στην  αγορά,  μειώνουν  τη  ζήτηση  χρεογράφων, 
οδηγούν  στη  μείωση  της  εμπιστοσύνη  για  την  ικανότητα  της  οικονομίας  να 
αντεπεξέλθει  στις  καταστάσεις  και  τελικά  οδηγούν  στην  κρίση.  Σε  τέτοιες 
περιπτώσεις,  τα προβλήματα μπορεί  να εντοπιστούν σε έναν συγκεκριμένο κλάδο 
και να μεταφερθούν σε έναν άλλον και  τελικά να επηρεάσουν όλη την οικονομία. 
Είναι  δυνατόν  να  εμφανιστούν  στον  κρατικό  τομέα,  όταν  παρουσιάζει  αδυναμία 
εξεύρεσης συναλλαγματικών διαθεσίμων, στον τραπεζικό τομέα, όταν έχει διαθέσει 
υπερβολικά δάνεια ή δάνεια σε αφερέγγυα άτομα και φορείς ή στον επιχειρηματικό 
τομέα. Απτό παράδειγμα είναι η πρόσφατη κρίση στον στεγαστικό  τομέα η οποία 
διαχύθηκε σε όλη την υφήλιο.  
 
Με σκοπό να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν καταστάσεις όπως αυτές που 
προέκυψαν  κατά  την  κρίση  των  χωρών  της  Νοτιοανατολικής  Ασίας,  του Μεξικού, 
αλλά  και  της  Ρωσίας,  αναπτύχθηκε  μια  μεθοδολογία  αξιολόγησης  της 
χρηματοπιστωτικής  κατάστασης  των  φορέων  μιας  οικονομίας  με  στόχο  την 
εκτίμηση του κινδύνου τον οποίο είναι δυνατόν να εμφανίσουν οι φορείς, όπως τον 
κίνδυνο  ο  οποίος  προέρχεται  από  την  αναντιστοιχία  μεταξύ  μακροπρόθεσμων 
δανείων  και  βραχυπρόθεσμων  ρευστών  διαθεσίμων  σε  ένα  τομέα  (maturity 
mismatch),  από  τη  μίξη  νομισμάτων  (currency mismatch),  από  τη  διάρθρωση  της 
κεφαλαιαγοράς,  όταν,  για  παράδειγμα,  έχει  γίνει  υπερβολική  προσφυγή  στον 
δανεισμό  κι  όχι  στην  αυτοχρηματοδότηση  μέσω  έκδοσης  μετοχών,  ή  μη 
αποπληρωμής  των  δανείων,  εάν  οι  μελλοντικές  εισπράξεις  δεν  επαρκούν  για 
αποπληρωμή (Allen et al., 2002).  
 
Η  μεθοδολογία  αυτή  είναι  απλή  στη  σύλληψη,  αλλά  δύσκολη  στην  εφαρμογή, 
καθώς  αποβλέπει  στην  ανάλυση  των  χρηματοπιστωτικών  καταστάσεων  των 
σημαντικότερων  τομέων  της  οικονομίας    και  κυρίως  του  κρατικού  τομέα, 
περιλαμβανομένης και της κεντρικής τράπεζας, του χρηματοπιστωτικού τομέα, του 
μη χρηματοπιστωτικού τομέα, και των υπολοίπων τομέων, και τελικά να καταλήξει 
στην  αξιολόγηση  ολόκληρης  της  χώρας.  Είναι  δύσκολη  στην  υλοποίηση,  διότι 
απαιτεί  στοιχεία  και  δεδομένα  αναφορικά  με  τις  χρηματοπιστωτικές  καταστάσεις 
                                                                 
87 Βασίζεται στους Allen, M., Rosemberg, C., Keller, C., Sester, B. and Roubini, N.   (2002). A Balance 
Sheet Appoach to Financial Crisis. International Monetary Fund Working Paper WP/02/210. 

88 Βλέπε κεφάλαιο 2.3. 
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των  τομέων,  στοιχεία  όπως,  διαθέσιμες  πιστώσεις,  είδος,  διάρκεια,  νόμισμα, 
καλύψεις κ.ά.   
 

5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 
Έχοντας  παρουσιάσει  τις  σημαντικότερες  θεωρίες  σε  σχέση  με  την  επιλογή  και 
διαχείριση  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  συνεχίζουμε  με  την  εμπειρική 
αξιολόγηση  των  συναλλαγματικών  καθεστώτων  και  των  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών. Η εμπειρική έρευνα, έχει προχωρήσει σε έναν μεγάλο αριθμό μελετών, 
εξετάζοντας σχεδόν όλες  τις πτυχές    λειτουργίας  των συναλλαγματικών  ισοτιμιών. 
Επιμένοντας στη γενική ομαδοποίηση η οποία έχει επιλεγεί στην παρούσα εργασία 
και συγκεκριμένα στην κατάταξη μεταξύ των θεωριών οι οποίες επικεντρώνουν στο 
άμεσο πρόβλημα της επιλογής  του κατάλληλου συναλλαγματικού καθεστώτος και 
εκείνων οι οποίες αφορούν τους παράγοντες προσδιορισμού των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών,  οι  εμπειρικές  έρευνες  μπορεί  να  χωρισθούν  σε  έρευνες  οι  οποίες 
εστιάζουν  την  προσοχή  τους  στην  αποτελεσματικότητα  της  λειτουργίας  των 
συναλλαγματικών καθεστώτων και στον τρόπο επιλογής τους, καθώς και σε έρευνες 
οι  οποίες  εξετάζουν  τις  στενές  σχέσεις  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  με 
διάφορους παράγοντες της αγοράς. 
 
Η δεύτερη ομάδα εμπειρικών ερευνών περιλαμβάνει μελέτες που ασχολούνται με 
το  γενικό  πρόβλημα  του  προσδιορισμού  των  παραγόντων  και  της 
αποτελεσματικότητας  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  και  περιλαμβάνει  μελέτες 
όπως  την  μελέτη  των  Μesse  και  Roggof    (αναφορά  στον  De  Grauwe,  2006), 
αναφορικά  με  την  αποτελεσματικότητα  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  μελέτες 
αναφορικά  με  τον  έλεγχο  του  αδύνατου,  ημι‐δυνατού  και  δυνατού  τύπου 
πληροφοριακής  αποτελεσματικότητας,  μελέτες  του  Fama    (αναφορά  στον 
Λεβεντάκη,  2003)  για  το  ασφάλιστρο  κινδύνου,  καθώς  και  μελέτες  ελέγχου  της 
ισοτιμίας  των  αγοραστικών  δυνάμεων,  ελέγχου  της  καλυμμένης  και  ακάλυπτης 
ισοτιμίας  των  επιτοκίων,  ή  υπολογισμού  των  πραγματικών  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών κ.ά.89 

Η πρώτη ομάδα στην οποία θα επικεντρωθεί η προσοχή μας περιλαμβάνει κυρίως 
μελέτες,  οι  οποίες  ενδιαφέρονται  για  τις  υπό  ανάπτυξη  χώρες,  τις  αναδυόμενες 
αγορές  και  τις  φτωχές  χώρες,  γενικά  τις  μικρές  χώρες  οι  οποίες  έχουν  το  βασικό 
πρόβλημα  της  επιλογής  του  συναλλαγματικού  καθεστώτος.  Αυτές  οι  μελέτες 
εξετάζουν,  μεταξύ  άλλων,  το  πρόβλημα  της  καταλληλότητας  των  συστημάτων 
ταξινόμησης,  το  πρόβλημα  της  εξέλιξης  το  συστημάτων  συναλλαγματικών 
καθεστώτων, την αποτελεσματική λειτουργία των καθεστώτων, τον τρόπο επιλογής 
τους,  τους  παράγοντες  οι  οποίοι  παίζουν  ένα  ρόλο  στην  επιλογή,  την  ένταξη  των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών στο μακροοικονομικό μίγμα κ.ά.  

Πριν  παρουσιασθούν  οι  κυριότερες  μελέτες  της  πρώτης  ομάδας,  θα  πρέπει  να 
τονιστούν  τρία  χαρακτηριστικά  τα  οποία  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  πάντοτε  υπ’ 
                                                                 
89  Για  μια  αναλυτική  θεμελίωση  της  υπόθεσης  της  αποτελεσματικότητας  της  αγοράς  βλέπε 
(Λεβεντάκης, 2003). 
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όψη  κατά  την  αξιολόγηση  των  εμπειρικών  μελετών  και  την  χρήση  τους  ως  μέσο 
επιλογής. Αυτά είναι το πρόβλημα της ταξινόμησης, το πρόβλημα της σύγκρισης και 
το πρόβλημα της επιλογής (Goldstein, 2002).  

Το  πρόβλημα  ταξινόμησης  εξετάστηκε  στο  κεφάλαιο  1  του  παρόντος  μέρους  και 
διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχουν  τουλάχιστον  δύο  τρόποι  ταξινόμησης  των 
συναλλαγματικών  καθεστώτων,  η de  jure  και  η de  facto  ταξινόμηση.  Στην  πράξη, 
μπορεί  να  προστεθεί  και  ένας  τρίτος  τρόπος,  οποίος  αποτελείται  από  ένα  μίγμα 
αυτών  των  δύο.  Το  πρόβλημα  της  ταξινόμησης  δυσκολεύει  αφάνταστα  το 
πρόβλημα  της  αξιολόγησης  διότι,  ουσιαστικά,  το  πρόβλημα  της  αξιολόγησης 
μετατρέπεται  σε  ένα  πρόβλημα  ορισμού.  Αυτό  μπορεί  να  γίνει  φανερό  με  τη 
βοήθεια του ακόλουθου παραδείγματος. Πολλές φορές, συμβαίνει στην πράξη ένα 
νόμισμα  το  οποίο  παρουσιάζει  χαμηλή  μεταβλητότητα  να  κατατάσσεται  ως  ένα 
καθεστώς  σταθερής  σύνδεσης,  ενώ  η  χώρα  στην  πραγματικότητα  ακολουθεί  ένα 
σύστημα  ελεύθερης  διακύμανσης.  Η  αξιολόγηση  μιας  τέτοιας  περίπτωσης, 
αναφορικά με  την αποτελεσματικότητα στο μέτωπο  του πληθωρισμού,  θα πρέπει 
να  πιστωθεί  στο  καθεστώς  της  σταθερής  διασύνδεσης  ή  στο  σύστημα  της 
ελεύθερης  διακύμανσης.  Τα  προβλήματα  αυτά  θα  εξέλειπαν,  εάν  τα  διάφορα 
καθεστώτα  ταξινόμησης  επικαλύπτονταν,  αλλά,  όπως  ήδη  παρατηρήθηκε  στο 
κεφάλαιο 1, μια τέτοια επικάλυψη είναι χαμηλή.  

Το πρόβλημα της σύγκρισης σχετίζεται και με το πρόβλημα της ενδογένειας, αλλά 
και  με  τον  έλεγχο  της  επίδρασης  άλλων  μεταβλητών  οι  οποίες  είναι  δυνατόν  να 
επηρεάσουν τα αποτελέσματα μιας εμπειρικής επιλογής.  Γενικά, δεν είναι γνωστό 
κατά  πόσο  σε  ένα  καθεστώς,  π.χ.  σταθερών  συνδέσεων,  τα  οποίο  υποτίθεται 
συμβάλλει στη σταθερότητα  των  τιμών,  η σταθερότητα  των  τιμών οφείλεται στην 
επιλογή  του  καθεστώτος  ή  στην  εφαρμογή  άλλων  πολιτικών  ή  κατά  πόσο  οι 
σταθερές συνδέσεις επιλέγονται διότι η οικονομία είναι σταθερή, παρουσιάζοντας, 
για παράδειγμα, σταθερό ρυθμό πληθωρισμού. 

Το  πρόβλημα  της  επιλογής  εντοπίζεται  στις  δυνατότητες  τις  οποίες  διαθέτει  μια 
χώρα  ώστε  να  επιλέξει  ένα  καθεστώς,  ακόμα  και  εάν  το  θεωρεί  κατάλληλο. 
Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  είναι  τα  καθεστώτα  σταθερών  συνδέσεων,  καθώς  η 
επιτυχής λειτουργία τους εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από την ύπαρξη ικανού 
ποσού συναλλαγματικών διαθεσίμων.  Ένα άλλο  χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
οι συνδέσεις τις οποίες έχουν τα υπόλοιπα νομίσματα με τα νομίσματα των ισχυρών 
κρατών, τα λεγόμενα σκληρά νομίσματα. Γενικά, είναι αποδεκτό ότι ένα καθεστώς 
σταθερής  σύνδεσης  δεν  είναι  δυνατόν  να  επιτευχθεί  με  όλα  τα  σημαντικά 
νομίσματα, διότι αυτά κυμαίνονται ελεύθερα μεταξύ τους.  
 

5.1. Η Καταλληλότητα των Συστημάτων Ταξινόμησης  
 
Όπως ήδη τονίστηκε πολλές φορές, υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι ταξινόμησης των 
καθεστώτων,  η  de  jure  και  η  de  facto  ταξινόμηση  και  σε  αυτούς  μπορεί  να 
προστεθεί  και  ένας  τρίτος,  ένα  μίγμα  μεταξύ  των  δύο  αυτών  τρόπων. H  de  jure 
ταξινόμηση  έχει  τη  δική  της  αξία  καθώς  έχει  έναν  πολύ  σημαντικό  σηματοδοτικό 
χαρακτήρα.  Στην  πράξη,  για  τη  λειτουργία  των  καθεστώτων,  μεγάλη  σημασία 
αποκτά  η  de  facto  ταξινόμηση,  το  εφαρμοστέο  καθεστώς,  η  διαχείριση  του 
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καθεστώτος.    Όπως  παρουσιάσθηκε  στο  κεφάλαιο  1,  υπάρχουν  πολλές 
προσπάθειες ορισμού και καταγραφής των καθεστώτων, οι οποίες καταλήγουν σε 
διαφορετικά  καθεστώτα  που  περιέχουν  από  δύο  κατηγορίες  έως  και  δεκαπέντε 
διαβαθμίσεις  τους. Η σημασία του ορισμού των καθεστώτων είναι  τεράστια και η 
γνώση του τρόπου ορισμού οξύνει το πνεύμα της αξιολόγησης. Πέραν αυτού, όμως, 
γεννάται το ερώτημα της καταλληλότητας των διαφόρων ορισμών. 
 
Σε μια προσπάθεια αξιολόγησης των διαφόρων συστημάτων, στον επόμενο πίνακα 
παρουσιάζονται  οι  τρόποι  ορισμού  των  καθεστώτων  των  κυριότερων  εμπειρικών 
μελετών.  

Πίνακας 4: Εμπειρικές Μελέτες De Facto Ταξινόμησης 

Έρευνα   Χρονική 
Περίοδος  

Παρατηρήσεις Αριθμός 
χωρών  

Αριθμός 
καθεστώτων  

Ορισμός καθεστώτων 

Ghosh el al. 
(1997) 
ενημέρωση 
Ghosh, Gulde, 
Wolf(2002) 

1970‐
1999 

Ετήσιες   150 3 κύρια με 6 
διαβαθμίσεις 

z‐score, το οποίο υπολογίζεται ως 
τετραγωνική ρίζα του μέσου όρου και της 
μεταβλητότητας της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας και το οποίο χρησιμοποιείται 
κριτήριο de facto κατάταξης. 

IMF 
αναθεωρημένη 
κατάταξη  

1990‐
2003 

Ετήσιες και 
μηνιαίες  

190 3 κύρια με 15 
διαβαθμίσεις 

Βασιζόμενη στις de jure ανακοινώσεις και τις 
μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
και των συναλλαγματικών διαθεσίμων. 

Levy‐Yeyati and 
Sturzenegger 
(2001) 
αναθεώρηση 
και επέκταση 
Levy‐Yeyati and 
Sturzenegger 
(2005), 
αναθεώρηση 
Levy‐Yeyati and 
Sturzenegger 
(2007) 

1974‐
2004 

Ετήσιες  179 3 κύρια 
καθεστώτα 

Cluster ανάλυση βασισμένη στη 
μεταβλητότητα των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών και των συναλλαγματικών 
διαθεσίμων. Περιπτώσεις με χαμηλές 
μεταβλητότητες δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. 

Reinhart and 
Rogoff  

1946‐
2001 

Ετήσιες και 
μηνιαίες  

153 3 κύρια με 15 
διαβαθμίσεις  

Περιλαμβάνει παράλληλα καθεστώτα αλλά 
και την περίπτωση των ελεύθερων πτώσεων 
για τις χώρες με υψηλό πληθωρισμό (40% το 
εξάμηνο). Κατάταξη βάσει παρατηρήσεων. 
Κυλιόμενες 5‐ετείς παρατηρήσεις. 

Schambaugh 
(2004) 

1973‐
2000 

Ετήσιες και 
μηνιαίες 

155 2 κύρια 
καθεστώτα 
(συνδέσεις – 
ελεύθερες 
διακυμάνσεις 

Χρήση της ζώνης του +/‐2%, τεστ διάρκειας 
δύο ετών. 

Klein and 
Schambaug 
(2006) 

1973‐
2004 

Ετήσιες και 
μηνιαίες  

125 2 κύρια 
καθεστώτα 
(συνδέσεις – 
ελεύθερες 
διακυμάνσεις 

Χρήση της ζώνης του +/‐2%, τεστ διάρκειας 
δύο ετών. 

 

Πηγή: Levy‐Yeyati, E. and Sturzenegger, F. (2009). (The Effect of) Monetary and Exchange Rate Policies (on Development). 
Centro de investigacion en finanzac. σ. 71, συμπληρώσεις συγγραφέα 

Παρατηρώντας τις αναφορές του πίνακα και κυρίως τις αναφορές όσον αφορά τον 
τρόπο ορισμού των καθεστώτων, φαίνεται μια σχετική ομοιότητα των δύο πρώτων 
προσπαθειών,  εφ’  όσον  αυτές  ουσιαστικά  προσανατολίζονται  σε  μεγάλο  βαθμό 
προς  τα  ανακοινώσιμα  καθεστώτα.  Πολύ  διαφορετική  είναι  η  φιλοσοφία  των 
υπολοίπων.  Η  μελέτες  των  Levy‐Yeyati  και  Sturzenegger  επικεντρώνουν  την 
προσοχή κυρίως στις συναλλαγματικές πολιτικές και συναλλαγματικές παρεμβάσεις 
και, μέσα από την παρακολούθηση των μεταβολών της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
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και  των  συναλλαγματικών  αποθεμάτων,  καταλήγουν  μετά  από  ομαδοποίηση  των 
παρατηρήσεων στα συγκεκριμένα καθεστώτα  (Levy‐Yeyati and Sturzenegger, 2005) 
(Levy‐Yeyati  and  Sturzenegger,  2001).  Παρατηρήσεις  οι  οποίες  παρουσιάζουν 
χαμηλή  μεταβλητότητα  δεν  συμπεριλαμβάνονται  στην  ταξινόμηση,  καταλήγοντας 
έτσι σε μια σημαντική υποομάδα, την ονομαζόμενη ομάδα χωρίς κατάταξη. Από την 
άλλη  μεριά,  οι  μελέτες  των Shambaugh  και Klein‐Schambaugh  επικεντρώνουν  την 
προσοχή στον διαχωρισμό μεταξύ καθεστώτων με δέσμευση και καθεστώτων χωρίς 
δέσμευση,  τα  οποία    αποτελούν  κατά  κάποιο  τρόπο  καθεστώτα  ελεύθερης 
διακύμανσης  και  δεν  ακολουθούν  τις  διαβαθμίσεις  των  ελεγχόμενων 
διακυμάνσεων.  Σε  αυτή  τους  την  προσπάθεια  οι  μελετητές  δεν  στηρίζονται  στις 
μεταβολές των δεικτών, αλλά στις ανακοινώσεις / πράξεις των αρχών (τα λεγόμενα 
spells),  και  με  τη βοήθεια στατιστικών αναλύσεων,  όσον αφορά  τη μεταβολή  των 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών  και  την  εξέλιξή  τους,  καταλήγουν στο  κατά πόσο  ένα 
καθεστώς  μπορεί  να  καταταχθεί  στην  πρώτη  ή  στη  δεύτερη  περίπτωση. 
Περιπτώσεις  οι  οποίες  παρουσιάζουν  μεταβλητότητα  ίση  ή  μικρότερη  του  +/‐2% 
κάθε μήνα για ένα διάστημα ενός χρόνου θεωρούνται ότι ανήκουν στην κατηγορία 
των σταθερών δεσμεύσεων. Στην αντίθετη περίπτωση, ανήκουν στην κατηγορία των 
μη δεσμεύσεων, άρα στην κατηγορία των ελεύθερων διακυμάνσεων (Schambaugh, 
2004) (Klein and Schambaugh, 2006). Σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιπτώσεις, 
η  μεθοδολογία  των Reinhart  και Rogoff  είναι  εντελώς  διαφορετική.  Σε  μια πρώτη 
φάση,  οι  συγκεκριμένοι  συγγραφείς  εξετάζουν  κατά  πόσο  υπάρχουν  και 
λειτουργούν  παράλληλα  συστήματα  συναλλαγματικών  καθεστώτων,  δηλαδή  κατά 
πόσο δίπλα στις  επίσημες υπάρχουν  και ανεπίσημες συναλλαγματικές  ισοτιμίες90. 
Κατόπιν,  εξετάζουν  κατά  πόσο  οι  ανακοινώσεις  των  κρατών  είναι  δυνατόν  να 
επιβεβαιωθούν,  παρατηρώντας  τις  μεταβολές  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών 
μέσα  σε  έναν  κύκλο πέντε  ετών.  Σε  αυτήν  τη  διαδικασία  εξετάζουν  κατά πόσο  οι 
μεταβολές  οφείλονται  σε  φαινόμενα  υπερπληθωρισμού.  Εάν  οι  μεταβολές  των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών συνδέονται με περιπτώσεις πληθωρισμού άνω του 40% 
για ένα χρονικό διάστημα έξι μηνών, κατατάσσονται στις κατηγορία των ελεύθερων 
πτώσεων.  Εάν η μεταβολή δεν οφείλεται  σε περιπτώσεις  υπερπληθωρισμού,  τότε 
συνεχίζεται  η  κατάταξή  τους  στις  δεκαπέντε  διαβαθμίσεις,  οι  οποίες 
παρουσιάζονται  στον  επόμενο  πίνακα  (Reinhart  and  Rogoff,  2004)  (Rogoff  et  al., 
2004).  

Πίνακας 5: Καθεστώτα Συναλλαγματικών Ισοτιμιών κατά τους Reinahart και Rogoff 

Διαβαθμίσεις 
καθεστώτων  

Κύριες 
κατηγορίες 
καθεστώτων 

 

1  1  Καθεστώς χωρίς εθνικό νόμισμα 
2  1  Καθεστώς συναλλαγματικού συμβουλίου 
3  1  Ζώνη στόχος +/‐2%
4  1  Σταθερή σύνδεση 
5  2  Προαναγγελλόμενο καθεστώς ερπουσών διευθετήσεων  
6  2  Προαναγγελλόμενο καθεστώς ερπουσών διευθετήσεων μέσα σε ζώνη +/‐2% 
7  2  Έρπουσες διευθετήσεις 
8  2  Έρπουσες διευθετήσεις μέσα ζώνη +/‐2%
9  3  Προαναγγελλόμενο καθεστώς ερπουσών διευθετήσεων με ζώνη μεγαλύτερη του +/‐2%

                                                                 
90  Η  ύπαρξη  παράλληλων  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  μέχρι  και  τη  δεκαετία  του  70  είναι  λόγος 
σύμφωνα με τον οποίο πολλοί συγγραφείς και μεταξύ αυτών και οι συγκεκριμένοι αμφισβητούν την 
λειτουργία  του  συστήματος  του  Bretton‐Woods  ως  ένα  σύστημα  σταθερών  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών (Reinhart, 2004). 
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10  3  Έρπουσες διευθετήσεις μέσα σε ζώνη +/‐5%
11  3  Καθεστώς ερπουσών διευθετήσεων μέσα σε ζώνη +/‐2% και αναπροσαρμογή της 

ζώνης  
12  3  Ελεγχόμενη διακύμανση 
13  4  Ανεξάρτητη διακύμανση 
14  5  Ελεύθερη πτώση 
15  6  Καθεστώς πολλαπλών συναλλαγματικών ισοτιμιών 

 
Πηγή: Rogoff, K. et al., (2004). Evolution and Performance of Exchange Rate Regimes. International Monetary Fund 

Occasional Paper 229. σ. 16. 
 

Παρατηρώντας  τις  παραπάνω  αναφορές  σχετικά  με  τον  τρόπο  ορισμού  των 
συναλλαγματικών  καθεστώτων,  προκύπτει  το  ερώτημα  ποιος  από  τους 
προαναφερθέντες  ορισμούς  είναι  ο  καταλληλότερος  και  κατά  πόσο  η  χρήση  του 
ενός  ή  του  άλλου  επηρεάζει  τα  αποτελέσματα  των  παρατηρήσεων  και  των 
αξιολογήσεων.  Μια  σχετική  απάντηση  στο  συγκεκριμένο  ερώτημα  προσφέρει  ο 
πίνακας  3  του  κεφαλαίου  1,  ο  οποίος  παρουσιάζει  τη  συσχέτιση  των  διαφόρων 
συστημάτων  ταξινόμησης  μεταξύ  τους  καθώς  και  ο  επόμενος  πίνακας  ο  οποίος 
παρουσιάζει τη συσχέτιση ενός μεγαλύτερου αριθμού συστηματικών προσπαθειών, 
μετά  τον  μετασχηματισμό  των  καθεστώτων  σε  καθεστώτα  με  δέσμευση  και 
καθεστώτα  χωρίς  δέσμευση,  όπου  και  φαίνεται  ότι  υπάρχει  μια  σχετικά  μεγάλη 
συσχέτιση.  

Πίνακας 6 : Συσχέτιση De facto Ταξινομήσεων 

  Klein‐Schambaugh  Schambaugh Reinahart‐Rogoff De Jure Levy‐Yeyati and 
Sturzenegger 

Klein‐Schambaugh  1     
Schamaugh   93% 1   
Reinahart‐Rogoff  80% 82% 1  
De Jure   81% 86% 81% 1  
Levy‐Yeyati and 
Sturzenegger 

81% 80% 73% 74% 1 

 
Πηγή: Klein, W.M. and Schambaugh, J. (2006). The Nature of Exchange Rate Regimes. σ. 40 

5.2. Τάσσεις Επιλογής Συστημάτων Συναλλαγματικών 
Καθεστώτων 

Με  την  κατάργηση  του  διεθνούς  νομισματικού  συστήματος  του  Bretton‐Woods, 
διαπιστώθηκε μια  κατ’  αρχή  τάση  επιλογής συστημάτων  ελεύθερης διακύμανσης. 
Οι  μεγάλες  χώρες,  απελευθερωμένες  πλέον  από  τους  περιορισμούς  του 
συστήματος,  είχαν  τη  δυνατότητα  να  επιλέξουν  το  σύστημα  που  θεωρούσαν 
κατάλληλο  για  αυτές  και  επέλεξαν  συστήματα  ελεύθερης  διακύμανσης.  Οι 
υπόλοιπες χώρες, κατ’ αρχάς επέλεξαν να συνδέσουν τα νομίσματα του με κάποια 
από  τα  σκληρά  νομίσματα  των  ανεπτυγμένων  χωρών,  αλλά  με  τον  καιρό 
παρατηρήθηκε μια τάση επιλογής ελεύθερων διακυμάνσεων.  

Κάτω από αυτό το πρίσμα των εξελίξεων, διατυπώθηκε η θεωρία του δίπολου ή της 
εξάλειψης των ενδιάμεσων επιλογών, η οποία, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διάφορες 
νομισματικές και  τραπεζικές κρίσεις, διατύπωσε την άποψη ότι  τα διάφορα κράτη 
επιλέγουν και θα πρέπει να επιλέγουν είτε πολύ σκληρές συνδέσεις είτε απόλυτα 
ελεύθερα  διακυμάνσεις  και  να  αποφεύγουν  τις  ενδιάμεσες  επιλογές,  διότι  αυτές 
έχουν μια τάση να οδηγούν σε κρίσεις.  
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Παρατηρώντας όμως τις τάσσεις επιλογής καθεστώτων των διαφόρων χωρών για το 
χρονικό διάστημα  1974 ως το 2004 , τόσο σύμφωνα με την κατάταξη του ΔΝΤ, όσο 
όμως και με  την κατάταξη  των C. Reinahard  και K. Rogoff,  καθώς και  των E. Levy‐
Yeyati και F. Sturzenegger, όπως ακριβώς αυτές παρουσιάζονται στα διαγράμματα 
του παραρτήματος του παρόντος μέρους (γραφήματα 1‐1 έως 1‐3), φαίνεται να μην 
επιβεβαιώνεται  η  πρόβλεψη  της  θεωρίας  του  δίπολου,  εφ’  όσον  και  στις  τρείς 
περιπτώσεις  υπάρχει  μια  μείωση  των  ενδιάμεσων  καθεστώτων  γύρω  στο  1994. 
Αυτή  η  μείωση  φαίνεται  να  αντιστρέφεται,  με  αποτέλεσμα  η  τάση  επιλογής  των 
ενδιάμεσων  καθεστώτων  να  παρουσιάζει  αυξητικές  τάσεις  σύμφωνα  με  τις 
κατατάξεις  των  C.  Reinhard  και  K.  Rogoff  και  του  ΔΝΤ  και  να  είναι  σταθερή 
σύμφωνα με την κατάταξη των Ε. Levy‐Yeyati και F.Sturzenegger91.   

Λαμβάνοντας  μάλιστα  υπ’  όψη  ότι  ένα  αρκετά  μεγάλο  ποσοστό  χρησιμοποιεί 
κάποια  μορφή  σκληρών  συνδέσεων,  μπορεί  να  υποστηριχθεί,  ότι  το  μεγαλύτερο 
ποσοστό των χωρών ακόμα και σήμερα, κατά την εποχή της παγκοσμιοποίησης και 
της γρήγορης διακίνησης του κεφαλαίου, χρησιμοποιεί κάποια μορφή συνδέσεων, 
γεγονός το οποίο, εκ πρώτης όψεως, εκπλήσσει.  

Η εικόνα αλλάζει, εάν επιχειρηθεί μια κατάταξη των καθεστώτων, λαμβάνοντας υπ’ 
όψη το μέγεθος των χωρών. Όπως φαίνεται στο επόμενο γράφημα, το μεγαλύτερο 
το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών πραγματοποιείται κάτω από ένα καθεστώς 
ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

Από  το  συγκεκριμένο  γράφημα,  συνεπάγεται  ότι  το  μεγαλύτερο  μέρος  των 
συναλλαγών  στον  κόσμο  πραγματοποιείται  κάτω  από  καθεστώς  κυμαινόμενων 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών.  Το  ποσοστό  αυτό  δεν  φαίνεται  να  μεταβάλλεται  τα 
τελευταία  χρόνια,  εάν  στην  περίπτωση  των  συναλλαγών  με  κυμαινόμενες 
συναλλαγματικές ισοτιμίες προστεθούν και οι συναλλαγές με βάση το ευρώ, καθώς 
το ευρώ κυμαίνεται ελεύθερα έναντι των άλλων νομισμάτων.  

Σε  γενικές  γραμμές  είναι  δυνατόν  να  διαπιστωθεί  –  και  αυτό  δείχνουν  όλες  οι 
ταξινομήσεις  των  καθεστώτων  –  τα  ενδιάμεσα  καθεστώτα  χρησιμοποιούνται  σε 
σημαντικό  ποσοστό  και  κυρίως  από  τις  μικρές  χώρες92. Μια  πρόχειρη  ματιά  στον 
πίνακα  κατάταξης,  τον  οποίο  εκδίδει  το  ΔΝΤ  και  ο  οποίος  παρουσιάζεται  στο 
παράρτημα  του  παρόντος  μέρους,  δείχνει  την  πληθώρα  των  καθεστώτων  που 
χρησιμοποιούνται στην πράξη (πίνακας 1‐1). Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τόσο τα 
συναλλαγματικά  καθεστώτα  (στον  κάθετο  άξονα),  όσο  και  τα  νομισματικά  (στον 
οριζόντιο  άξονα).  Παρατηρώντας  τον  πίνακα  από  πάνω  αριστερά  προς  τα  κάτω, 
διαπιστώνουμε τον σχετικά μεγάλο αριθμό των χωρών οι οποίες χρησιμοποιούν ένα 
ξένο νόμισμα, την ύπαρξη άλλων εκτός από την ευρωζώνη νομισματικών ενώσεων, 
καθώς  και  την  ύπαρξη  χωρών  οι  οποίες  χρησιμοποιούν  κάποιο  καθεστώς 
συναλλαγματικού  συμβουλίου.  Οι  χώρες  της  ευρωζώνης  αποτελούν  μια  εξαίρεση 
                                                                 
91  Σε παρόμοια αποτελέσματα καταλήγει και η μελέτη των Barry Eichengreen  και Raul Razo‐Garcia 
(2006), οι οποίοι διαπιστώνουν ότι, στην περίπτωση των ώριμων αγορών, τα ενδιάμεσα καθεστώτα 
έχουν  σχεδόν  εξαφανισθεί,  ενώ  οι  υπόλοιπες  χώρες  ακόμα  τα  χρησιμοποιούν,  υπολογίζοντας 
μάλιστα ότι το 1/3 των αναδυόμενων αγορών, τα 2/3 των υπό ανάπτυξη χωρών και πάνω από 50% 
των υπόλοιπων χωρών χρησιμοποιεί ενδιάμεσα καθεστώτα. 
92  Με  εξαίρεση  τις  χώρες  τις  Λατινικής  Αμερικής,  οι  οποίες  φαίνεται  να  επιλέγουν  ελεύθερα 
κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες. 
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και  κατατάσσονται  σε  μια  ξεχωριστή  και  αυτόνομη  κατηγορία,  εφ’  όσον  ανήκουν 
τόσο στην περίπτωση της σταθερής πρόσδεσης στο εσωτερικό της ζώνης, αλλά και 
στην  περίπτωση  της  ελεύθερης  διακύμανσης,  εφ’  όσον  το  ευρώ  κυμαίνεται 
ελεύθερα.  Στη  συνέχεια,  μπορούμε  να  παρατηρήσουμε  τις  χώρες  οι  οποίες 
εφαρμόζουν  κάποια μορφή  ενδιάμεσων  καθεστώτων,  όπου  και  διαπιστώνεται  ότι 
όλες  σχεδόν  οι  χώρες  χρησιμοποιούν  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία  και  ως 
νομισματική άγκυρα.  Τέλος,  παρατηρούμε  τα  καθεστώτα  της  ελεγχόμενης  και  της 
ελεύθερης  διακύμανσης  σε  συνδυασμό  με  τον  νομισματικό  καθεστώς,  όπου 
διαπιστώνεται  ότι  ένας  σχετικά  μεγάλος  αριθμός  χωρών  δεν  προσδιορίζουν 
επακριβώς τον νομισματικό τους καθεστώς.  

Γράφημα 8: Συναλλαγματικά Καθεστώτα και Μέγεθος Κρατών 

 

Πηγή: Levy‐Yeyati, E and Sturzenegger, F. (2009). (The Effect of) Monetary and Exchange Rate Policies (on Development). 
Centro de investigation en financzas. σ. 66. 

Τις  παραπάνω  εξελίξεις  επιβεβαιώνουν  και  τα  πρόσφατα  στοιχεία  του  ΔΝΤ,  τα 
οποία παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα και τα οποία δείχνουν ότι τον Απρίλιο 
του 2007, 23 χώρες είχαν επιλέξει σκληρές συνδέσεις, 82 χαλαρές συνδέσεις και 83 
ελεύθερες διακυμάνσεις.  

Πίνακας 7: Ταξινόμηση Συναλλαγματικών Καθεστώτων Σύμφωνα με το ΔΝΤ, 1996‐2007 

Συναλλαγματικά Καθεστώτα, 1996‐2007. Ταξινόμηση ΔΝΤ 

  1996  2001  2002  2003  2004  2005  2006 
Απρίλιος 
2007 

Σκληρές Συνδέσεις   17  21 22 22 22 22 22  23
 Χωρίς εθνικό νόμισμα   5  8 9 9 9 9 9  10

Συναλλαγματικό Συμβούλιο   12  13 13 13 13 13 13  13
Χαλαρές Συνδέσεις   107  72 73 72 72 76 83  82
Παραδοσιακές συνδέσεις  63  55 60 60 63 63 73  70

Συνδέσεις προς ένα νόμισμα  49  45 50 52 55 58 68  63
Συνδ. προς ένα καλάθι νομισμ.  14  10 10 8 8 5 5  7

Ενδιάμεσες συνδέσεις   44  17 13 12 9 13 10  12
 Οριζόντιες Ζώνες   18  6 5 4 4 5 5  5

Προσαρμ. Συναλλ. Ισοτιμ.  14  6 5 5 5 8 5  6
Προσαρμογές Ζωνών   12  5 3 3   1

Ελεύθερες Διακυμάνσεις  60  93 92 93 93 89 82  83
Ελεγχόμενες Διακυμάνσεις   37  43 45 46 49 51 45  48
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Συναλλαγματικά Καθεστώτα, 1996‐2007. Ταξινόμηση ΔΝΤ 

  1996  2001  2002  2003  2004  2005  2006 
Απρίλιος 
2007 

Ανεξάρτητες Διακυμάνσεις   23  50  47  47  44  38  37  35 

Πηγή: Caruana, Jaime, (2007), Review of Exchange Arrangements, Restrictions, and Controls, Intrantational Monetary Fund, 
November 2007, σ. 11 

 

Παρατηρώντας  τα  καθεστώτα  των  ελεύθερων  διακυμάνσεων  στον  παραπάνω 
πίνακα, φαίνεται μια σαφής μείωσή τους, εφ’ όσον ο αριθμός τους από 93 το 2001 
μειώθηκε σε 83  τον Απρίλιο  του 2007,  σε αντίθεση με  τις  χαλαρές συνδέσεις  των 
οποίων  ο  αριθμός  αυξήθηκε  από  72  σε  82.  Ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  και  οι 
συνδέσεις  των  δύο  ομάδων.  Αναφορικά  με  την  ομάδα  των  ελεύθερων 
διακυμάνσεων,  τα  στοιχεία  δείχνουν  μια  αύξηση,  μια  μετατόπιση  προς  τις 
ελεγχόμενες  διακυμάνσεις,  εφ’  όσον  τον  Απρίλιο  του  2007,  48  χώρες 
ακολουθούσαν το συγκεκριμένο καθεστώς, σε αντίθεση με τις 35  χώρες οι οποίες 
ακολουθούσαν  το  καθεστώς  των  ανεξάρτητων  διακυμάνσεων  και  των  οποίων  ο 
αριθμός μειώθηκε αισθητά σε σχέση με  το 2001. Όσον αφορά την κατηγορία των 
ελαφρών συνδέσεων, και εκεί παρατηρείται μια μεταβολή προς τις συνδέσεις προς 
ένα  νόμισμα,  καθώς  από  τις  70  χώρες  οι  οποίες  επιλέγουν  τη  συγκεκριμένη 
κατηγορία, 63 εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη σύνδεση.  
 
Σε γενικές γραμμές, το πρόβλημα με την κατάταξη των καθεστώτων εστιάζεται στις 
χαλαρές συνδέσεις ή ενδιάμεσα καθεστώτα, αλλά και τις ελεγχόμενες διακυμάνσεις 
και στο κατά πόσο αυτές εντάσσονται στις ελεύθερες διακυμάνσεις ή τα ενδιάμεσα 
καθεστώτα.  Το  πρόβλημα  προκύπτει  από  την  αδυναμία  διάκρισης  μεταξύ  της 
μεταβλητότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών που είναι αποτέλεσμα τις αγοράς 
και τη μεταβλητότητα που οφείλεται στην επιλογή του καθεστώτος ή, άλλως, από 
τη  σύγχυση  που  προκαλεί  η  στατιστική  μεταβλητότητα,  διότι  πολλές  φορές 
καθεστώτα  τα  οποία  παρουσιάζουν  μια  μικρή  στατιστική  μεταβλητότητα 
κατατάσσονται  στα  σταθερά,  ενώ  οι  χώρες  ακολουθούν  καθεστώτα  ελεύθερης 
διακύμανσης.  Το πρόβλημα συνδέεται με  το γεγονός ότι  τα συστήματα κατάταξης 
διαχειρίζονται  τις  παρεμβάσεις  και  τις  διαταράξεις  στην  οικονομία,  αλλά  και  την 
αποτελεσματικότητα  των  παρεμβάσεων  με  έναν  συμμετρικό  τρόπο.  Σε  γενικές 
γραμμές, φαίνεται οι χώρες να δίδουν μεγαλύτερη έμφαση στην υποτίμηση και στις 
αρνητικές  συνέπειες  που  μπορεί  να  έχει  μια  τέτοια  υποτίμηση  λόγω 
δολαριοποίησης ή φόβου διακύμανσης κ.ά. και όχι τόσο στην ανατίμηση. Σε αυτό 
φυσικά  συντελεί  και  η  άποψη,  ότι  οι  τιμές  των  προϊόντων  προσαρμόζονται 
δυσκολότερα  προς  τα  κάτω  παρά  προς  τα  επάνω.  Το  τελευταίο  διάστημα,  αυτό 
έδειξαν  και  οι  αναφορές  σχετικά  με  τη  διεθνή  χρηματοπιστωτική  κρίση  στο 
κεφάλαιο  4,  όπου  παρατηρείται  μια  τάση  φόβου  της  ανατίμησης  και  μια 
προσπάθεια  επιβολής  υποτιμημένων  νομισμάτων  (κυρίως  η  Κίνα  και  οι  χώρες  τις 
Νοτιοανατολικής  Ασίας),  με  αποτέλεσμα  να  υπάρχουν  έντονες  παρεμβάσεις  και 
από  αυτή  την  πλευρά.  Σε  τέτοιες  περιπτώσεις  χρήσιμη  είναι  η  εξέταση  των 
συναλλαγματικών  διαθεσίμων  (Levy  Yeyati  and  Sturzenegger,  2009).    Στατιστικά 
στοιχεία  του  ΔΝΤ  δείχνουν  (Caruana,  2007)  ότι  κατά  το  χρονικό  διάστημα  2001‐
2006:  

- Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα σε παγκόσμιο επίπεδο διπλασιάστηκαν.  
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- Το συναλλαγματικά διαθέσιμα των χωρών με ελαφρές συνδέσεις αυξήθηκαν 
από 23% σε 32%.  

- Τα  συναλλαγματικά  διαθέσιμα  των  χωρών  οι  οποίες  ακολουθούν  το 
καθεστώς των ελεγχόμενων διακυμάνσεων αυξήθηκαν από 14% σε 19%.   

- Τα  συναλλαγματικά  διαθέσιμα  και  των  χωρών  που  επιλέγουν  ανεξάρτητες 
διακυμάνσεις επίσης αυξήθηκαν.  

Παρατηρώντας τα εφαρμόσιμα καθεστώτα σε σχέση με αυτά που ανακοινώνονται, 
παρατηρείται  η  γνωστή αναντιστοιχία.  Ειδικότερα,  τα  στοιχεία  του ΔΝΤ,  τα  οποία 
παρουσιάζονται  στο  επόμενο  γράφημα,  αποδεικνύουν  ότι  αυτή  η  αντιστοιχία  να 
αυξάνει τα τελευταία χρόνια.  

Γράφημα 9: De jure, De facto Ταξινόμηση κατά το ΔΝΤ, 2001‐2007 

 

Πηγή: Caruana, Jaime, (2007). Review of Exchange Arrangements, Restrictions, and Controls. Intrantational Monetary Fund, 
November 2007, σ. 17. 

5.3. Η Αποτελεσματικότητα Συναλλαγματικών Καθεστώτων 
Ο  προβληματισμός  σχετικά  με  την  αποτελεσματικότητα  των  συναλλαγματικών 
καθεστώτων  είναι  μεγάλος  τόσο  στην  θεωρία,  όσο  και  στην  πράξη.  Ο 
προβληματισμός  αυτός  αποτυπώνεται  μέσα  από  τις  δύο  ακραίες  απόψεις  που 
εκφράστηκαν  σε  δύο  σημαντικές  εργασίες,  αυτή  των M. Obstefeld  και  K.  Rogoff 
(1995) με τον τίτλο «The Mirage of Fixed Exchange Rates» και η οποία κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι οι χώρες που ακολουθούν σταθερά καθεστώτα δεν τα διατηρούν  
(Obstfeld, 1995), και αυτή του G. Calvo (2001) με τον τίτλο «The Fear of Floating», η 
οποία  συμπέρανε  ότι  οι  χώρες  που  ακολουθούν  συστήματα  ελεύθερων 
διακυμάνσεων επί της ουσίας δεν αφήνουν τις συναλλαγματικές τους  ισοτιμίες να 
κυμαίνονται,  εξ  αίτιας  του  φόβου  του  πληθωρισμού,  του  φόβου  της 
δολαριοποίησης  των  πιστώσεων,  της  ολλανδικής  ασθένειας  και  των  υπόλοιπων 
χαρακτηριστικών  που  παρουσιάσθηκαν  στο  κεφάλαιο  2.2  του  παρόντος  μέρους 
(Reinhart and Calvo, 2001)  (Calvo, 1999).  

Εφόσον οι χώρες οι οποίες ακολουθούν σταθερά καθεστώτα δεν τα διατηρούν και 
οι  χώρες  οι  οποίες  ακολουθούν  ελεύθερες  διακυμάνσεις  δεν  αφήνουν  τη 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες  να  κυμαίνονται  ελεύθερα,  μπορούμε  να  οδηγηθούμε 
στο  συμπέρασμα  ότι  η  επιλογή  ενός  καθεστώτος  είναι  άνευ  σημασίας  (the 
irrelevance of exchange rate regime) (Klein and Schambaugh, 2006);  
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Σε  αυτή  την  λογική,  παρουσιάσθηκαν  μια  σειρά  από  εμπειρικές  μελέτες  των  Μ.  
Μussa  (1986), Μ. Baxter  και  Α.  Stockman  (1989),  καθώς  και R.  Flood  και A. Rose 
(1995),  οι  οποίες  προσπάθησαν  να  δείξουν  ότι  η  επιλογή  του  συναλλαγματικού 
καθεστώτος  έχει  μικρή  επίδραση  στην  οικονομική  πορεία,  πέραν  εκείνης  στις 
πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες (Klein and Schambaugh 2006).  

Γρήγορα όμως, η εμπειρική έρευνα διαπίστωσε, ότι το πρόβλημα της αξιολόγησης 
των  συναλλαγματικών  καθεστώτων μάλλον  συνδέεται  στενά  με  το  πρόβλημα  του 
ορισμού του συναλλαγματικού καθεστώτος και, με βάση τις διάφορες προσπάθειες 
ταξινόμησης  των  καθεστώτων,  εκπονήθηκε  μια  σειρά  από  εμπειρικές  μελέτες  οι 
οποίες  καταδεικνύουν  τις  επιδράσεις  των  συναλλαγματικών  καθεστώτων  στις 
οικονομικές μεταβλητές93.  

Στη  συνέχεια,  ακολουθεί  μια  περιληπτική  παρουσίαση  της  μεθοδολογίας  και  των 
βασικών  αποτελεσμάτων  των  εμπειρικών  μελετών  οι  οποίες  εξετάστηκαν  στο 
προηγούμενο  κεφάλαιο ή  κάποιων που συνδέονται στενά με αυτές  και  εξετάζουν 
της αποτελεσματικότητα των καθεστώτων.  

Οι  μελέτες  των  J.  Schambaugh  και  –  κυρίως  –  των M.  Klein  και  J.  Schambaugh 
επικεντρώνουν την προσοχή στην προβληματική που έθεσαν οι Obstfeld‐Rogoff με 
την  «ψευδαίσθηση  των  σταθερών  συνδέσεων»  και  ο  Calvo  με  τον  «φόβο  της 
διακύμανσης»  και  προσπαθούν  να  δείξουν  πώς  οι  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  και 
ειδικότερα  οι  σταθερές  συνδέσεις  μπορεί  να  έχουν  θετικές  επιδράσεις  στις 
οικονομικές μεταβλητές. Στην προσπάθειά τους αυτή οι συγκεκριμένοι συγγραφείς 
δεν εξετάζουν τις οικονομικές μεταβλητές καθ’ εαυτές, αλλά στις ανακοινώσεις των 
αρχών.  Παρατηρώντας  τις  ανακοινώσεις  αυτές  και  καταμετρώντας  τις  επιπτώσεις 
όσον  αφορά  το  ύψος  της  μεταβολής  στις  συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  τη 
διατηρησιμότητα του ύψους της συναλλαγματικής ισοτιμίας στα όρια των 2% και τη 
μεταβλητότητα  εντός  και  εκτός  ορίων,  καταλήγουν,  όπως  ήδη  αναφέρθηκε  στο 
προηγούμενο  κεφάλαιο,  στον  διαχωρισμό  των  καθεστώτων  σε  καθεστώτα  με 
δέσμευση  και  καθεστώτα  χωρίς  δέσμευση.  Στη συνέχεια,  γνωρίζοντας ότι  τόσο  οι 
σταθερές  δεσμεύσεις,  όσο  και  οι  μη  δεσμεύσεις  παρουσιάζουν  διακυμάνσεις, 
προσπαθούν να αξιολογήσουν τις συγκεκριμένες διακυμάνσεις και καταλήγουν στο 
συμπέρασμα  ότι  οι  διακυμάνσεις  των  σταθερών  δεσμεύσεων  παρουσιάζουν  μια 
μικρότερη  μεταβλητότητα  από  αυτές  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  χωρίς 
δέσμευση94.  Αυτή  ακριβώς  η  σχετικά  χαμηλή  μεταβλητότητα  των  σταθερών 
δεσμεύσεων σταθεροποιεί  τις προσδοκίες ως προς  την πορεία  της οικονομίας,  με 
αποτέλεσμα  να  επηρεάζεται  η  διάρκεια  των  σταθερών  δεσμεύσεων  αλλά  και  η 
αποτελεσματικότητά  τους,  όπως,  για  παράδειγμα,  στην  ανάπτυξη  των  εμπορικών 
συναλλαγών.  

Οι A.Gosh(1997) και A. Gosh, AM.Gulde και H. Wolf (2003), χρησιμοποιώντας την de 
jure  κατάταξη  καθώς  και  διαστρωματικά  στοιχεία,  εξετάζουν  τις  επιδράσεις  των 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών  με  τη  μέθοδο  της  γραμμικής  παλινδρόμησης  σε  δύο 

                                                                 
93 Στο παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)του παρόντος μέρους παρουσιάζεται ένας συνοπτικός πίνακας των 
εμπειρικών μελετών και των κυριοτέρων αποτελεσμάτων τους (πίνακας 1‐2).  
94 Κατά αυτόν τον τρόπο οι συγκεκριμένοι συγγραφείς προσπαθούν να διακρίνουν τη μεταβλητότητα 
στην περίπτωση του «φόβου διακύμανσης» από τη μεταβλητότητα μιας δέσμευσης.  
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επίπεδα,  με  στόχο  να  λύσουν  το  πρόβλημα  της  ενδογένειας,  και  καταλήγουν  στα 
παρακάτω συμπεράσματα:  

- Το  επίπεδο  του  πληθωρισμού  είναι  χαμηλότερο  στα  σταθερά  καθεστώτα 
από ότι στα ενδιάμεσα και εξηγούν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα μέσα από 
την αξιοπιστία που παρέχουν οι σταθερές δεσμεύσεις.  

- Σε  γενικές  γραμμές,  τα  συναλλαγματικά  καθεστώτα  δεν  φαίνεται  να 
συνδέονται με την ανάπτυξη με κάποιον εμφανή τρόπο.  

- Σταθερές δεσμεύσεις συμβάλλουν στην αύξηση της μεταβλητότητας. 
 

Οι E.Levy‐Yeyati  και F. Sturzenegger  (2003)  βασιζόμενοι  στην de  facto  ταξινόμηση 
την  οποία  ανέπτυξαν  οι  ίδιοι  σε  προηγούμενή  τους  έρευνα,  με  τη  μέθοδο  της 
γραμμικής  παλινδρόμησης  δύο  επιπέδων,  καταλήγουν  στο  συμπέρασμα  ότι  οι 
κυμαινόμενος  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  έχουν  μια  θετική  επίδραση  στην 
ανάπτυξη  στην  περίπτωση  των  υπό  ανάπτυξη    χωρών,  αλλά  όχι  σημαντική  στην 
περίπτωση  των  ανεπτυγμένων.  Επίσης,  διαπιστώνουν  ότι  οι  σταθερές  δεσμεύσεις 
συμβάλλουν στην αύξηση της μεταβλητότητας.   

Οι Rogoff et al.  (2004),  χρησιμοποιώντας ως βάση την καταγραφή και  ταξινόμηση 
των  C.  Reinhart  και  K.  Rogoff,  εξετάζουν  την  επίδραση  των  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών  στον  πληθωρισμό,  την  ανάπτυξη,  τη  μεταβλητότητα  του  εισοδήματος, 
καθώς  και  την  επίδρασή  τους  στην  εμφάνιση  των  κρίσεων,  σε  δύο  επίπεδα.  Στο 
πρώτο επίπεδο, εξετάζοντας διαστρωματικά στοιχεία, συσχετίζουν τις εξαρτημένες 
μεταβλητές  (πληθωρισμός,  ανάπτυξη  κ.ά.)  με  τις  συναλλαγματικές  ισοτιμίες 
καταλήγοντας κατά αυτόν τον  τρόπο σε συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχέση με 
την  αποτελεσματικότητα  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  σε  διαφορετικά 
περιβάλλοντα  και  επίπεδα ανάπτυξης  (αναπτυσσόμενες,  αναδυόμενες  αγορές  και 
χώρες  υπό  ανάπτυξη).  Στο  δεύτερο  επίπεδο,  ελέγχουν  τα  συγκεκριμένα 
αποτελέσματα  ως  προς  τις  επιδράσεις  της  οικονομικής  πολιτικής  (νομισματική 
πολιτική  κ.ά.),    προσπαθώντας  έτσι  να  λύσουν  το  πρόβλημα  της  ενδογένειας  των 
επιδράσεων.  

Ειδικότερα,  όσον  αφορά  τις  επιπτώσεις  στον  πληθωρισμό,  οι  συγγραφείς  αυτοί 
εξετάζουν  κατά  πρώτο  λόγο  τις  επιπτώσεις  της de  jure  σε  σχέση  με  την de  facto 
ταξινόμηση, και καταλήγουν  στο συμπέρασμα, ότι οι επιπτώσεις των καθεστώτων 
βάσει  της  de  jure  ταξινόμησης  δεν  παρουσιάζουν  σημαντικές  διαφοροποιήσεις, 
καθώς  οι  επιπτώσεις  των  ενδιάμεσων  καθεστώτων  στον  πληθωρισμό  διαφέρουν 
ελάχιστα από αυτές των ελεύθερα κυμαινόμενων περιπτώσεων, σε αντίθεση με την 
περίπτωση της de facto ταξινόμησης, η οποία φανερώνει μια σημαντική μείωση του 
πληθωρισμού  στις  περίπτωση  των  ενδιάμεσων  καθεστώτων  σε  σχέση  με  την 
περίπτωση  των  ελεύθερα  κυμαινόμενων  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  (γράφημα 
10)95. 

Εξετάζοντας  τις  επιπτώσεις  των  διαφόρων  καθεστώτων  βάσει  της  de  facto 
ταξινόμησης  σε συνδυασμό με το επίπεδο ανάπτυξης των χωρών, καταλήγουν στα 
παρακάτω συμπεράσματα (γράφημα 10): 

                                                                 
95 Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και μετά τον έλεγχο της νομισματικής πολιτικής. 
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- Για την περίπτωση των υπό ανάπτυξη χωρών, οι σταθερές δεσμεύσεις έχουν 
μεγαλύτερες  επιπτώσεις  στη  μείωση  του  πληθωρισμού  από  ότι  η 
ελεγχόμενες  και  οι  ελεύθερες  διακυμάνσεις  σχετίζονται  αρνητικά  με  τον 
πληθωρισμό,  αλλά  αυτά  τα  αποτελέσματα  τα  συνδέουν  μάλλον  με  το 
επίπεδο  ανάπτυξης  και  οργάνωσης  των  χωρών  αυτών  και  λιγότερο  με  τα 
καθεστώτα αυτά καθ’ εαυτά.  

 
Γράφημα 10: Επιδράσεις De jure και De facto Συναλλαγματικών Καθεστώτων στον Πληθωρισμό96 

 
 

Πηγή : Rogoff, K. et al. (2004), Evolution and Performance of Exchange Rate Regimes. International Monetary Fund. 
Occasional Paper 229. σ. 30. 

 

- Για  την  περίπτωση  των  ανεπτυγμένων  χωρών,  οι  ελεύθερες  διακυμάνσεις 
είναι  δυνατόν  να  συμβάλουν  στη  μείωση  του  πληθωρισμού,  αλλά 
ουσιαστικά  η  αποτελεσματικότητά  τους  δεν  διαφέρει  από  αυτήν  των 
υπολοίπων καθεστώτων. 

- Για  την  περίπτωση  των  αναδυόμενων  αγορών,  δεν  υπάρχει  μια  σταθερή 
σχέση μεταξύ των ελεύθερων διακυμάνσεων και πληθωρισμού και για αυτό 
την  εξετάζουν  εκτενέστερα,  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  και  καθεστώτα 
προηγουμένων ετών, έτσι ώστε να διαπιστώσουν τις επιπτώσεις της αλλαγής 
των  καθεστώτων στον πληθωρισμό  και  διαπιστώνουν  ότι  πράγματι  μπορεί 
να υπάρξει ένα είδος «φόβου διακύμανσης»97.  

 
Γράφημα 11: Συναλλαγματικά Καθεστώτα, Πληθωρισμός και Οικονομική Ανάπτυξη 

 
Πηγή : Rogoff, K. et al. (2004), Evolution and Performance of Exchange Rate Regimes, International Monetary Fund, 

Occasional Paper 229. σ. 31. 

                                                                 
96 Ο πίνακας παρουσιάζει τη διαφορά των επιπτώσεων των συναλλαγματικών καθεστώτων σε σχέση 
με το σταθερές συνδέσεις (Rogoff, 2004). 
97  Οι  συγγραφείς  ελέγχουν  τα  συμπεράσματα  τους  και  σε  αυτήν  την  περίπτωση 
συμπεριλαμβάνοντας στις αναλύσεις και τη νομισματική πολιτική.  
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Εξετάζοντας  τις  επιπτώσεις  των  καθεστώτων  στην  ανάπτυξη,  όπως  αυτή 
αποτυπώνεται στο κατά κεφαλήν εισόδημα, οι συγγραφείς αυτοί εξετάζουν το πολύ 
σημαντικό  ερώτημα,  δηλαδή  κατά  πόσο  οι  σταθερές  δεσμεύσεις  στην  περίπτωση 
των  υπό  ανάπτυξη  χωρών,  μειώνοντας  των  πληθωρισμό  και  την  αβεβαιότητα, 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη ή συνδέονται με κάποιο κόστος το οποίο μπορεί να έχει 
αρνητικές  επιπτώσεις  στην  ανάπτυξη.  Ειδικότερα,  διαπιστώνουν  ότι  ο  τρόπο 
ταξινόμησης δεν έχει ουσιαστικές επιπτώσεις, εφ’ όσον τόσο η de jure όσο και η de 
facto  κατάταξη  δεν  παρουσιάζουν  κάποια  σχέση  μεταξύ  ανάπτυξης  και 
συναλλαγματικών καθεστώτων (γράφημα 11).  

Γράφημα 12: Επιδράσεις  De facto και De jure Συναλλαγματικών Καθεστώτων  στην Ανάπτυξη 

 

Πηγή : Rogoff, K. et al. (2004), Evolution and Performance of Exchange Rate Regimes, International Monetary Fund, 
Occasional Paper 229. σ. 32. 

Όσον αφορά όμως τις επιπτώσεις των καθεστώτων με βάση την de facto κατάταξη 
και  σε  συνδυασμό  με  το  επίπεδο  ανάπτυξης,  καταλήγουν    στο  συμπέρασμα  ότι 
(γράφημα 12): 

- Στην  περίπτωση  των  υπό  ανάπτυξη  χωρών,  οι  σταθερές  δεσμεύσεις  έχουν 
μικρές επιπτώσεις στην αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήματος, σε αντίθεση 
με τις ελεύθερες διακυμάνσεις που παρουσιάζουν μια αρνητική συσχέτιση, 
την οποία όμως οι μελετητές χαρακτηρίζουν ως στατιστικά μη σημαντική, με 
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να επιβεβαιώσουν τη γενική εκτίμηση ότι 
σταθερές  συνδέσεις  συμβάλουν  θετικά  στην  ανάπτυξη  ακόμα  και  στην 
περίπτωση των υπό ανάπτυξη χωρών.  

- Στην  περίπτωση  των  αναπτυγμένων  χωρών,  οι  ελεύθερες  διακυμάνσεις 
φαίνεται να σχετίζονται θετικά με την αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήματος 
και  οι  σταθερές  δεσμεύσεις  δεν  φαίνεται  να  προωθούν  σημαντικά  την 
ανάπτυξη.  Οι  αρνητικές  επιπτώσεις  των  σταθερών δεσμεύσεων,  κατά  τους 
συγγραφείς,  φαίνονται  να  ενισχύονται,  εάν  ληφθούν  υπ’  όψη  και  η 
μεταβολές  των  καθεστώτων.  Γενικά,  αιτιολογούν  τα  θετικά  αποτελέσματα 
των  ελεύθερων  διακυμάνσεων  στην  περίπτωση  των  ανεπτυγμένων  χωρών 
με το γεγονός ότι η πληθωριστική πολιτική των χωρών αυτών δεν συνδέεται 
με  δυσκαμψίες,  αλλά  βασίζεται  περισσότερο  στις  προσαρμογές  των 
οικονομικών  μεταβλητών,  προσαρμογές  που  με  τη  σειρά  του  συμβάλουν 
στην ανάπτυξη. 

- Στην περίπτωση των αναδυόμενων αγορών η σχέση των καθεστώτων με την 
ανάπτυξη,  όπως  και  στην  περίπτωση  της  σχέσης  των  καθεστώτων  με  τον 
πληθωρισμό, φαίνεται να είναι τυχαία.  



117 
 

Γράφημα 13: Συναλλαγματικά Καθεστώτα, Μεγέθυνση και Επίπεδα Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

Πηγή : Rogoff, K. et al. (2004), Evolution and Performance of Exchange Rate Regimes, International Monetary Fund, 
Occasional Paper 229. σ. 32 

Όσον  αφορά  τις  επιπτώσεις  στη  μεταβλητότητα  της  παραγωγής,  όπως  και  στις 
προηγούμενες περιπτώσεις, η μελέτη  εξετάζει τις επιπτώσεις των καθεστώτων κατά 
την de  jure  και  την de  facto  κατάταξη  και  καταλήγει  στο    συμπέρασμα  ότι  η  δεν 
υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις.  

Γράφημα 14: Επιδράσεις De facto και De jure Συναλλαγματικών Καθεστώτων στην Μεταβλητότητα της Παραγωγής 

 

Πηγή : Rogoff, K. et al. (2004), Evolution and Performance of Exchange Rate Regimes, International Monetary Fund, 
Occasional Paper 229. σ. 33. 

Εξετάζοντας  τις  επιπτώσεις  των  καθεστώτων  σε  μια  de  facto  κατάταξη,  σε 
συνδυασμό  με  το  επίπεδο  ανάπτυξης  των  χωρών,  η  μελέτη  καταλήγει  στα 
συμπεράσματα, ότι: 

- Στην  περίπτωση  των  ανεπτυγμένων  χωρών  οι  ελεύθερες  διακυμάνσεις 
σχετίζονται  θετικά  με  τη  μεταβλητότητα  της  παραγωγής,  αλλά  αυτή  η 
μεταβλητότητα είναι σχετικά χωρίς κόστος καθώς η ελεύθερες διακυμάνσεις 
συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη.  

- Στην  περίπτωση  των  αναδυόμενων  αγορών,  επίσης  οι  ελεύθερες 
διακυμάνσεις φαίνεται να συμβάλουν στις αύξηση της μεταβλητότητας της 
παραγωγής.  

- Στην  περίπτωση  των  υπό  ανάπτυξη  χωρών  η  επίδραση  του  καθεστώτος 
φαίνεται να έχει μηδαμινή επίδραση. 
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Γράφημα 15: Επιδράσεις Συναλλαγματικών Καθεστώτων στην Παραγωγή σε Συνδυασμό με το Επίπεδο Ανάπτυξης 

 

Πηγή : Rogoff, K. et al. (2004), Evolution and Performance of Exchange Rate Regimes, International Monetary Fund, 
Occasional Paper 229. σ. 33. 

Σε  γενικές  γραμμές,  οι  παραπάνω  συγγραφείς  αξιολογώντας  τις  περιπτώσεις  των 
σταθερών  δεσμεύσεων  και  των  ελεύθερων  διακυμάνσεων  καταλήγουν  στα 
ακόλουθα συμπεράσματα:   

Πίνακας 8: Επιδράσεις Καθεστώτων Συναλλαγματικής Ισοτιμίας: Γενικά Συμπεράσματα 

  Πληθωρισμός   Ανάπτυξη  Μεταβλητότητα Κρίσεις 
Σταθερές 
δεσμεύσεις 

Μπορούν να 
συμβάλουν στην 
αξιοπιστία της 
νομισματικής 
πολιτικής και στη 
μείωση του 
πληθωρισμού. Στις 
αναδυόμενες αγορές, 
η συγκεκριμένη 
πολιτική έχει μικρές 
πιθανότητες 
επιτυχίας.  

Μπορούν να 
συμβάλουν στην 
μείωση του κόστους 
των συναλλαγών, στη 
μείωση του 
πραγματικού 
επιτοκίου και, κατά 
αυτόν τον τρόπο, 
θετικά στην ανάπτυξη. 

Μπορούν να 
συμβάλουν στην 
αύξηση της 
μεταβλητότητας στην 
περίπτωση 
πραγματικών 
διαταραχών και στην 
περίπτωση που 
παρατηρούνται 
ονομαστικές 
δυσκαμψίες. 

Υψηλός κίνδυνος για 
κερδοσκοπικές 
επιθέσεις λόγο της 
υψηλής κινητικότητας 
το κεφαλαίου.  

Ανεξάρτητες 
διακυμάνσεις 

Η σημασία των 
ανεξάρτητων  
διακυμάνσεων 
μειώνεται όσο ποιο 
σταθερό είναι το 
οικονομικό 
περιβάλλον. 

Θετική συμβολή στην 
ανάπτυξη μέσα από 
τις δυνατότητες 
προσαρμογής που 
προσφέρει η 
ελεύθερη 
διακύμανση. Λίγες 
διαστρεβλώσεις σε 
περιπτώσεις 
πραγματικών 
διαταραχών. 

Πιθανή μεταφορά της 
μεταβλητότητας στον 
πραγματικό τομέα, 
όταν οι  πραγματικές 
συναλλαγματικές 
ισοτιμίες δεν 
απορροφούν πλήρως 
τις μεταβολές. 

Χαμηλός κίνδυνος 
νομισματικών και 
τραπεζικών κρίσεων.  

 

Πηγή : Rogoff  et al. (2004), Evolution and Performance of Exchange Rate Regimes, International Monetary Fund, Occasional 
Paper 229. σ. 24. 

5.4. Η Επιλογή Συναλλαγματικών Καθεστώτων  
Η  θεωρητική  παρουσίαση  η  οποία  αναπτύχθηκε  στα  προηγούμενα  κεφάλαια  1‐4 
κατέδειξε  μια  σειρά  από  παράγοντες  και  μεταβλητές  που  παίζουν  ένα  σημαντικό 
ρόλο στην επιλογή και διαχείριση ενός συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το 
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ερώτημα το οποίο τίθεται εν προκειμένω είναι το πώς αντιμετωπίζεται στην πράξη 
αυτή η πληθώρα των κριτηρίων, παραγόντων και προτύπων. Υπάρχουν πρότυπα τα 
οποία  έχουν  χρησιμοποιηθεί  κατά  την  επιλογή  των  κατάλληλων  καθεστώτων; 
Υπάρχουν  κριτήρια  ή  παράγοντες  στους  οποίους  οι  αρχές  δίδουν  μεγαλύτερη 
έμφαση;  Αυτά  είναι  μερικά  από  τα  ερωτήματα  που  απασχολούν  την  εμπειρική 
έρευνα της επιλογής των καθεστώτων.  

Όπως  και  στην  περίπτωση  της  αξιολόγησης  της  αποτελεσματικότητας  των 
καθεστώτων,  έτσι  και  στην  περίπτωση  του  έλεγχου  του  τρόπου  επιλογής,  έχει 
καταγραφεί μια σειρά από υποδείγματα / μεθοδολογίες, οι οποίες είναι αδύνατον 
να παρουσιασθούν  και  πολύ περισσότερο  να αξιολογηθούν  όλες  στα πλαίσια  της 
παρούσας  διατριβής98.  Αντί  αυτού  όμως,  θα  καταβληθεί  προσπάθεια  να 
παρουσιασθεί  ο  βασικός  προβληματισμός  της  επιλογής  των    καθεστώτων  με  τη 
βοήθεια της μεθοδολογίας την οποία ανέπτυξαν οι E. Levy‐Yeyati,   F. Sturzenegger 
και  I.  Reggio  και  η  οποία    αναλύει  τον  ρόλο  των  χαρακτηριστικών  των  άριστων 
νομισματικών περιοχών, των πολιτικο‐οικονομικών χαρακτηριστικών καθώς και της 
χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης  στην  επιλογή  των  καθεστώτων  σε  παγκόσμιο 
επίπεδο  και  η  οποία  χρησιμοποιεί  τη  βασική  οικονομετρική  προσέγγιση  των 
ποιοτικών  μεταβλητών  που  χρησιμοποιούν  τα  υποδείγματα  Probit  και  Logit.  Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, έμφαση θα δοθεί όχι τόσο στην μεθοδολογία, αλλά στα 
συμπεράσματα  όσο  αφορά  τον  τρόπο  επιλογής  καθεστώτων,  καθώς  αυτά  αν  και 
ενδεικτικά είναι σημαντικά.  

Σε  γενικές  γραμμές,  η  επιλογή  του  καθεστώτος  εξετάζεται  με  την  βοήθεια 
συστήματος  εξισώσεων  παλινδρόμησης  με  ποιοτικές  εξαρτημένες  μεταβλητές, 
όπου η εξαρτημένη μεταβλητή είναι το καθεστώς τους επιλογή. Για παράδειγμα, το 
καθεστώς των σταθερών συνδέσεων παίρνει την τιμή ένα (1), άλλως, την τιμή μηδέν 
(0) και οι ανεξάρτητες μεταβλητές παρουσιάζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν 
την  επιλογή  (κριτήρια  OCA,  πολιτικο‐οικονομικά  κριτήρια  καθώς  και  κριτήρια 
χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης).  Συνήθως, η ανεξάρτητη μεταβλητή ορίζεται ως 
η  πιθανότητα  επιλογής  ενός  συγκεκριμένου  συναλλαγματικού  καθεστώτος  και  οι 
εξαρτημένες  μεταβλητές ως  συχνότητες  εμφάνισης  των  μεταβλητών.  Σε  αυτές  τις 
περιπτώσεις  η  εξίσωση  παλινδρόμησης  παρουσιάζει  την  αθροιστική  συνάρτηση 
κατανομής των ανεξάρτητων μεταβλητών και, όταν αυτή η αθροιστική συνάρτηση 
προσεγγίζεται  με  ένα  γραμμικό  υπόδειγμα,  τότε  η  μεθοδολογία  αυτή  ονομάζεται 
Γραμμικό  Υπόδειγμα  Πιθανότητας  ή  Linear  Probability Model  ή  Probit,  ενώ  όταν 
προσεγγίζεται  με  την  βοήθεια  μιας  λογαριθμικής  συνάρτησης,  το  υπόδειγμα 
ονομάζεται Logarithm Probability Model ή Logit (Χρήστου, 2003).    

Παρατηρώντας  τις  εμπειρικές  μελέτες  που  εμφανίζονται  στον  πίνακα  3‐1  του 
παραρτήματος  φαίνεται  ότι  εκτός  δύο  περιπτώσεων,  όλες  οι  υπόλοιπες  μελέτες 
χρησιμοποιούν κάποιες από τις εκλεπτύνσεις της προαναφερθείσας μεθοδολογίας.  

Η προαναφερθείσα εμπειρική μελέτη των Levy‐Yeyati, Sturzenneger και Reggio, σε 
αντίθεση  με  τις  υπόλοιπες    που  είναι  τμηματικές  και  εξετάζουν  διάφορα 

                                                                 
98  Ένας  κατάλογος  των  κυριότερων  εμπειρικών  ερευνών,  με  τα  βασικά  τους  χαρακτηριστικά,  όσον 
αφορά τη μεθοδολογία, την ιδέα, τις μεταβλητές και τα αποτελέσματα παρουσιάζεται στο πίνακα 1‐
3 του παραρτήματος του παρόντος μέρους.  
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μεμονωμένα χαρακτηριστικά, όπως αυτή των T. Bayoumi και B. Eichengreen (1998), 
η  οποία  εξετάζει  τις  επιπτώσεις  των  κριτηρίων  OCA,  ή  αυτή  των  G.  Stein  και  J. 
Freiden  (2001),  η  οποία  εξετάζει  τον  ρόλο  των  πολιτικο‐οικονομικών  κριτηρίων, 
είναι  μια  συνοπτική  μελέτη  που  εξετάζει  σχεδόν  το  σύνολο  των  θεωρητικών 
κριτηρίων σε μια προσπάθεια συνολικής αξιολόγησης. 

Χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα μεθοδολογία η μελέτη αυτή (Levy‐Yeyati et 
al.,  2006)  εξετάζει  κατά  αρχάς  τις  επιπτώσεις  των  τριών  θεωρητικών  ομάδων, 
Άριστες  Νομισματικές  Περιοχές,  θεωρίες  Πολιτικής  Οικονομίας  και  Θεωρίες 
Χρηματοπιστωτικής  Ολοκλήρωσης,  στην  επιλογή  του  συναλλαγματικού 
καθεστώτος.  Ειδικότερα (Levy‐Yeyati et al., 2006, σσ. 6‐18)99 100:  

- Όσον  αφορά  την  ομάδα  των  άριστων  νομισματικών  περιοχών,  εξετάζει  τις 
επιπτώσεις  του  μεγέθους101  μιας  χώρας,  το  άνοιγμα  τις  χώρας102,  τη 
γεωγραφική συγκέντρωση του εμπορίου της103 καθώς και τη μεταβολή των 
όρων  του  εμπορίου  στην  επιλογή  του  καθεστώτος  και  καταλήγει  στο 
συμπέρασμα ότι οι παραπάνω μεταβλητές πράγματι παίζουν ένα σημαντικό 
ρόλο τόσο στην περίπτωση των βιομηχανικών, όσο και στην περίπτωση των 
μη βιομηχανικών χωρών. 

- Σχετικά  με  την  ομάδα  των  θεωριών  χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης, 
εξετάζει  τις  αντικρουόμενες  υποθέσεις  του  τριγώνου  ασυμβατότητας, 
ακάλυπτη  ισοτιμία  επιτοκίων    vs  νομισματική μίξη104.   Mε  τη  βοήθεια  των 
μεταβλητών,  άνοιγμα  κεφαλαίου  κίνησης105,  σύνολο  χρηματοπιστωτικών 
επενδύσεων  στο  εσωτερικό  της  χώρας  και  στο  εξωτερικό106,  επίπεδο 
χρηματοπιστωτικής  ανάπτυξης107,  μεικτή  επενδυτική  θέση108,  υποχρεώσεις 
σε ξένο νόμισμα109,  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι:  

o για  την  περίπτωση  των  μη  βιομηχανικών  χωρών,  το  ποσοστό  των 
υποχρεώσεων  σε  ξένο  νόμισμα  παίζει  ένα  σημαντικό  ρόλο  για  την 

                                                                 
99 Η συγκεκριμένη εμπειρική μελέτη περιλαμβάνει 183 χώρες, οι οποίες εξετάζονται για το χρονικό 
διάστημα 1974‐1999 (Levy‐Yeyati E. S., 2006). 
100  Τα  αποτελέσματα  των  παλινδρομήσεων  των  συγκεκριμένων  περιπτώσεων  παρουσιάζονται  στο 
παράρτημα  του  παρόντος  μέρους.  Θετικά  πρόσημα  της  εξαρτημένης  μεταβλητής  υπονοούν 
αυξημένες πιθανότητες επιλογής σταθερών συνδέσεων.   
101 Το μέγεθος υπολογίζεται ως ο λογάριθμός του ΑΕΠ σε δολάρια.  
102 Το άνοιγμα υπολογίζεται ως ποσοστό των εισαγωγών και εξαγωγών προς το ΑΕΠ. 
103  Η  γεωγραφική  συγκέντρωση  του  εμπορίου  μιας  χώρα  υπολογίζεται  ως  το  γινόμενο  του 
ανοίγματος με τις εξαγωγές της συγκεκριμένης χώρας. 
104 Σχετικά με το τρίγωνο ασυμβατότητας και τη νομισματική μίξη ή ακόμα τη δολαριοποίηση, βλέπε 
κεφάλαιο 2.3. Υπενθυμίζοντας την βασική προβληματική, το τρίγωνο ασυμβατότητας βασίζεται στην 
λειτουργία  του  αρμπιτράζ  κεφαλαίου  και  ισχύει  κάτω  από  την  προϋπόθεση  της  ισχύος  τους 
ακάλυπτης  ισοτιμίας  επιτοκίων  και  κατά αυτό  τον  τρόπο δείχνει  τις συμβατές περιπτώσεις,  ενώ η 
περίπτωση  της  νομισματικής  μίξης  δείχνει  κάτω  από  ποιες  προϋποθέσεις  αυτή  η  σχέση  της 
ακάλυπτης ισοτιμίας δεν ισχύει βλέπε και (Levy‐Yeyati , 2006, σ. 9).  
105 Μετριέται με την βοήθεια του δείκτη Chin και Ito. 
106 Ως ποσοστό επί του ΑΕΠ της χώρας.  
107 Το επίπεδο ανάπτυξης, όπως καταγράφεται στον δείκτη  JP Morgan EMBI Global  Index ο οποίος 
ορίζει  ως  αναδυόμενες  αγορές  εκείνες  τις  χώρες  που  δεν  είναι  ανεπτυγμένες,  αλλά  συμμετέχουν 
ενεργά στην διακίνηση του κεφαλαίου σε παγκόσμιο επίπεδο.  
108 Υπολογίζεται με τη μεθοδολογία Lane και MIlesi‐Ferretti. 
109 Υπολογίζεται ως ποσοστό της νομισματικής κυκλοφορίας.  
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ενίσχυση  της  ισχύος  της υπόθεσης  της  νομισματικής μίξης  και,  κατ’ 
επέκταση, για την επιλογή μιας σταθερής σύνδεσης, και  

o για  την  περίπτωση  των  βιομηχανικών  χωρών,  το  σύνολο  των 
μεταβλητών  ενισχύουν  την  ισχύ  της  υπόθεσης  του  τριγώνου  της 
ασυμβατότητας. 

- Ως  προς  την  ομάδα  των  θεωριών  πολιτικής  οικονομίας,  εξετάζει  τις  δύο 
αντικρουόμενες  περιπτώσεις  της  αξιοπιστίας  και  της  διατηρησιμότητας110, 
μέσα  από  μια  σειρά  δεικτών111  και  καταλήγει  στο  συμπέρασμα  ότι  η 
σταθερή  σύνδεση  σχετίζεται  αρνητικά  με  το  επίπεδο  οργάνωσης  και 
λειτουργίας  της  οικονομίας,  γεγονός  το  οποίο  οδηγεί  στην  ισχύ  της  θέσης 
της  αξιοπιστίας.  Από  την  άλλη  μεριά,  τα  αποτελέσματα  δείχνουν  ότι  η 
ικανότητα  των  χωρών  να  διατηρήσουν  μια  συγκεκριμένη  δέσμευση  παίζει 
έναν  ρόλο,  αλλά  αυτό  το  αποτέλεσμα  φαίνεται  να  μην  είναι  στατιστικά 
σημαντικό. 

Στην  συνέχεια  οι  συγγραφείς  εξετάζουν  συνοπτικά  τις  τρείς  ομάδες  των  θεωριών 
και βρίσκουν ότι  τα αποτελέσματα των μετρήσεων δεν διαφέρουν σημαντικά από 
τις μεμονωμένες περιπτώσεις. Γενικά καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι (πίνακας 1‐
4, Παράρτημα I) (Levy‐Yeyati et al., 2006, σσ. 18‐21):  

- Το  μέγεθος  μιας  χώρας  παίζει  ένα  σημαντικό  ρόλο  στην  επιλογή  του 
συναλλαγματικού  καθεστώτος,  με  τις  πολύ  μικρές  χώρες  να  επιλέγουν 
συνήθως σταθερές συνδέσεις.  

- Το  εμπορικό  άνοιγμα  μιας  χώρας  παίζει  επίσης  έναν  σημαντικό  ρόλο  και 
στην  περίπτωση  των  υπό  ανάπτυξη  χωρών  μάλλον  οδηγεί  σε  σταθερές 
συνδέσεις, ενώ στην περίπτωση των ανεπτυγμένων χωρών σε απλές.  

- Το  άνοιγμα  του  κεφαλαίου  κίνησης  παίζει  επίσης  έναν  σημαντικό  ρόλο, 
επιδρώντας  αρνητικά  στην  επιλογή  σταθερών  συνδέσεων  στην  περίπτωση 
των  ανεπτυγμένων  χωρών  και  θετικά  στην  περίπτωση  των  υπό  ανάπτυξη 
χωρών.  

- Το μέγεθος των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αλλά και το ποσοστό των 
υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα οδηγούν τόσο τις ανεπτυγμένες, όσο και τις 
υπό ανάπτυξη χώρες στην επιλογή σταθερών συνδέσεων, με τις πιθανότητες 
επιλογής σταθερών συνδέσεων στις υπό ανάπτυξη να είναι αυξημένες.  

- Οι  πολιτικο‐οικονομικοί  παράγοντες,  όπως  η  διάρκεια  λειτουργίας  μιας 
κυβέρνησης, φαίνεται να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην περίπτωση των 

                                                                 
110 Για την αναγκαιότητα επιβολής αξιοπιστίας μέσω της συναλλαγματικής ισοτιμίας ή την ικανότητα 
(διατηρησιμότητα) επιβολής της αξιοπιστίας μέσω της συναλλαγματικής ισοτιμίας, βλέπε κεφάλαιο 
2.2. 
111 Στους δείκτες αυτούς περιλαμβάνονται:  

- Ο  δείκτης  Παραμονής  στην  Διακυβέρνηση,  ο  δείκτης  Herfindal  ή  άλλως  δείκτης 
Κοινοβουλευτισμού, ο δείκτης Κοινοβουλευτικού Ανταγωνισμού, όπως  καταγράφονται και 
παρακολουθούνται  από  την  Παγκόσμια  Τράπεζα  στην  βάση  δεδομένων  World  Bank’s 
Database of Political Institution (V.2.0). 

- O  δείκτης Κοινοβουλευτικών Θέσεων,  όπως καταγράφεται στην βάση δεδομένων Henisz’s 
Polcon Database (2002). 

- Ο  δείκτης  Επιχειρηματικού  Κινδύνου  Χώρας,  όπως  καταγράφεται  από  την  Business 
Environment Risk Intelligence S.A. 

- O δείκτης Αξιολόγησης της Χώρας, όπως καταγράφεται από την World Bank’s Country and 
Institutional Rating System (CPIA). 
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υπό ανάπτυξη χωρών,  ενώ η πρόοδος στο θεσμικό ρόλο οδηγεί σε μείωση 
της πιθανότητας επιλογής ενός σταθερού καθεστώτος.  

Τα  παραπάνω  αποτελέσματα  ελέγχονται  από  τους  συγγραφείς,  οι  οποίοι 
λαμβάνουν  υπ’  όψη  και  άλλες  ταξινομήσεις,  όπως  αυτή  των  C.  Reinahrt  και  K. 
Rogoff  ή  την de  Jure  ταξινόμηση του ΔΝΤ και βρίσκουν ότι  τα συμπεράσματα δεν 
αλλάζουν (Levy‐Yeyati et al., 2006, σ. 22). Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ελέγχουν 
τα  συμπεράσματα  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  την  εξέλιξη  των  βασικών  οικονομικών 
μεγεθών  και  βρίσκουν  ότι  τόσο  στην  περίπτωση  της  de  facto,  όσο  και  στην 
περίπτωση  της  de  jure  ταξινόμησης112,  οι  επιδράσεις  των  πολιτικών  αποφάσεων 
στην επιλογή του κατάλληλου καθεστώτος φαίνεται να μειώνονται με τον καιρό, με 
αποτέλεσμα η επιλογή του καθεστώτος να προσανατολίζεται περισσότερο προς τα 
βασικά οικονομικά μεγέθη113. Τελικά, οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα 
ότι  το  ζήτημα  της  επιλογής  του  κατάλληλου  συναλλαγματικού  καθεστώτος 
καθορίζεται  σε  όλο  και  μεγαλύτερο  βαθμό  ενδογενώς  από  την  κατάσταση  των 
οικονομικών  μεγεθών  της  εκάστοτε  χώρας  και  οι  διάφορες  θεωρητικές 
προσεγγίσεις φαίνεται να παίζουν όλο και μικρότερο ρόλο (Levy‐Yeyati et al., 2006, 
σσ. 27‐28).  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Έχοντας  παρουσιάσει  τις  κυριότερες  θεωρίες  καθώς  και  ένα  μεγάλο  μέρος  της 
εμπειρικής  έρευνας  σχετικά  με  το  πρόβλημα  της  επιλογής  του  κατάλληλου 
συναλλαγματικού καθεστώτος, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η διαμάχη μεταξύ 
σταθερών  και  ευέλικτων  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  δεν  επιλύεται  με  έναν 
μονοσήμαντο  τρόπο.  Τόσο  η  θεωρία,  όσο  και  η  πράξη προτείνουν μια  σειρά από 
λύσεις, πολλές φορές αντικρουόμενες μεταξύ τους και εξαρτώμενες βασικά από τα 
συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  των  χωρών  στον  συγκεκριμένο  χρόνο, 
επιβεβαιώνοντας το γενικό συμπέρασμα του Jeffry Frankel, ότι δεν υπάρχει κανένα 
σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών το οποίο να ισχύει για όλες τις χώρες και όλες 
τις  περιστάσεις.  Γενικά,  ο  «φόβος  διακύμανσης»,  το  «βασικό  πρόβλημα»,  η 
αυταπάτη των σταθερών συναλλαγματικών συνδέσεων, είναι φαινόμενα  τα οποία 
χαρακτηρίζουν  την  επιλογή  του  συναλλαγματικού  καθεστώτος.  Λαμβάνοντας 
μάλιστα υπ’  όψη και  τις  εμπειρικές μελέτες και  ιδιαίτερα αυτές που δείχνουν  τον 
τρόπο επιλογής,  διαφαίνεται ότι,  σε  τελική ανάλυση,  τέτοιες θεωρίες φαίνεται  να 
παίζουν  όλο  και  μικρότερο  ρόλο  στην  επιλογή  του  κατάλληλου  καθεστώτος,  με 
αποτέλεσμα  αυτή  η  επιλογή  μάλλον  να  προσανατολίζεται  προς  τα  βασικά 
οικονομικά μεγέθη.   

                                                                 
112  Τις  επιδράσεις  των  βασικών  οικονομικών  μεγεθών  υπολογίζουν  οι  συγγραφείς  με  την  βοήθεια 
υπολογισμού  των  μέσων  όρων  των  ανεξάρτητων  μεταβλητών  του  υποδείγματος  για  το  χρονικό 
διάστημα 1974‐1999. (Levy‐Yeyati, 2006, σ. 26). 
113 Οι συγκεκριμένοι συγγραφείς υπολογίζουν τις επιπτώσεις των υπολοίπων πολιτικών αποφάσεων 
στην  επιλογή  του  κατάλληλου  συναλλαγματικού  καθεστώτος  ως  τη  διαφορά  της  πιθανότητας 
επιλογής μεταξύ του μέσου όρου, τον οποίο υπολογίζουν από την παλινδρόμηση βάσει μέσων όρων 
των ανεξάρτητων μεταβλητών,  με  την πιθανότητα  επιλογής  βάσει  των  κανονικών στοιχείων.  Κατά 
αυτόν τον τρόπο, υπολογίζουν π.χ. ότι η πιθανότητα επιλογής ενός καθεστώτος σταθερής σύνδεσης 
στην  αρχή  της  περιόδου  ήταν  μεγαλύτερη  από  αυτήν  που  υποδείκνυαν  τα  βασικά  οικονομικά 
μεγέθη, με τη διαφορά να μειώνεται όσο περνά ο χρόνος. (Levy‐Yeyati, et al., 2006, σ. 26).   
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Ο Paul Krugman  (Krugman, 2000), εξέφρασε την προβληματική της επιλογής με τη 
βοήθεια της θεωρίας των παιγνίων, ως ένα πρόβλημα παρόμοιο με το δίλημμα του 
φυλακισμένου,  όπου  η  επιλογή  του  κατάλληλου  συναλλαγματικού  καθεστώτος 
εξαρτάται από την χρησιμότητα, την οποία αναμένει κάποιος και την εμπιστοσύνη 
που  έχει  κάποιος  στην  λειτουργικότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ως 
ακολούθως: 

  Χρησιμότητα Συναλλαγματικής Ευελιξίας

  Όχι  Ναι 

Εμπιστοσύνη στην 
αγορά 

συναλλάγματος 

Ναι   Ήρεμος Άνθρωπος Γαλήνιος περιπλανώμενος  

Όχι   Αποφασισμένος ρυθμιστής Νευρικό ράκος 

 

Πηγή: Krugman, P. (2000), Θεωρητικός από σύμπτωση και άλλα αποσπάσματα από μια άχαρη επιστήμη, Αθήνα Εκδόσεις 
Καστανιώτη, σ, 191. 

Σύμφωνα με την παραπάνω λογική, ο Krugman αναφέρει ότι, (Krugman, 2000) :  
1. Εάν κάποιος δεν πιστεύει στην ευελιξία της συναλλαγματικής  ισοτιμίας και 

είναι  ένας  ήρεμος  άνθρωπος,  τότε  αυτός  ο  άνθρωπος  είναι  μάλλον 
αδιάφορος ως προς τη συναλλαγματική ισοτιμία και μάλλον τείνει προς μια 
σταθερή συναλλαγματική  ισοτιμία. Αυτή είναι η θέση των θεωρητικών του 
αποκαλούμενου  «πραγματικού  κύκλου»,  οι  οποίοι  πιστεύουν  σχεδόν  με 
θρησκευτική  ευλάβεια  στην  αποδοτικότητα  των  ιδιωτικών  αγορών  και 
επίσης  ότι  οποιαδήποτε  μορφή  νομισματικής  πολιτικής  επηρεάζει 
σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των αγορών αυτών.  

2. Εάν  κάποιος  πιστεύει  ότι  η  ευελιξία  είναι  εξαιρετικά  πολύτιμη  και  έχει 
εμπιστοσύνη  στις  χρηματιστηριακές  αγορές,  τότε  θα  πρέπει  να  είναι  ένα 
γαλήνιος περιπλανώμενος που θέλει να απαλλάξει το νόμισμα από τα δεσμά 
των  συναλλαγματικών  ζωνών  –  στόχων,  έτσι  ώστε  να  συνεχίσει  την 
προσπάθεια για πλήρη επίτευξη του στόχου της πλήρους απασχόλησης, τον 
οποίο  και  φυσικά  θεωρεί  εφικτό.  Αυτή  ήταν  η  άποψη  πολλών 
οικονομολόγων στα τέλη της δεκαετίας του 1960 με αρχές του 1970.  

3. Εάν  κάποιος  πιστεύει  ότι  οι  αγορές  ξένου  συναλλάγματος  είναι  πολύ 
αναξιόπιστες,  ότι  κυριαρχούνται  από  παράλογες  κρίσεις  αισιοδοξίας  και 
απαισιοδοξίας,  ενώ  η  νομισματική  ελευθερία  που  συνοδεύει  τις 
κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες έχει μικρή αξία, τότε είναι μάλλον 
ένας αποφασισμένος ρυθμιστής ο οποίος προσπαθεί να καθηλώσει όσο πιο 
σταθερά γίνεται το νόμισμα, και ο καλύτερος τρόπος είναι μέσω ενός κοινού 
νομίσματος το οποίο μοιράζονται όσο το δυνατό περισσότερες χώρες. Αυτή 
μάλλον είναι η θέση των περισσοτέρων διοικητών κεντρικών τραπεζών των 
ευρωπαϊκών χωρών.  

4. Εάν κάποιος πιστεύει ότι η ελευθερία που προκύπτει από τις κυμαινόμενες 
συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι πολύτιμη και οι αγορές καθορίζουν την αξία 
του  νομίσματος  είναι  αναξιόπιστες,  τότε  μάλλον  είναι  ένα  νευρικό  ράκος, 
μονίμως  ευάλωτος  σε  στρεσογόνες  διαταραχές.  Αυτός  θεωρεί  την  επιλογή 
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οιοδήποτε νομισματικού καθεστώτος ως την επιλογή ανάμεσα σε δύο δεινά 
και ανησυχεί συνεχώς ότι έχει κάνει κάποια λανθασμένη επιλογή.  

 
Μετά  την  παρουσίαση  των  σημαντικότερων  θεωριών  σχετικά  με  τις 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  η  κρίση  μας  σχετικά  με  τη  χρησιμότητα  και  την 
εμπιστοσύνη στη λειτουργικότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας θα μπορούσε να 
πάρει περισσότερο συγκεκριμένες διαστάσεις.  

Πράγματι, η αβεβαιότητα για την επιλογή του κατάλληλου καθεστώτος προέρχεται 
από το γεγονός ότι η συναλλαγματική ισοτιμία ουσιαστικά αποτελεί ένα μέγεθος το 
οποίο  δύσκολα  μπορεί  να  ορισθεί.  Ως  νομισματικό  μέγεθος  (ο  λόγος  ανταλλαγής 
ενός νομίσματος με ένα άλλο νόμισμα) αποτελεί ένα μέσο ανταλλαγής, αποτίμησης, 
και διατήρησης της αξίας, καθώς και ένα δημόσιο αγαθό το οποίο πρέπει να είναι 
αξιόπιστο και σταθερό σε διεθνές επίπεδο (De Grauwe, 2006; Dorruci, et al., 2011; 
Benassy‐Queré, et al., 2011). Ως μέσο ανταλλαγής αποτελεί τη γέφυρα μετατροπής 
ενός  νομίσματος  σε  ένα  άλλο.  Ως  μέσο  διατήρησης  της  αξίας  αποτελεί  ένα  είδος 
περιουσιακού  στοιχείου  με  ιδία  αξία.  Οι  δύο  αυτές  ιδιότητες  του  νομίσματος 
δύσκολα  συμπίπτουν  και  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  αντιπαράθεσης  μεταξύ 
σταθερών  ή  ευέλικτων  ισοτιμιών  προκύπτει  από  την  αντιπαράθεση  μεταξύ 
συναλλακτικής  αξίας  και  της  αξίας  ως  περιουσιακού  στοιχείου.  Μια  σταθερή 
συναλλαγματική  ισοτιμία  σταθεροποιεί  τόσο  τη  συναλλακτική  αξία,  όσο  και  την 
αξία  του περιουσιακού στοιχείου,  αλλά  είναι αμφίβολο  κατά πόσο αυτή αξία  του 
περιουσιακού  στοιχείου  μπορεί  να  διατηρηθεί,  καθώς  αυτή  αξιολογείται  κάθε 
μέρα, κάθε στιγμή στην αγορά και εξαρτάται από την αξιοπιστία της κυβερνητικής 
πολιτικής, το μέγεθος του χρέους κ.ά.  

Αξιολογώντας τις μεμονωμένες θεωρίες χωριστά, αρχίζοντας με την περίπτωση των 
θεωριών  των άριστων νομισματικών περιοχών,  μπορεί  να διαπιστωθεί  κατ’ αρχάς 
αυτές αξιολογούν την περίπτωση της επιλογής του κατάλληλου καθεστώτος με  τη 
βοήθεια  κυρίως  γεωγραφικών  χαρακτηριστικών  καταλήγοντας  πολλές  φορές  σε 
αντικρουόμενες  προτάσεις.  Ενδεικτικός  είναι  ο  επόμενος  πίνακας  ο  οποίος 
παρουσιάζει διάφορα χαρακτηριστικά και τα προτεινόμενα καθεστώτα114.  

Χαρακτηριστικά   Βαθμός μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
Μέγεθος της οικονομίας Στην περίπτωση μικρών οικονομιών επιθυμητές φαίνεται να είναι οι σταθερές 

συνδέσεις.  
Στην περίπτωση των μεγάλων οικονομιών εφαρμόσιμες φαίνεται να είναι τόσο 
σταθερές, όσο και ευέλικτες συναλλαγματικές ισοτιμίες βλέπε π.χ. Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ΗΠΑ με το ενιαίο νόμισμα και την ευελιξία του απέναντι στα 
υπόλοιπα νομίσματα.   

Άνοιγμα της οικονομίας  Όσο περισσότερο ανοιχτές είναι οι οικονομίες, τόσο περισσότερο 
αποτελεσματικά είναι τα καθεστώτα των σταθερών συνδέσεων. 

Γεωγραφική συγκέντρωση των 
εμπορικών συναλλαγών 

Χώρες με συγκεντρωμένες εξωτερικές συναλλαγές με άλλες χώρες, μάλλον θα 
πρέπει να συνδέουν τα νομίσματα τους με τα νομίσματα των χωρών αυτών 

Διαφοροποίηση της παραγωγής και 
κατανάλωσης  

Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφοροποίηση μιας οικονομίας, τόσο μεγαλύτερη 
είναι η αποτελεσματικότητα σταθερών συνδέσεων.  

Μεταβλητότητα τιμών και μισθών   Όσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα των τιμών και των μισθών, τόσο 
μεγαλύτερη είναι η αποτελεσματικότητα των σταθερών συνδέσεων.  

Κινητικότητα των εργατών   Όσο μεγαλύτερη είναι η κινητικότητα των εργατών τόσο μεγαλύτερη είναι η 
αποτελεσματικότητα των σταθερών συνδέσεων.  

Μακροοικονομικοί στόχοι   Όσο μεγαλύτερη είναι η ταύτιση των στόχων. τόσο μεγαλύτερη είναι η 
αποτελεσματικότητα των σταθερών συνδέσεων. Για παράδειγμα, η λειτουργία 
μιας νομισματικής ένωσης βασίζεται σε μεγάλο μέρος στην κοινή στόχευση για 

                                                                 
114 Βλέπε κεφάλαιο 2.2. καθώς και (Järvinen, 2001) για μια παρόμοια κατάταξη με διαφορετικά όμως συμπεράσματα. 
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Χαρακτηριστικά   Βαθμός μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
τα επίπεδα του πληθωρισμού, τα δημοσιονομικά ελλείμματα και τα επίπεδα του 
εξωτερικού χρέους. 

 

Το μεγάλο πρόβλημα,  εφαρμόζοντας  τα παραπάνω κριτήρια,  είναι η συνδυαστική 
αξιολόγηση  των  παραπάνω  χαρακτηριστικών,  για  παράδειγμα,  στην  περίπτωση 
ανοιχτών  οικονομιών  με  χαμηλή  κινητικότητα  εργατικού  δυναμικού  ή  μικρών 
οικονομιών με χαμηλή διαφοροποίηση της παραγωγής και της κατανάλωσης.  

Ένα  άλλο  επίσης  σημαντικό  πρόβλημα  είναι  η  μέτρηση  των  κριτηρίων  και  η 
αδυναμία  εξακρίβωσης  σημείων  σύγκρισης,  όπως,  για  παράδειγμα,  από  ποιο 
σημείο  και  μετά  η  κινητικότητα  των  εργατών  είναι  χαμηλή  ή  υψηλή,  η 
μεταβλητότητα των τιμών και των μισθών είναι χαμηλή ή υψηλή, το άνοιγμα μιας 
οικονομίας είναι μικρό ή μεγάλο, μια οικονομία είναι μικρή ή μεγάλη κ.ά.115 

Σε παρόμοια αντικρουόμενα συμπεράσματα καταλήγουν  και οι  θεωρίες πολιτικής 
οικονομίας, οι οποίες εξετάζουν την επιλογή του κατάλληλου καθεστώτος σε σχέση 
με τις ομάδες πολιτικών συμφερόντων και την οικονομική διακυβέρνηση.  

Ομάδες / Πολιτικά Χαρακτηριστικά   Βαθμός μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
Ομάδες συμφερόντων οι οποίες 
εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο 
(Έμποροι, επενδυτές, τραπεζίτες). 

Προτιμούν σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Ομάδες συμφερόντων οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στον εσωτερικό 
τομέα των μη εμπορεύσιμων 
αγαθών.  

Προτιμούν ελεύθερα κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Δεξιά κόμματα και παρατάξεις.  Προτιμούν σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. 
Αριστερά κόμματα και παρατάξεις.   Προτιμούν ελεύθερα κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες. 
Πολιτικοί οι οποίοι «γαντζώνονται» 
στις θέσεις τους και ομάδες 
«δημοκρατικών ολιγαρχιών». 

Προτιμούν μάλλον σταθερές συνδέσεις. 

Πολιτικοί οι οποίοι δίδουν έμφαση 
στα εκλογικά αποτελέσματα.  

Προτιμούν μάλλον ελεύθερα κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες, διότι 
αποσκοπούν στην αξιοποίησή τους για πολιτικούς λόγους. 

Παραγωγοί εξειδικευμένων 
προϊόντων.  

Δεν δίδουν μεγάλη έμφαση στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, διότι φαίνεται ότι 
δεν τις χρησιμοποιούν τόσο συχνά ως μέσα προώθησης. 

Παραγωγοί τυποποιημένων 
προϊόντων. 

Μάλλον προτιμούν υποτιμημένες συναλλαγματικές ισοτιμίες.  

Αξιόπιστες κυβερνήσεις.  Προτιμούν ελεύθερα κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες. 
Κυβερνήσεις με χαμηλή αξιοπιστία.   Προτιμούν μέλλον σταθερές συνδέσεις για να επιβάλλουν την αξιοπιστία.  

 

Το  μεγάλο  πρόβλημα αποτελεί  η  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση.  Οι  θεωρίες  των 
άριστων  νομισματικών  περιοχών  δεν  δίνουν  μεγάλη  έμφαση  σε  αυτό  το 
χαρακτηριστικό. Αναφέρουν,  για παράδειγμα ότι απαραίτητη προϋπόθεση για  την 
λειτουργία  μιας  νομισματικής  ένωσης  αποτελεί  η  ολοκλήρωση  των 
χρηματοπιστωτικών  αγορών,  διότι  βοηθά  στην  διαφοροποίηση  και  έτσι  στην 
αντιμετώπιση των διαταραχών. Οι Obstfeld και Rogoff – όπως ήδη αναφέρθηκε στο 
κεφάλαιο  2.4  –  προϋπέθεσαν  ατελή  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση,  διότι  μια 
τέλεια χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση που επιτρέπει την τέλεια προσαρμογή στον 
κίνδυνο δεν θα τους επέτρεπε να εξετάσουν τα προβλήματα προσαρμοστικότητας 
ατελών αγορών.  Οι Chari, Kahoe  και McGrattan –  κεφάλαιο 2.4 –  έδειξαν πως  το 
αρχικό  υπόδειγμα  Redux  είναι  σχετικά  ευσταθές  στις  μεταβολές  του 

                                                                 
115  Στην διεθνή βιβλιογραφία πολύ συχνά ως μέτρο σύγκρισης  χρησιμοποιούνται  οι ΗΠΑ, ως η μεγάλη οικονομία,  η  οποία 
αυτή καθ’ εαυτή αποτελεί μια νομισματική ένωση. 
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χρηματοπιστωτικού  τομέα  και  ότι  τέτοιες  μεταβολές  έχουν  σχετικά  μικρές 
επιπτώσεις  στα  τελικά  αποτελέσματα  του  υποδείγματος  και,  κατ’  επέκταση,  στις 
προσαρμογές. Ο ίδιος ο McKinnon επεκτείνοντας το αρχικό υπόδειγμα του Mundell 
και λαμβάνοντας υπ’ όψη την ισχύ και αξιοπιστία των σκληρών νομισμάτων, όπως 
το  δολάριο  και  το  μάρκο  ή  τη  στερλίνα,  εκφράζει  την  άποψη  ότι  μια  σταθερή 
διασύνδεση  με  αυτά  τα  νομίσματα  θα  μπορούσε  να  λειτουργήσει.  Ο  Mundell 
μάλιστα  εξέφρασε  την  άποψη  ότι  η  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση  αποτελεί  μια 
απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  λειτουργία  μιας  νομισματικής  ένωσης.  Από  την 
άλλη  πλευρά,  όμως,  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τις  θεωρίες  χρηματοπιστωτικής 
ολοκλήρωσης, έτσι όπως αυτές παρουσιάσθηκαν προηγουμένως, φαίνεται καθαρά 
ο  κίνδυνος  ο  οποίος  ελλοχεύει  για  τις  υπό  ανάπτυξη  χώρες  από  την  ελεύθερη 
διακίνηση  του  κεφαλαίου  και  ο  οποίος  εκφράζεται  μέσα  από  το  πρόβλημα  της 
βασικής  αδυναμίας,  το  πρόβλημα  του  φόβου  της  ευελιξίας  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας,  το πρόβλημα της ολλανδικής ασθένειας,  τη σημασία  των περιουσιακών 
στοιχείων  και  των  χρηματοπιστωτικών  θέσεων  κ.ά.  Τα  προβλήματα  αυτά  βρήκαν 
έκφραση  στις  διάφορες  νομισματικές,  τραπεζικές  και  κρατικές  κρίσεις  οι  οποίες 
εμφανίσθηκαν  τα  τελευταία  χρόνια  στο  παγκόσμιο  στερέωμα.  Οι  θεωρίες 
χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης  που  παρουσιάσθηκαν  στην  παρούσα  διατριβή 
και  ισχύουν  κυρίως  για  την  περίπτωση  των  υπό  ανάπτυξη  χωρών  και  τις 
αναδυόμενες αγορές και τις χώρες σε μετάβαση, τονίζουν τα αρνητικά στοιχεία μιας 
χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης,  αλλά  δεν  μας  ενημερώνουν  για  τα  θετικά  της 
στοιχεία. Απαιτείται προσοχή: οι περιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης 
πρέπει  να  κρίνονται  κατά  περίπτωση  και,  όπως  ήδη  τονίζει  η  ίδια  η  θεωρία,  τα 
αποτελέσματα  και  οι  επιπτώσεις  της  χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης  δεν  είναι 
άμεσα  εμφανή,  αλλά  έμμεσα  και  μάλλον  σχετίζονται  με  το  μέγεθος  και  την 
ποιότητα των θεσμικών μεταρρυθμίσεων (Kose, et al., 2006). Πέραν των παραπάνω, 
θα  πρέπει  να  ληφθεί  υπ΄  όψη  και  η  γνώμη  η  οποία  εκφράζεται  από  πολλούς 
μελετητές και σύμφωνα με την οποία θεωρούν τη μεγάλη διαφοροποίηση και την 
ανεπτυγμένη  χρηματοπιστωτική  αγορά  ως  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  μια 
αποτελεσματική λειτουργία ευέλικτων συναλλαγματικών ισοτιμιών (Järvinen, 2001), 
γεγονός  το  οποίο  περιπλέκει  αφάνταστα  τη  σχέση  της  χρηματοπιστωτικής 
ολοκλήρωσης  με  το  συναλλαγματικό  καθεστώς  και  τον  βαθμό  ευελιξίας  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας116.  

Όσον  αφορά  τη  δυνατότητα  προσαρμογών  σε  οικονομικές  διαταραχές  τις  οποίες 
προτείνουν  τα δύο συστήματα συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  σταθερή παραμένει ή 
                                                                 
116  Μια  πρώτη  προσέγγιση  του  παραπάνω  προβλήματος  προσφέρει  η  νομισματική  θεωρία  και  η 
κλασική  διχοτόμηση,  σύμφωνα  με  την  οποία  τα  νομισματικά  μεγέθη  δεν  έχουν  μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις και βρίσκει την αποτύπωση της στην νομισματική προσέγγιση σε μια ανοιχτή οικονομία. 
Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, το ισοζύγιο πληρωμών μακροπρόθεσμα καθορίζεται σαφώς από 
τα νομισματικά μεγέθη, με αποτέλεσμα η επιλογή του κατάλληλου συναλλαγματικού καθεστώτος να 
παίζει  έναν ουσιαστικό ρόλο,  εφ’  όσον σε μια  τέτοια περίπτωση η νομισματική προσέγγιση  ισχύει 
τόσο κάτω από το καθεστώς της σταθερής ισοτιμίας, όσο και κάτω από το καθεστώς της ελεύθερης 
ισοτιμίας (Obstfeld, 2002). Σε μια δεύτερη προσέγγιση, οι Μ. Obstfeld και R. McKinnon εξαρτούν την 
επιλογή του καθεστώτος από τον βαθμό ολοκλήρωσης και, ο μεν McKinnon θεωρεί ότι τουλάχιστον 
ο ανεπτυγμένος  κόσμος  είναι ήδη  χρηματοπιστωτικά ολοκληρωμένος,  με αποτέλεσμα  να προωθεί 
σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο δε Obstefeld θεωρεί ότι ο ανεπτυγμένος κόσμος ακόμα και 
σήμερα  είναι  τμηματοποιημένος,  με  αποτέλεσμα  να  βλέπει  την  ανάγκη  για  προσαρμογή  και  για 
ευέλικτες συναλλαγματικές ισοτιμίες (Obstfeld, 2002).  
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άποψη που βασίζεται στις αναλύσεις των Mundell και Poole, σύμφωνα με την οποία 
εξωτερικές  νομισματικές  διαταραχές  αντιμετωπίζονται  με  σταθερές 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες  καλύτερα,  ενώ  εξωτερικές  πραγματικές  διαταραχές 
απαιτούν  ευέλικτες  συναλλαγματικές  ισοτιμίες.    Οι  θεωρίες  των  άριστων 
νομισματικών περιοχών,  εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να αποφεύγουν τα ζητήματα 
τα οποία σχετίζονται με τις διαταραχές, εφ’ όσον στην πρώτη φάση της ανάπτυξής 
τους επικεντρώνουν την προσοχή στα γεωγραφικά κριτήρια. Στη συνέχεια όμως τα 
εισαγάγουν  με  τη  μορφή  της  συμμετρικότητας  των  επιχειρηματικών  κύκλων.  Τα 
ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τις διαταραχές είναι πολλά και πολύπλοκα, διότι 
σχετίζονται  με  το  είδος  των  διαταραχών,  εσωτερικές  ή  εξωτερικές  διαταραχές, 
νομισματικές  ή  πραγματικές,  ζήτησης  ή  προσφοράς  (παραγωγικότητας  ή 
τεχνολογίας),  αλλά  και  τους  μηχανισμούς  διάχυσης  των  διαταραχών,  των  οποίων 
ένα μικρό μέρος παρουσιάζεται στο επόμενο γράφημα 

Γράφημα 16: Μηχανισμοί Προσαρμογής 

Μηχανισμοί Προσαρμογής 

Μηχανισμοί Προσαρμογής Προϊόντων και Αγαθών  
Χρηματοοικονομικοί 

Μηχανισμοί Προσαρμογής   

Ισοδυναμία 
Αγοραστικών 
Δυνάμεων 

Ο νόμος της 
μίας τιμής   

Δυσκαμψίες σε τιμές 
και μισθούς 

Προσαρμογές 
Συναλλαγματικών 
ισοτιμιών 

Ελαστικότητες 

Τιμολόγηση βάση 
αγοράς ( 
τμηματοποίηση ή 
διαφοροποίηση 
αγοράς ) 

Τιμολόγηση βάσει 
νομίσματος χώρας 
προέλευσης 

Τιμολόγηση βάσει 
νομίσματος χώρας 
προορισμού  

Μηχανισμοί Δημιουργίας 
και Αξιοποίησης 
Προσδοκιών 

Ορθολογικές 
Προσδοκίες 

Περιορισμένη 
ορθολογικότητα

Μη 
εργοδιικό
περιβάλλον 
–
προβλέψεις 
δεν είναι 
δυνατές  

Νομισματικοί Μηχανισμοί 
Διάδοσης 

Τόκοι  

Χρηματοπι
στωτικά 
χρεόγραφα 
κα τιμές  

Δάνεια / 
Πιστώσεις   

Αυτό-
εκπληρώμενες 
κρίσεις 

Πολλαπλές 
ισορροπίες 

Συμπεριφορά 
Αγέλης 

Χάος 

Μανίες 

Κ.α.

Τιμές 
προϊόντων 

Μισθοί  

Menu 
cost

Άμεσα 
συμβόλαια 
εργασίας και 
συνδικάτα  

Έμμεσα 
Συμβόλαια   

Προστατευμένοι    
- μη 

προστατευμένοι 
εργαζόμενοι 

Μηχανισμός 
του Calvo 

Αδυναμίες 
συμμετοχής 
στην 
παγκόσμια 
αγορά 

Δολαριοποίηση 
ή original sin

Κόστος μεταφοράς και συναλλαγής και Home Bais

Broad Lending 
Chanel

Financial 
Accelerator 

Εμπορεύσιμα και μη 
εμπορεύσιμα αγαθά 

 

Σε γενικές γραμμές, οι μηχανισμοί προσαρμογής μπορούν να καταταγούν σε τρείς 
μεγάλες  κατηγορίες,  την  κατηγορία  των μηχανισμών προσαρμογής προϊόντων  και 
αγαθών, την κατηγορία των χρηματοπιστωτικών μηχανισμών προσαρμογής και την 
κατηγορία των μηχανισμών δημιουργίας και αξιοποίησης προσδοκιών.  

Η  ομάδα  μηχανισμοί  προσαρμογής  προϊόντων  περιλαμβάνει  όλες  εκείνες  τις 
προσαρμογές οι  οποίες προέκυψαν από  τις  ιδέες  και σκέψεις  του Mundell  και σε 
μεγάλο  βαθμό  περιλαμβάνουν  και  τις  προσαρμογές  των  θεωριών  των  άριστων 
νομισματικών  περιοχών.  Πρόκειται  για  τις  περιπτώσεις  της  κριτικής  προσέγγισης 
της  θεωρίας  των  αγοραστικών  δυνάμεων,  του  νόμου  της  μιας  τιμής  και  του 
αρμπιτράζ των προϊόντων, της τμηματοποίησης της αγοράς, της τιμολόγησης με το 
νόμισμα της χώρας προέλευσης των προϊόντων, της τιμολόγησης με το νόμισμα της 
χώρας προορισμού, της θέσης της μεταστροφής μιας υποτίμησης, των επιπτώσεων 
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μιας υποτίμησης στο  εσωτερικό  επίπεδο  τιμών,  της  σχέσης  εμπορεύσιμων  και  μη 
εμπορεύσιμων  αγαθών,  το  αποτέλεσμα  των  Balassa‐Samuelson,  τον  βαθμό 
προσαρμοστικότητας τιμών και μισθών κ.ά.. Γενικά, στη διεθνή βιβλιογραφία, όλα 
και συχνότερα προβάλλεται η θέση της αποσύνδεσης της μεταβολής των τιμών των 
προϊόντων  από  τις  μεταβολές  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  (exchange  rate 
disconnect),  λόγω  των  αλλαγών  στις  συναλλαγές  που  έχει  αποφέρει  η 
παγκοσμιοποίηση,  αλλαγές  οι  οποίες  εκφράζονται  μέσα  από  την  τμηματοποίηση 
της αγοράς, την τιμολόγηση βάσει νομίσματος της χώρας προέλευσης και την χρήση 
των σκληρών νομισμάτων στο διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, γεγονός το οποίο 
σε  τελική  ανάλυση  αποτελεί  ένα  εμπειρικό  ζήτημα  και  είναι  δυνατόν  να 
διαπιστωθεί σε ειδικές και συγκεκριμένες περιπτώσεις.  
 
Οι  χρηματοπιστωτικοί  μηχανισμοί  προσαρμογής  περιλαμβάνουν  την  όλη 
προβληματική του τριγώνου της ασυμβατότητας δηλαδή τις περιπτώσεις ισχύος του 
αρμπιτράζ  ακάλυπτης  ισοτιμίας,  της  «κανονικής  διακίνησης»  του  κεφαλαίου,  του 
προσανατολισμού προς τη διαφορά του επιπέδου των επιτοκίων του εσωτερικού με 
το εξωτερικό ή την περίπτωση της βασικής αδυναμίας έκδοσης χρέους στο εγχώριο 
νόμισμα,  και  τις  επιπτώσεις  τις  οποίες  έχουν  τέτοιες  αδυναμίες  στη 
συναλλαγματική  ισοτιμία,  και  αποτυπώνονται  ως  πριμ  νομίσματος,  πριμ 
ασφάλισης, πριμ ρευστότητας κ.ά.   και μετατρέπουν τις ροές κεφαλαίου, αλλά και 
τα  ίδια  τα  νομίσματα  σε  πρόβλημα.  Οι  συγκεκριμένες  περιπτώσεις  προσαρμογής 
περιλαμβάνουν  και  τις  περιπτώσεις  τις  οποίες  ανέδειξε  η  διεθνής 
χρηματοπιστωτική κρίση, όπως επίσης αφορούν και τις επιπτώσεις των αποτίμησης 
των  αλλαγών  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στα  περιουσιακά  στοιχεία  και  τις 
χρηματοπιστωτικές  θέσεις  και  εκφράζονται  μέσω  του  μηχανισμού  δανείων, 
μεταβάλλοντας  τη  ρευστότητα  της  αγοράς  (broad  lending  channel)  καθώς  και  τη 
ρευστότητα  των  μεμονωμένων  χρηματοπιστωτικών  οργανισμών  (financial 
accelerator).   

Οι μηχανισμοί δημιουργίας και αξιοποίησης προσδοκιών, αφορούν περιπτώσεις οι 
οποίες  εντάσσονται  στις  θεωρίες  πολιτικής  οικονομίας.  Η  προσπάθεια  απόκτησης 
αξιοπιστίας με την βοήθεια της συναλλαγματικής ισοτιμίας δεν εξαρτάται μόνο από 
τους μηχανισμούς επίδρασης αποφάσεων (ομάδες ειδικών συμφερόντων, ισχύς της 
κυβέρνησης,  ικανότητα  επιβολής  των  πράξεων)  ή  τους  μηχανισμούς  δημιουργίας 
προσδοκιών  (μέσα  από  την  αξιοποίηση  των  πληροφοριών,  την  ασθενή,  την  ημι‐
ασθενή και την ισχυρή μορφή αξιοποίησης), αλλά και από τον τρόπο με τον τρόπο 
χρήσης  των  πληροφοριών.  Πράγματι,  έχει  παρατηρηθεί  ότι,  σε  μεγάλο  βαθμό,  οι 
δρώντες στην οικονομία ενεργούν με περιορισμένη ορθολογικότητα,  σύμφωνα με 
την οποία αντιλαμβάνονται και αξιοποιούν κάθε πληροφορία από ένα επίπεδο και 
μετά,  είτε  διότι  προσανατολίζονται  προς  τις  μακροπρόθεσμες  επιπτώσεις  και 
αγνοούν τις βραχυπρόθεσμες, είτε διότι προσανατολίζονται προς τις αποφάσεις των 
καλά  πληροφορημένων,  είτε  διότι  παρουσιάζουν  συμπτώματα  συμπεριφοράς 
αγέλης, είτε διότι παρουσιάζουν διάφορες εμμονές κ.ά. (De Grauwe, 2006). 

Η  προβληματική  αυτή  δεν  αλλάζει  εάν  αντί  της  ονομαστικής  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  ληφθεί  υπ’  όψη  η  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία.  Η  πραγματική 
συναλλαγματική ισοτιμία ως η σχέση η οποία λαμβάνει υπ’ όψη της την ονομαστική 
συναλλαγματική  ισοτιμία  καθώς  και  τις  σχετικές  τιμές  του  εξωτερικού  με  το 
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εξωτερικό, αποτελεί στην πράξη αλλά και στην θεωρία μια κεντρική παράμετρο, μια 
κεντρική τιμή, η οποία λαμβάνεται – αν και δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμη – πάντα 
υπ’ όψη, δεδομένου ότι αποτελεί ένα αξιόπιστο μέτρο σύγκρισης. Στην περίπτωση 
μιας  ελεύθερης  διακύμανσης  της  ονομαστικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  η 
πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι το αποτέλεσμα της μεταβολής τόσο της 
ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας όσο και το αποτέλεσμα της μεταβολής του 
επιπέδου των τιμών του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Η προσαρμοστικότητα 
της  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  εξαρτάται  από  την 
προσαρμοστικότητα  της  ονομαστικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  την 
προσαρμοστικότητα του επιπέδου των τιμών. Σε γενικές γραμμές, στη θεωρία είναι 
αποδεκτό ότι η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία προσαρμόζεται γρηγορότερα 
από  τις  μεταβολές  στο  επίπεδο  τιμών  και,  σε  τελική  ανάλυση,  το  επίπεδο  της 
πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας εξαρτάται από τις επιπτώσεις της αλλαγής 
της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  σε  επίπεδο  τιμών,  με  αποτέλεσμα  να 
επαναλαμβάνεται  ή  όλη  προβληματική  σχετικά  με  τους  μηχανισμούς  μετάδοσης. 
Στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  η  ονομαστική  συναλλαγματική  ισοτιμία  είναι 
σταθερή,  η  προσαρμογή  της  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στα  νέα 
δεδομένα επέρχεται μέσα από την προσαρμογή των τιμών. Σε τέτοιες περιπτώσεις 
οι αρχές έχουν δύο επιλογές, ή να αφήσουν τις αργές προσαρμογές των τιμών να 
επιδράσουν,  με  τα  γνωστά  αποτελέσματα  σε  αποπληθωρισμό  και  ανεργία,  ή  να 
παρέμβουν στην αγορά,  εάν πιστεύουν ότι  επικρατούν κεϋνσιανές συνθήκες στην 
αγορά,  με  υστερήσεις,  οπότε  πάλι  η  προσοχή  στρέφεται  στις  σχέσεις  των 
ονομαστικών  μισθών  και  τις  τιμές  των  προϊόντων  καθώς  και  στους  μηχανισμούς 
προσαρμογής τους.    

Η  αβεβαιότητα  σχετικά  με  τις  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  επαυξάνεται 
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα σε επίπεδο χρήσης αυτής στο εκάστοτε μίγμα 
της  μακροοικονομικής  πολιτικής,  διότι  δίπλα  στην  αβεβαιότητα  της  επιλογής  του 
κατάλληλου συναλλαγματικού καθεστώτος, εμφανίζεται και η αβεβαιότητα χρήσης 
της νομισματικής πολιτικής και των μέτρων ελεύθερης διακίνησης του κεφαλαίου. 
Η  αβεβαιότητα  αυτή  μπορεί  να  παρουσιασθεί  με  το  τρίγωνο  ασυμβατότητας  ή 
τρίγωνο  μακροοικονομικών  επιλογών,  το  οποίο  σε  τελική  ανάλυση  θα  έπρεπε  να 
ονομάζεται τρίγωνο αβεβαιότητας, εξ αιτίας των συνδυασμών πολιτικών με μεγάλο 
βαθμό ελευθερίας, τους οποίους συνεπάγεται. 

Ας  επανέλθουμε,  όμως,  στο ερώτημα:  πώς εννοείται η  νομισματική πολιτική;  Έχει 
μια  νομισματική  πολιτική  επιπτώσεις  (κλασική  διχοτομία);  Η  επικρατούσα 
απάντηση  είναι:  βραχυπρόθεσμα  ναι,  μακροπρόθεσμα  όχι.  Αναλυτικότερα,  θα 
πρέπει να  επικεντρώνεται μόνο στη σταθερότητα των τιμών ή και να έχει ως στόχο 
και την απασχόληση και την ανάπτυξη; Πώς εφαρμόζεται; Μέσω των νομισματικών 
μεγεθών,  μέσω  της  στόχευσης  του  επιτοκίου  (κανόνας  του  Taylor,  ΜCI  –  index); 
Μέσω  της στόχευσης  της συναλλαγματικής  ισοτιμίας;  Εάν η  νομισματική πολιτική 
επικεντρώνει την προσοχή στον εσωτερικό τομέα, τότε η συναλλαγματική ισοτιμία 
αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ένα παρεπόμενό της, αλλά η συναλλαγματική ισοτιμία 
και το ισοζύγιο πληρωμών επηρεάζουν το επιτόκιο και τα νομισματικά μεγέθη. Εάν 
η νομισματική πολιτική επιλέξει έναν εξωτερικό στόχο, πώς διαμορφώνεται αυτός, 
σταθερός,  σταθερός  αλλά  προσαρμόσιμος,  σε  ζώνη,  σε  ζώνη  με  μόνιμες 
προσαρμογές,  με συναλλαγματικό συμβούλιο,  με αντικατάσταση νομίσματος  κ.ά.; 
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Ένα  εξίσου  μεγάλος  βαθμός  ελευθερίας  επιλογών  υπάρχει  και  στην  πλευρά  της 
διακίνησης του κεφαλαίου.   Πρόκειται για την ελεύθερη διακίνηση του κεφαλαίου 
που συνδέεται  με  τις  εμπορικές  πράξεις;  Την  ελεύθερη διακίνηση  του  κεφαλαίου 
των επενδυτικών πράξεων;  Τον βαθμό ελέγχου  της διακίνησης  του κεφαλαίου  (το 
ΔΝΤ  διακρίνει  ένα  πλήθος  πράξεων  ελέγχου  του  κεφαλαίου,  τις  οποίες  και 
καταγράφει).  Η  όλη  κατάσταση  περιπλέκεται,  εάν  ληφθεί  υπ’  όψη,  ότι  σε  τελική 
ανάλυση  οι  χώρες  τόσο  στην  περίπτωση  της  συναλλαγματικής  πολιτικής,  όσο  και 
στην  περίπτωση  της  νομισματικής  πολιτικής,  αλλά  και  στην  περίπτωση  της 
ελεύθερης  διακίνησης  του  κεφαλαίου  άλλα  αναγγέλλουν  (de  jure)    και  άλλα 
πράττουν (de facto).  

Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τις  προηγούμενες  αναφορές,  είναι  δυνατόν  να 
διαπιστώσουμε  μια  λεπτή  γραμμή  διαχωρισμού  των  προβλημάτων  τα  οποία 
συνδέονται  με  τη  χρήση  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  και,  συγκεκριμένα,  τα 
«παραδοσιακά»  προβλήματα,  τα  οποία  συνδέονται  με  τη  χρήση  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ως  μέσο  προσαρμογής,  συντονισμού  και  προώθησης 
των εμπορικών συναλλαγών και τα «νέα» προβλήματα, τα οποία προκύπτουν από 
τη  χρήση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ως  περιουσιακό  στοιχείο,  και  τα  οποία 
είναι αποτέλεσμα των «μοντέρνων καιρών», της σύγχρονης πρακτικής117.   

Η  διεθνής  χρηματοπιστωτική  κρίση,  πέραν  των  παγκόσμιων  μακροοικονομικών 
ανισορροπιών  που  ανέδειξε,  κατέδειξε  με  έναν  ξεκάθαρο  τρόπο  τη  σημασία  της 
χρηματοπιστωτικής  σφαίρας.  Πέραν  των  μεταρρυθμίσεων  τις  οποίες  καλείται  να 
πάρει η διεθνής κοινότητα,  τα κράτη καλούνται να εντάξουν στο οπλοστάσιό τους 
τη  χρηματοπιστωτική  σταθερότητα,  να  ξανασκεφτούν  τη  σημασία  των 
χρηματοπιστωτικών  συναλλαγών,  τη  σημασία  της  διεθνούς  διαφοροποίησης,  τη 
σημασία της τιμολόγησης των περιουσιακών στοιχείων και μαζί και τη σημασία της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας ως  ένα  από  τα  περιουσιακά  στοιχεία  και  όχι  μόνο ως 
μέσο προσαρμογής. Στο μέλλον, η εμπειρία της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 
δείχνει  ότι  σε  μεγάλο  βαθμό  οι  εξωτερικές  διαταραχές  θα  είναι  μάλλον 
χρηματοπιστωτικής  φύσεως,  ακολουθούμενες  από  τις  πραγματικές  διαταραχές. 
Εδώ  πλέον  διαφαίνεται  η  ανάγκη  εμπλουτισμού  των  παραδοσιακών  δεικτών 
καταγραφής της συναλλαγματικής ισοτιμίας, π.χ. της πολυμερούς συναλλαγματικής 
ισοτιμίας, η οποία βασίζεται στη στάθμιση των εμπορικών συναλλαγών, με στοιχεία 
της αποτίμησης  της συναλλαγματικής  ισοτιμίας  (βλέπε  το  κανάλι  της αποτίμησης, 
κεφάλαιο  4.4.1).  Επίσης,  καθίσταται  φανερή  η  ανάγκη  μεταστροφής  της  θεωρίας 
προς  μια  κατεύθυνση  που  να  λαμβάνει  υπ’  όψη  τις  περιουσιακές  θέσεις  και  τη 
μεταβολή τους (βλέπε αποτίμηση των χρηματοπιστωτικών θέσεων, κεφάλαιο 4.4.2).  
                                                                 
117  Αυτό  φαίνεται  και  μέσα  από  μια  απλή  ιστορική  αναδρομή  του  διεθνούς  νομισματικού 
συστήματος.  Από  την  εποχή  του  κανόνα  του  χρυσού,  του  οποίου  το  βασικό  μέλημα  ήταν  η 
διατήρηση της σταθερότητας των τιμών μέσα από τη σταθεροποίηση της αξίας των νομισμάτων σε 
χρυσό.  Το  σύστημα  του  Bretton Woods,  το  οποίο  στόχευε  στη  διατήρηση  της  σταθερότητας  των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι του δολαρίου και του δολαρίου έναντι του χρυσού και το οποίο, 
σε  τελική  ανάλυση  κατέρρευσε,  διότι  οι  ΗΠΑ  δεν  μπόρεσαν  και  δεν  ήθελαν  να  διατηρήσουν  τη 
σταθερή  σχέση  ανταλλαγής  του  δολαρίου  με  τον  χρυσό.  Το  σημερινό  σύστημα  της  ελεύθερης 
επιλογής  του  συναλλαγματικού  καθεστώτος  και  της  συνύπαρξης  ελεύθερα  κυμαινόμενων  με  
σταθερές  συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  του οποίου  ένα βασικό  χαρακτηριστικό  είναι  το  πλήθος  των 
κρίσεων  στις  υπό ανάπτυξη  αλλά  και  ανεπτυγμένες  χώρες  και,  φυσικά,  η  εκδήλωση  της  διεθνούς 
χρηματοπιστωτικής κρίσης την οποία βιώνει σήμερα η παγκόσμια οικονομία. 
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Γενικά, για τις υπό ανάπτυξη χώρες ή τις χώρες των αναδυόμενων αγορών, υπάρχει 
μεγάλη  ανάγκη  εκμάθησης  του  τρόπου  διαχείρισης  των  συναλλαγματικών 
καθεστώτων και πολιτικών.    Σε γενικές γραμμές, οι θεωρητικές αναλύσεις έδειξαν 
ότι η εφαρμογή του καθεστώτος εξαρτάται από (Calvo G. a., 2003):  

- την ικανότητα εφαρμογής νομισματικών πολιτικών, 
- την ικανότητα εφαρμογής πολιτικών μείωσης του πληθωρισμού, 
- την ικανότητα μείωσης των περιθωρίων του επιτοκίου, 
- την ικανότητα διαχείρισης δανείων σε ξένο νόμισμα, 
- την ικανότητα διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων, 
- την ανάγκη και ικανότητα διαχείρισης του θεσμού του τελευταίου δανειστή, 
- την ικανότητα επέκτασης εμπορικών συναλλαγών, 
- την μεταβλητότητα των τιμών και των μισθών, καθώς και  
- την  ικανότητα  βελτίωσης  των  θεσμών  της  οικονομίας  με  τη  βοήθεια  της 

συναλλαγματικών ισοτιμιών αλλά και με άλλα μέσα. 
 

Ικανότητα εφαρμογής νομισματικής πολιτικής. 
Σε  γενικές  γραμμές,  μπορεί  να  διαπιστωθεί  ότι  οι  ανεξάρτητες  διακυμάνσεις 
προσφέρουν πλεονέκτημα της υλοποίησης μιας αυτόνομης νομισματικής πολιτικής. 
Το ερώτημα όμως το οποίο τίθεται είναι κατά πόσο αυτές οι χώρες είναι σε θέση να 
αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, διότι:  

- Τα  επιτόκια  των  χωρών αυτών συνδέονται  πολύ στενά με  τα  επιτόκια  των 
ανεπτυγμένων  χωρών  και  τις  εξελίξεις  στη  διεθνή  κεφαλαιαγορά,  με 
αποτέλεσμα οι  χώρες αυτές να προσαρμόζουν  τα επιτόκια τους προς αυτά 
των ανεπτυγμένων χωρών, προς τις εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς.  

- Ακόμη  και  στην  περίπτωση  όπου  τα  επιτόκια  των  χωρών  αυτών  δεν  είναι 
στενά  συνδεδεμένα  με  τα  επιτόκια  της  διεθνούς  κεφαλαιαγοράς,  είναι 
αμφίβολο κατά πόσο αυτές οι χώρες μπορούν να υλοποιήσουν αντικυκλικές 
πολιτικές,  καθώς  έχει  παρατηρηθεί  ότι  αυτές  οι  χώρες  υποκύπτουν  στον 
εκλογικό – πολιτικό κύκλο, σύμφωνα με τον οποίο αυξάνουν τους φόρους σε 
περιόδους ύφεσης και τους μειώνουν σε περίοδο ανάκαμψης.  

- Οι  αρχές  αυτών  των  χωρών  αυτών  μάλλον  παρουσιάζουν  ένα  μεγάλο 
έλλειμμα αξιοπιστίας, το οποίο είναι μάλλον δύσκολο να εξαλείψουν, καθώς 
είναι  γενικά  αποδεκτό  ότι  η  αξιοπιστία  δεν  κερδίζεται  απλά  με  την 
αναγγελία  κάποιων  μεταρρυθμίσεων,  όπως  αυτή  της  ανεξαρτησίας  της 
Κεντρικής Τράπεζας, αλλά μέσα από τη μακρόχρονη εφαρμογή κανόνων.  

- Ήδη  εμπλέκονται  σε  μεγάλο  βαθμό  στη  διεθνή  κεφαλαιαγορά  και 
παρουσιάζουν  αρκετά  από  τα  χαρακτηριστικά  του  τριγώνου  της  μη 
λειτουργικότητας,  όπως  αυτά  των  δανείων  σε  ξένο  νόμισμα,  της 
νομισματικής  μίξης  κ.ά.  και  αυτά  τα  χαρακτηριστικά  δυσκολεύουν 
αφάνταστα την εφαρμογή αυτόνομης νομισματικής πολιτικής.  

 
Ικανότητα μείωσης του πληθωρισμού.  
Έχει  διαπιστωθεί,  ότι  οι  σταθερές  συνδέσεις  συμβάλλουν  στη  μείωση  του 
πληθωρισμού.  Επίσης,  έχει  παρατηρηθεί  ότι  πολλές  αναδυόμενες  αγορές  που 
χρησιμοποιούν  κυμαινόμενες  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  έχουν  κατορθώσει  να 
μειώσουν    και  αυτές  τον  πληθωρισμό.  Προφανώς  μπορεί  να  υποστηριχθεί,  ότι  οι 
μηχανισμοί  προσαρμογής  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  μπορούν  να 
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σταθεροποιηθούν  με  την  εφαρμογή  κατάλληλων  πολιτικών  σταθεροποίησης.  Οι 
πολιτικές  των  κεντρικών  τραπεζών,  έχοντας  την  κατάλληλη  υποστήριξη,  μπορούν 
συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση  της σημασίας  της σταθερότητας  των  τιμών  και 
κατά αυτό τον τρόπο στη σταθεροποίηση των προσδοκιών και όλης της οικονομίας.  
 
Ικανότητα μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων. 
Όσον αφορά αυτήν την παράμετρο, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι σταθερές συνδέσεις 
μειώνοντας  τη  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  μπορούν  να 
συμβάλλουν  στη  μείωση  των  περιθωρίων  του  επιτοκίου,  διότι  μειώνουν  τον 
συναλλαγματικό  κίνδυνο.  Μάλιστα,  όπως  υποστηρίζουν  οι  υποστηρικτές  της 
δολαριοποίησης,  η  αντικατάσταση  του  εγχώριου  νομίσματος  με  ένα  σκληρό 
νόμισμα,  εξαλείφοντας   πλήρως  τον συναλλαγματικό κίνδυνο,  έχει  τη δυνατότητα 
να  οδηγήσει  σε  πλήρη  ισότητα  των  εγχώριων  επιτοκίων  με  αυτή  των  ξένων.  Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει να τονιστεί ότι έναν εξίσου σημαντικό ρόλο, αν 
όχι  σημαντικότερο,  στη  διαμόρφωση  των  περιθωρίων  των  επιτοκίων  παίζει  και  ο 
πιστωτικός κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος της μη πληρωμής,  και δεν είναι καθόλου 
βέβαιο ότι εξαλείφοντας τον συναλλαγματικό κίνδυνο εξαλείφεται και ο πιστωτικός 
κίνδυνος.  Σύμφωνα  με  τον  παραπάνω  ισχυρισμό  δεν  είναι  καθόλου  βέβαιο  ότι  η 
αντικατάσταση ενός νομίσματος με ένα άλλο νόμισμα, για παράδειγμα, το δολάριο, 
θα οδηγήσει σε επιτόκια ίσα με αυτά που ισχύουν στην περίπτωση του δολαρίου. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Ισημερινού (Calvo and Mishkin., 
2003,  σ.  17),  μια  χώρα  η  οποία  προχώρησε  στην  αντικατάσταση  του  εγχώριου 
νομίσματος από το δολάριο,  της οποίας   όμως το επιτόκιο συνέχισε να παραμένει 
σε  υψηλότερα  επίπεδα  από  αυτά  του  δολαρίου118.  Παρόμοια,  ένα  καθεστώς 
συναλλαγματικού  συμβουλίου  ή  μια  σταθερή  σύνδεση  έχουν  τη  δυνατότητα  να 
μειώσουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο, αλλά όχι τον πιστωτικό κίνδυνο. Σύμφωνα 
με  αυτήν  την  λογική,  οι  περιπτώσεις  σκληρών  συνδέσεων,  όπως  αυτές  της 
δολαριοποίησης,  των  συναλλαγματικών  συμβουλίων  και  των  νομισματικών 
ενώσεων δεν εξαλείφουν την ανάγκη συνεπών δημοσιονομικών πολιτικών.  
 
Ικανότητα διαχείρισης των δανείων σε ξένο νόμισμα. 
Σε  γενικές  γραμμές  μπορεί  να  διαπιστωθεί,  ότι  η  μεταβλητότητα  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  ειδικότερα  η  διολίσθηση  ή  υποτίμησή  της 
συμβάλλουν στην αύξηση της αξίας του χρέους μιας οικονομίας. Το πρόβλημα όμως 
της διαχείρισης των δανείων σε ξένο νόμισμα, όπως δείχνουν και οι αναφορές της 
προηγούμενης  παραγράφουν,  δεν  συνδέεται  μόνον  με  τη  μεταβλητότητα  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας αλλά και με ζητήματα της πιστοληπτικής ικανότητας των 
χωρών, με ζητήματα πιστωτικού κινδύνου. Μια δολαριοποίηση μπορεί να εξαλείψει 
τον  συναλλαγματικό  κίνδυνο  και  να  συμβάλλει  στην  εξάλειψη  των  εξωτερικών 
διαταραχών, αλλά δεν εξαλείφει τον πιστωτικό κίνδυνο, δεν εξαλείφει την ανάγκη 
συνεπούς διαχείρισης. Το ζήτημα συνεπώς της δολαριοποίησης και της χρήσης ενός 
ξένου  νομίσματος  είναι  ένα  εμπειρικό  ζήτημα  και  εξαρτάται  από  το  βαθμό 
ανάπτυξης μιας χώρας, από τον βαθμό χρήσης του ξένου νομίσματος στο εμπόριο 

                                                                 
118 Χαρακτηριστικές είναι επίσης και οι περιπτώσεις των χωρών του ευρωπαϊκού νομισματικού νότου 
των  λεγόμενων PIGS  (Portugal,  Ireland, Greece  and  Spain),  οι  οποίες,  αν  και  ανήκουν  στον  ενιαίο 
νομισματικό χώρο, παρουσιάζουν επιτόκια δανεισμού πολύ υψηλότερα από αυτά της Γερμανίας και 
το χωρών του ευρωπαϊκού βορρά.  
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και τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, από τον βαθμό αξιοπιστίας των πολιτικών, 
καθώς  και  από  την  πιθανότητα  εμφάνισης  αρνητικών  επιπτώσεων  σε  μια  τυχόν 
υποτίμηση,  η  οποία  εξαρτάται  από  τη  σύνθεση  και  τη  δυναμική  του  χρέους.  Εξ 
άλλου,  πολλά  εξαρτώνται  από  την  ικανότητα  της  χώρας  να  επηρεάσει  τον  βαθμό 
χρήσης  ξένου  νομίσματος,  θέτοντας  π.χ.  όρια  στον  δανεισμό  σε  ξένο  νόμισμα, 
προσφέροντας κίνητρα για χρήση του εγχώριου νομίσματος κ.ά. Μεγάλη επίδραση 
μπορεί να έχει και η απελευθέρωση της αγοράς συναλλάγματος καθώς μια τέτοια 
κίνηση  μπορεί  να  συμβάλλει  στην  ανάπτυξη  της  κεφαλαιαγοράς  και 
συνειδητοποίηση  του  συναλλαγματικού  κινδύνου  και  κατά  αυτό  τον  τρόπο  να 
μειώσει  τον  ηθικό  κίνδυνο  τον  οποίο  προκαλεί  μια  σταθερή  συναλλαγματική 
ισοτιμία.  
 
Ικανότητα διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων. 
Σε αντίθεση με  τις  κυμαινόμενες συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  οι  οποίες θεωρητικά 
δεν  απαιτούν  την  κατακράτηση  συναλλαγματικών  διαθεσίμων,  οι  σταθερές 
συνδέσεις απαιτούν τη διαχείριση συναλλαγματικών διαθεσίμων και το ερώτημα το 
οποίο  τίθεται  είναι  πώς  μπορεί  να  υπολογισθεί  το  ύψος  των  απαραίτητων 
διαθεσίμων.  Στην περίπτωση της απλής σύνδεσης, η θεωρία συνδέει  το ύψος των 
συναλλαγματικών  διαθεσίμων  με  τη  νομισματική  βάση.  Στην  πράξη, 
χρησιμοποιούνται  συνήθως  κάποιοι  κανόνες,  όπως  ο  κανόνας  των Greenspan  και 
Guidotti,  σύμφωνα  με  τον  οποίο  τα  συναλλαγματικά  αποθέματα  πρέπει  να 
καλύπτουν  τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μιας  χώρας  για  ένα διάστημα  τριών 
μηνών (Dorruci, 2011). Η εμπειρία όμως των χωρών με συναλλαγματικά συμβούλια 
και κυρίως οι διάφορες νομισματικές κρίσεις έδειξαν ότι παρόμοια μέτρα, όπως τα 
δύο  προηγούμενα,  δεν  είναι  αρκετά  και  ότι  η  κάλυψη  θα  πρέπει  να  είναι  πολύ 
μεγαλύτερη  συμπεριλαμβάνοντας  και  τις  πιστωτικές  επεκτάσεις  μιας  οικονομίας. 
Από  την  άλλη,  θα  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  η  κατακράτηση  συναλλαγματικών 
διαθεσίμων δεν είναι χωρίς κόστος, εφ’ όσον αυτά σε γενικές γραμμές αποφέρουν 
χαμηλές  αποδόσεις.  Γενικά  θα  πρέπει  να  τονιστεί,  ότι  είναι  δύσκολος  ο 
προσδιορισμός  του  ύψους  των  συναλλαγματικών  διαθεσίμων  και  αυτό  έδειξε 
καθαρά  η  διεθνής  χρηματοπιστωτική  κρίση,  η  οποία  αποκάλυψε  τον  υπερβολικό 
αριθμό συναλλαγματικών διαθεσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο119.   
 
Ικανότητα διαχείρισης του θεσμού του τελευταίου δανειστή. 
Σε αντίθεση με τα συστήματα ελεύθερων διακυμάνσεων,  τα οποία θεωρητικά δεν 
παρουσιάζουν  προβλήματα,  οι  σταθερές  συνδέσεις  μπορεί  να  παρουσιάσουν  το 
πρόβλημα αδυναμίας  έκδοσης δανείων  τελευταίου δανειστή,  διότι  δεν υπάρχει  η 
δυνατότητα έκδοσης δανείων σε ξένο νόμισμα. Αυτό φαίνεται στις περιπτώσεις της 
δολαριοποίησης  και  του  Συναλλαγματικού  Συμβουλίου.  Σίγουρα,  οι  δυνατότητες 
είναι περιορισμένες, αλλά δεν εξαλείφονται πλήρως, διότι στις περιπτώσεις αυτές 
εκτός από τα συναλλαγματικά διαθέσιμα οι χώρες έχουν τη δυνατότητα:  

- να χρησιμοποιήσουν πιστώσεις διεθνών οργανισμών, 
- να  προχωρήσουν  στη  σύναψη  συμφωνιών  με  ιδιωτικές  τράπεζες  για 

διάθεση πιστώσεων, με τη μορφή ενός πιστωτικού ορίου το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης,  

                                                                 
119 Βλέπε κεφάλαιο 4 
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- μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  ειδικές  συμφωνίες  παροχής  πίστωσης  για 
ειδικές περιστάσεις, π.χ. σεισμούς, 

- μπορούν  να προχωρήσουν σε  ειδικές συμφωνίες  επιμερισμού  των  εσόδων 
από το εκδοτικό προνόμιο (seignorage). 

 
Στις  ανεπτυγμένες  οικονομίες,  οι  νομισματικές  αρχές  έχουν  τη  δυνατότητα  να 
εκδώσουν  νέο  χρήμα  για  να  υποστηρίξουν  τον  θεσμό  του  τελευταίου  δανειστή, 
όταν  αυτό  απαιτείται.  Παράλληλα  όμως,  αναμένεται  οι  αρχές  να  ασκήσουν 
πολιτικές  απορρόφησης  της  πρόσθετης  νομισματικής  ρευστότητας  όταν  τα 
προβλήματα εκλείψουν,  έτσι ώστε να μην παρουσιασθούν πληθωριστικές πιέσεις. 
Οι  αναδυόμενες  αγορές  φαίνεται  να  αντιμετωπίζουν  ιδιαίτερα  προβλήματα  στη 
συγκεκριμένη  περίπτωση,  διότι  τέτοιες  πρακτικές  συνήθως  αυξάνουν  τις 
προσδοκίες αύξησης του πληθωρισμού, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει τις πολιτικές 
απορρόφησης της ρευστότητας.  
 
Ικανότητα επέκτασης των εμπορικών συναλλαγών.  
Σε γενικές γραμμές, μπορεί να σημειωθεί ότι, αν και δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι 
οι  κυμαινόμενες  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  συμβάλουν  αρνητικά  στην  ανάπτυξη 
των  εμπορικών  συναλλαγών,  η  επικρατούσα  άποψη  υποστηρίζει  ότι  οι  σταθερές 
συνδέσεις  συμβάλουν  στην  ανάπτυξη  των  εμπορικών  συναλλαγών,  κυρίως  στην 
περίπτωση  μιας  νομισματικής  ένωσης.  Χώρες  οι  οποίες  δίνουν  έμφαση  στην 
ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών, είναι πολύ πιθανόν να επιλέξουν σταθερές 
συνδέσεις.  Σε  αυτήν  την  περίπτωση  μπορούν  να  ενταχθούν  και  οι  πολιτικές  της 
συνειδητής  υποτίμησης  των  νομισμάτων,  της  συνειδητής  χρήσης  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  ως  μέσο  προώθησης  των  εμπορικών  συναλλαγών.  Το 
ερώτημα το οποίο τίθεται εδώ είναι κατά πόσο μια τέτοια πολιτική είναι πράγματι 
προς  όφελος  της  συγκεκριμένης  χώρας,  αλλά  και  της  παγκόσμιας  οικονομίας.  Η 
διεθνής  χρηματοπιστωτική  κρίση  έδειξε  ότι  μια  από  τις  σοβαρότερες  αιτίες  της 
κρίσης  ήταν  οι  πολιτικές  των  υποτιμημένων  νομισμάτων  που  ακολούθησαν 
συγκεκριμένες  χώρες.  Πέραν  του  προβλήματος  των  υψηλών  συναλλαγματικών 
διαθεσίμων  το  οποίο  προκύπτει  συνήθως  σε  τέτοιες  περιπτώσεις,  γεννάται  το 
ερώτημα εάν οι πολιτικές προώθησης των εξαγωγών, οι πολιτικές μεταστροφής των 
εγχώριων αποταμιεύσεων προς  το  εξωτερικό,  οι πολιτικές  χρηματοδότησης  ξένων 
επενδύσεων  με  εγχώρια  μέσα,  μήπως  πρέπει  να  αντικατασταθούν  με  πολιτικές 
προώθησης  των  εγχώριων  επενδύσεων,  δηλαδή  με  πολιτικές  προώθησης  της 
εγχώριας ανάπτυξης (Bibov, 2010).   
 
Για  την  περίπτωση  των  χωρών  υπό  ένταξη,  στις  οποίες  επικεντρώνονται  το 
ενδιαφέρον  της  παρούσας  διατριβής,  θα  πρέπει  να  σημειωθεί,  ότι  ασφαλώς  και 
παίζουν ένα σημαντικό ρόλο  τα διάφορά γεωγραφικά κριτήρια,  ταυτόχρονα όμως 
θα  πρέπει  να  κατανοηθεί  και  να  εμπεδωθεί  πλήρως  το  γεγονός  ότι,  σε  τελική 
ανάλυση,  η  θεωρία  των  άριστων  νομισματικών  περιοχών  έχει  μετεξελιχθεί  από 
θεωρία  οικονομικής  ολοκλήρωσης  που  οδηγεί  στην  νομισματική  ολοκλήρωση,  σε 
θεωρία νομισματικής ολοκλήρωσης, η οποία καλείται να υλοποιήσει την οικονομική 
ολοκλήρωση.   Κάτω από αυτό το πρίσμα της αλλαγής,  το πρόβλημα μετατρέπεται 
από  το  απλό  πρόβλημα  επιλογής  ενός  καθεστώτος  σε  ένα  πρόβλημα  συνολικής 
εκτίμησης της νομισματικής ολοκλήρωσης, των επιπτώσεων της στον εμπορικό, τον 
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επιχειρηματικό  αλλά  και  τον  τομέα  της  διακυβέρνησης,  στις  προοπτικές  που 
προσφέρει μια τέτοια νομισματική ολοκλήρωση. Συνεπώς, δίπλα στα ερωτήματα τα 
οποία θέτει η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών σχετικά με τα κριτήρια 
και τις εναλλακτικές μορφές προσαρμογής, προκύπτουν τα ερωτήματα: 

- της σύνθεσης και του είδους της νομισματικής ένωσης,  
- του  τρόπου  επίδρασης  της  νομισματικής  ένωσης  στις  χώρες  οι  οποίες 

συμμετέχουν στην ένωση, δηλαδή του τρόπου επίδρασης της νομισματικής 
ολοκλήρωσης στην οικονομική ολοκλήρωση των συγκεκριμένων χωρών και  

- τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του οικονομική ολοκλήρωσης. 

Κάτω  από  αυτό  το  πρίσμα  της  αλλαγής,  το  κέντρο  βάρους  της  προβληματικής 
μετατοπίζεται από τη σφαίρα της οικονομίας στη σφαίρα της πολιτικής οικονομίας, 
τη  σφαίρα  των  θεσμών,  της  οργάνωσης,  της  διακυβέρνησης,  της  αλληλεπίδρασης 
των θεσμών με την οικονομία.   

Έναν  εξίσου  σημαντικό  ρόλο  αποκτά  η  θεωρία  της  χρηματοπιστωτικής 
ολοκλήρωσης  και  το  ερώτημα,  το  οποίο  προκύπτει  άμεσα,  είναι  κατά  πόσο  οι 
συγκεκριμένες  χώρες υπό μετάβαση μπορούν σε  τελική ανάλυση να καταταχθούν 
στην περίπτωση  των  χωρών  του μη  λειτουργικού  τριγώνου.  Εάν  οι  συγκεκριμένες 
χώρες  μπορούν  να  καταταχθούν  σε  αυτήν  την  κατηγορία,  τότε  σε  μεγάλο  βαθμό 
είναι  επιλέξιμες  οι  à  la  carte  επιλογές  τύπου  συναλλαγματικού  συμβουλίου, 
δολαριοποίησης  ή  νομισματικής  ένωσης  κ.ά.,  άλλως  θα  πρέπει  να  εξετασθεί  η 
περίπτωση  της  εφαρμογής  ευέλικτων  λύσεων.  Το  όλο  πρόβλημα  φαίνεται  να 
συνδέεται με το πρόβλημα της κατάταξης ή μη κατάταξης στην περίπτωση του μη 
λειτουργικού  τριγώνου,  με  τον  τρόπο  και  βαθμό  λειτουργίας  του 
χρηματοπιστωτικού τομέα των συγκεκριμένων χωρών, σε συνδυασμό με την πορεία 
τους  στην  Ε.Ε.  Πρόκειται  για  ένα  πρόβλημα  το  οποίο  περνά  μέσα  από  την 
«αποκρυπτογράφηση»  των  ορίων  λειτουργικότητας  και  αποτελεσματικότητας  της 
χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων χωρών. Εκ πρώτης όψεως, η 
ένταξη των υπό εξέταση χωρών στην Ε.Ε., ή ένταξή τους σε μια από τις μεγαλύτερες 
χρηματοπιστωτικές  αγορές,  η  γεωγραφική  εγγύτητα,  οι  παραδοσιακά  στενές 
εμπορικές συναλλαγές, η δραστηριοποίηση των ευρωπαϊκών τραπεζών σε αυτές τις 
χώρες, η διάθεση άφθονων πιστώσεων από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, φαίνεται να 
«απαλύνουν» το πρόβλημα της επιλογής του κατάλληλου καθεστώτος (το λεγόμενο 
αποτέλεσμα  της  προοπτικής  της  ένταξης  των  χωρών  αυτών  στην  Ε.Ε.  και  την 
Ευρωζώνη, hallo effect) και να προσφέρουν σε αυτές τις χώρες την πολυτέλεια της 
επιλογής ελεύθερα κυμαινόμενων καθεστώτων,  καθώς η Ευρώπη αποτελούσε την 
οικονομική και πολιτική άγκυρα.  

Την όλη εικόνα φαίνεται να ανατρέπει η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία 
στον απόηχό της έχει μετατραπεί σε κρίση της Ευρωζώνης, η οποία θέτει σε κίνδυνο 
ακόμα  και  την  ύπαρξη  του  ιδίου  του  ευρωπαϊκού  οικοδομήματος.  Η  πίστη  των 
ευρωπαίων στην  οικονομική  δύναμη  της  Ε.Ε.,  στην  αξιοπιστία  της  Ευρωζώνης  και 
του ευρώ, έχει πλέον κλονισθεί. Η «ευγενική ανεμελιά», την οποία εφάρμοζαν έως 
τώρα  οι  διάφορες  χώρες  της  Ευρωζώνης  και  την  οποία  «γευόντουσαν»  κατά  ένα 
μεγάλο  μέρος  και  οι  νέες  υπό  ένταξη  χώρες  και  η  οποία  αποτυπώνονταν  στα 
χαμηλά  περιθώρια  των  επιτοκίων,  δεν  λειτουργεί  πλέον.  Τα  εμπορικά, 
δημοσιονομικά  και  εξωτερικά  ελλείμματα  των  χωρών  της  Ευρωζώνης  δεν  είναι 
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πλέον  μια  εσωτερική  υπόθεση.  Η  Ευρώπη  και  το  ευρώ  δεν  φαίνεται  πλέον  να 
αποτελούν τον σταθεροποιητικό παράγοντα που ίσως επιδιώκουν οι συγκεκριμένες 
χώρες και αυτή η κατάσταση θέτει το πρόβλημα της ένταξης των χωρών αυτών στην 
Ευρωζώνη κάτω από  νέα πλέον δεδομένα. Η προοπτική  της  ένταξης στην Ε.Ε.  και 
την Ευρωζώνη έχει πλέον παρέλθει και έχει δώσει  τη θέση της στην αυστηρότητα 
της αγοράς και τις αναγκαίες προσαρμογές που απαιτούνται. Με άλλους όρους, το 
πρόβλημα της επιλογής του συναλλαγματικού καθεστώτος τίθεται εντονότερα κάτω 
από το πρίσμα των αναγκαίων προσαρμογών τους επιβάλλει πλέον η αγορά.  

Ένα  επίσης  σημαντικό  ζήτημα  είναι  και  αυτό  της  αρμονικής  συνύπαρξης  των 
μακροπρόθεσμων με τις βραχυπρόθεσμες λύσεις του μακροοικονομικού μίγματος, 
δηλαδή η ένταξη των επιλογών στην πολιτική σταθερότητας των χωρών. Πρόκειται 
γα ένα πραγματικά πολύπλοκο εγχείρημα, καθώς απαιτεί την γνώση της φύσης των 
εξωτερικών διαταραχών αλλά και των απαιτούμενων εσωτερικών προσαρμογών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η  πτώση  του  τείχους  του  Βερολίνου,  το  1989  σηματοδότησε  μια  πολύ 
ενδιαφέρουσα  εξέλιξη  στην  παγκόσμια  ιστορία,  αυτή  της  μετάβασης  των  χωρών 
του σοσιαλιστικού μπλοκ από το σύστημα της κεντρικά σχεδιαζόμενης οικονομίας 
στο σύστημα της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς120 121. Ο κόσμος ο οποίος ήταν 
κατά  ένα  μεγάλο  μέρος  χωρισμένος  στο  δυτικό  μπλοκ  των  χωρών  της  ελεύθερης 
οικονομίας και των χωρών του υπαρκτού σοσιαλισμού έπαψε πλέον να υπάρχει. Οι 
οικονομολόγοι  εκείνης  της  εποχής  πεπεισμένοι  από  τις  αδυναμίες  της  αγοράς, 
έψαχναν διόδους επιλογής στον προγραμματισμό των οικονομιών και το σχεδιασμό 
των κοινωνιών, ξαφνικά βρέθηκαν απροετοίμαστα αντιμέτωποι με την αντιστροφή 
του  ερωτήματος  από  τη  μετάβαση  μιας  σχεδιαζόμενης,  προγραμματιζόμενης  ή 
κεντρικά ελεγχόμενης οικονομίας σε αυτή της ελεύθερης αγοράς.    
Οι  οικονομολόγοι  γρήγορα  αντιλήφθηκαν  ότι  η  περίπτωση  της  μετάβασης  δεν 
έμοιαζε με τις περιπτώσεις των υπό ανάπτυξη και φτωχών χωρών, ούτε με αυτή των 
αναδυόμενων  αγορών,  καθώς  το  βασικό  πρόβλημα  δεν  ήταν  ένα  πρόβλημα 
ανάπτυξης καθ’ εαυτό, αλλά ένα πρόβλημα δημιουργίας δομών, ένα πρόβλημα το 
οποίο  απαιτούσε  μια  νέα  και  περισσότερο  δημιουργική,  εφευρετική,  επινοητική, 
πρωτοποριακή  και  ανανεωτική  θεώρηση  της  αγοράς  και  του  τρόπου  λειτουργίας 
της.  Γρήγορα  αντιλήφθηκαν  ότι  ο  προσανατολισμός  προς  τα  αυστηρά  και  τυπικά 
κριτήρια τα οποία διατυπώνει το βαλρασιανό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας και τα 
κριτήρια  τύπου  Pareto,  καθώς  και  τα  γενικό  υπόδειγμα  τύπου  Arrow‐Debreu,  το 
οποίο συμπληρώνει την αγορά με όλες τις πιθανές καταστάσεις κινδύνου, ή, ακόμη, 
και η ακριβής διατύπωση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, την οποία επαγγέλλεται 
το θεώρημα του Coase, δεν αρκούν για να ορίσουν την αγορά την οποία στοχεύουν 
οι  χώρες σε μετάβαση και αυτή πρέπει να προσεγγισθεί με όρους πληροφόρησης 
και  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  τα  προβλήματα  κατά  τον  J.Stiglitz  (1998) 
βρίσκονται122: 

‐ στις ατέλειες στις αγορές κινδύνου και  τη μην ύπαρξη αγορών για όλες  τις 
πιθανές καταστάσεις, 

‐ στα  προβλήματα  εντολέα  και  εντελοδόχου  τα  οποία  καθορίζουν  κατά  ένα 
μεγάλο τον τρόπο λειτουργίας μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών, 

‐ στα προβλήματα δυσμενούς επιλογής και  
‐ στα προβλήματα του ηθικού κινδύνου. 

 

                                                                 
120  Το έτος 1989  έχει απλά καθιερωθεί ως ο  χρόνος έναρξης  της μετάβασης. Η  χρονική στιγμή  της 
μετάβασης  των  διαφόρων  χωρών  δεν  συμπίπτει  με  τη  συγκεκριμένη  χρονολογία  (Μαραγκός  και 
Μπιτζένης, 2007). O J. Stiglitz, για παράδειγμα, θεωρεί ότι η διαδικασία της μετάβασης άρχισε πολύ 
πριν το 1989 (Stiglitz, 1998). 
121  Πολλοί  μελετητές  περιλαμβάνουν  στις  χώρες  υπό  μετάβαση  μόνο  τις  28    χώρες  του  πρώην 
ανατολικού μπλοκ, άλλοι δε συμπεριλαμβάνουν σε αυτές και  την Κίνα,  την Καμπότζη,  το Λάος,  το 
Βιετνάμ  και  τη  Μογγολία,  ενώ  άλλοι  αντιλαμβάνονται  τη  μετάβαση  πολύ  πλατύτερα  και 
συμπεριλαμβάνουν σε αυτή και τις χώρες της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής, δηλαδή χώρες που 
προσπαθούν να εισαγάγουν ένα λειτουργικό σύστημα αγοράς (Μαραγκός και Μπιτζένης, 2007). 
122  Καθώς,  σύμφωνα  με  το  θεώρημα  των  Lange‐Lerner‐Taylor,  τα  προαναφερθέντα  κριτήρια, 
αποτελούν  τη  βάση  για  τη  λειτουργία  ενός  συστήματος  της  σοσιαλιστικής  αγοράς,  έγινε  επίσης 
αντιληπτό για ποιους λόγους το σύστημα της σοσιαλιστικής αγοράς δεν μπορεί να λειτουργήσει, έτσι 
όπως το φαντάζονταν οι υποστηρικτές τους (Stiglitz, 1998).   
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Οι  οικονομολόγοι  γρήγορα  διαπίστωσαν  ότι  οι  συγκεκριμένες  χώρες  είχαν  να 
αντιμετωπίσουν μια μετάλλαξη η οποία βασίζεται στη δημιουργική καταστροφή της 
παλαιάς  μορφής  λειτουργίας  της  οικονομίας  και  την  ανάδειξη  μιας  νέας,  μια 
διαδικασία η οποία κατά τον Κυρκιλή (2009, σ. 200) «κατά  κύριο λόγο προϋποθέτει 
την καταστροφή των παλαιών δομών, λειτουργιών, νοοτροπιών και μεθόδων ώστε 
να  καταστραφεί  η  οικονομία  της  προσφοράς  που  βασίζεται  στην  διοικητική 
κατανομή των πόρων και να αναδειχθεί μια νέα ισορροπία κατανομής παραγωγικών 
πόρων που βασίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την ζήτηση». 
 
Κατά  τον Κ.  Χαζάκη  (2009),  η  διαδικασία αυτή  είχε  να αντιμετωπίσει  τουλάχιστον 
τρία είδη αβεβαιότητας: 

‐ την    αβεβαιότητα  πληροφόρησης  των  δρώντων  (που  συνδέεται  με    το 
συναλλακτικό κόστος και τον ρόλο των οικονομικών θεσμών), 

‐ την  αβεβαιότητα  της  διάδρασης  των  επιμέρους  στοιχείων  των  εθνικών 
οικονομικών  συστημάτων  (που  αφορά  τη  δυναμική  των  οικονομικών 
σχέσεων ανά θεματική περιοχή και τον βαθμό εγκόλπωσης των σχέσεων σε 
παγιωμένες οικονομικές αρχές / νόρμες) και  

‐ την  αβεβαιότητα  των  αποτελεσμάτων  της  οικονομικής  πολιτικής  στο 
σύγχρονο  διεθνές  οικονομικό  περιβάλλον  (που  αφορά  διαδικασίες 
προσαρμογής  των  δρώντων  και  των  συστημάτων  λήψης  οικονομικών 
αποφάσεων σε νέα οικονομικά δεδομένα).   
 

Στην  πραγματικότητα,  οι  παραπάνω  χώρες  καλούνταν  να  ανακαλύψουν  εκ  νέου 
«τον  τροχό»,  να  ανακαλύψουν  τη  λειτουργικότητα  της  αγοράς,  τη  σημασία  των 
τιμών, της ποιότητας, των συμβάσεων, της φήμης, την έννοια του ανταγωνισμού και 
τη  σχέση  του με  την  καινοτομία,  την  τεχνολογία  και  την πρόοδο,  τη  σημασία  του 
management  στις  κρατικές  αλλά  υπό  ιδιωτικοποίηση  επιχειρήσεις,    τη 
λειτουργικότητα  και  την ποιότητα  των θεσμών  (Μακρής, 2009),  την ποιότητα  των 
κυβερνητικών πράξεων. Σε τελική ανάλυση, οι παραπάνω χώρες δεν είχαν απλά να 
επιλέξουν  περισσότερη  αγορά  αλλά  τι  είδους  αγορά,  ούτε  απλά  να  επιλέξουν 
λιγότερο κράτος αλλά τι είδους κράτος123. 

Στα αρχικά χρόνια της μετάβασης οι συγκεκριμένες χώρες είχαν να αντιμετωπίσουν 
μια πληθώρα από πρακτικά ζητήματα αναφορικά με:  

‐ την ταχύτητα εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων124,  
‐ την απελευθέρωση της αγοράς και την αναδόμηση των αγορών κεφαλαίου  
‐ το εύρος των ιδιωτικοποιήσεων125   

                                                                 
123 Για μια θεωρητική παρουσίαση των παραπάνω εννοιών βλέπε Stiglitz (1998). 
124 Σχετικά με την ταχύτητα υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων στις χώρες υπό μετάβαση προέκυψαν 
δύο τάσεις. Η πρώτη τάση υποστήριζε μια ταχύρυθμη μεταρρύθμιση ή θεραπεία σοκ, ενώ η δεύτερη 
μια ήπια προσαρμογή Εν μέρει, οι απόψεις σχετικά με την ταχύτητα της μεταρρύθμισης ήταν ζήτημα 
πολιτικής σκοπιμότητας.  
125  Γενικά  η  βιβλιογραφία  διακρίνει  τις  ακόλουθες  μορφές  ιδιωτικοποίησης  (Μαραγκός  και 
Μπιτζένης, 2007):  

- Επιστροφή περιουσίας 
- Πώληση κρατικής περιουσίας 
- Χρηματοοικονομικοί μεσάζοντες  
- Διανομή κουπονιών 
- Συνδιασμός ελεύθερης διανομής με τη συμμετοχή των χρηματοπιστωτικών μεσαζόντων  
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‐ την μακροοικονομική σταθερότητα126  
 

Στην  πράξη,  κάθε  χώρα  προχώρησε  με  διαφορετικούς  ρυθμούς,  διαφορετικούς 
συνδυασμούς  μέτρων  και  μεταρρυθμίσεων  και  διαφορετική  επιτυχία.  Σε  αυτό 
φυσικά  φαίνεται  να  έπαιξαν  ένα  σημαντικό  ρόλο  και  οι  αρχικές  συνθήκες  των 
χωρών,  με αποτέλεσμα οι  χώρες  της Κεντρικής  Ευρώπης127  και  της Βαλτικής128  να 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη επιτυχία, σε αντίθεση με τις χώρες της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης129,  αλλά  και  τις  χώρες  της  Ανεξάρτητης  Κοινοπολιτείας,  οι  οποίες 
παρουσιάζουν μικρότερη πρόοδο130.  

Στην πραγματικότητα, οι ευρωπαϊκές χώρες υπό μετάβαση131: Βουλγαρία, Εσθονία, 
Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία , Πολωνία Ρουμανία Σλοβακία, Σλοβενία, και Τσεχία, 
                                                                                                                                                                                        

- Ευκαιριακή ιδιωτικοποίηση 
- Διεύθυνση των εταιρειών από το εργατικό δυναμικό 
- Εκμίσθωση 
- Ρευστοποίηση 

Χωρίς  να  αναλυθούν  οι  επιμέρους  λεπτομέρειες  των  διαφόρων  τύπων  ιδιωτικοποίησης,  είναι 
δυνατόν  να  σημειωθεί  ότι  το  βασικό  πρόβλημα  κάθε  μορφής  ιδιωτικοποίησης  ήταν  ο  έντονος 
δανεισμός των κρατικών επιχειρήσεων από το κρατικό τραπεζικό σύστημα και μεταξύ τους, καθώς 
και ό ρόλος των τιμών ως μέσο αξιολόγησης και ελέγχου κατά τη διαδικασία της  ιδιωτικοποίησης. 
Στην  συγκεκριμένη  περίπτωση,  οι  χώρες  υπό  μετάβαση  αντιμετώπιζαν  ένα  ιδιαίτερα  πολύπλοκο 
πρόβλημα. Από τη μια πλευρά έπρεπε να λύσουν το πρόβλημα της κεφαλαιοποίησης των δανείων 
των διαφόρων επιχειρήσεων,  έτσι ώστε να είναι δυνατή μια σωστή αξιολόγηση,  και από την άλλη 
έπρεπε  να  αποκαταστήσουν  το  σύστημα  τιμών  (των  μετοχών,  και  των  λοιπών  περιουσιακών 
στοιχείων) για να είναι δυνατή η σωστή αξιολόγηση. Εκτός των παραπάνω ζητημάτων οι χώρες αυτές 
έπρεπε  να  νομοθετήσουν  για  την  εξασφάλιση  των  ιδιωτικών  δικαιωμάτων  και  να  αναπτύξουν  τις 
αγορές  περιουσιακών  στοιχείων.  Πέραν  αυτών,  οι  χώρες  αυτές  έπρεπε  να  εξασφαλίσουν 
αποτελεσματικές  και  διαφανές  διαδικασίες  πλειστηριασμού,  να  σκεφτούν  τους  καλύτερους 
δυνατούς τρόπους ώστε να εξασφαλίσουν τις υψηλότερους προσόδους από τη διαδικασία πώλησης 
των κρατικών επιχειρήσεων. Μια εναλλακτική λύση, επίσης, ήταν η πώληση μόνο ενός μέρους των 
επιχειρήσεων και ο μερικός κρατικός έλεγχος, ενώ μια άλλη πολύ σημαντική λύση ήταν η συμμετοχή 
του τραπεζικού τομέα στις ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις (Stiglitz, 1998). 
126 Θα πρέπει να τονιστεί ότι η μακροοικονομική σταθερότητα του αρχικού σταδίου των χωρών υπό 
μετάβαση  δεν  έχει  να  κάνει  με  τη  μακροοικονομική  σταθερότητα  της  παραδοσιακής  κλασικής 
οικονομίας.  Στην  παραδοσιακή  θεωρία  η  μακροοικονομική  σταθερότητα  είναι  μια  προσπάθεια 
επιβολής μιας ισορροπίας. Στην περίπτωση των χωρών το ζητούμενο δεν ήταν ή ισορροπία αλλά η 
μετάλλαξη από ένα σύστημα σε ένα άλλο. Σε αυτήν την περίπτωση η μακροοικονομική σταθερότητα 
των χωρών υπό μετάβαση σχετίζονταν με δύο βασικά προβλήματα: 

- την απελευθέρωση των τιμών και την ανάκτηση της δυνατότητας αξιολόγησης και 
- την εξάλειψη των προβλημάτων τα οποία ήταν το αποτέλεσμα των χαλαρών εισοδηματικών 

περιορισμών κατά την περίοδο του κεντρικού σχεδιασμού.  
127 Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται, η Ουγγαρία, Πολωνία, , Σλοβακία, Σλοβενία, και η Τσεχία. 
128 Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η Εσθονία Λετονία και Λιθουανία. 
129 Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η Βοσνία‐Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο, η Κροατία, η 
Πρώην Γιουγκοσλάβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Σερβία, και η Ρουμανία. 
130  Στις  χώρες  της  Ανεξάρτητης  Κοινοπολιτείας  περιλαμβάνονται,  η  Ρωσία,  το  Αζερμπαϊτζάν  η 
Ουκρανία, το Καζακστάν, η Λευκορωσία, η Μογγολία, η Μολδαβία, και το Τουρκμενιστάν. 
131 Συνήθως στις ευρωπαϊκές χώρες υπό μετάβαση συμπεριλαμβάνονται οι χώρες της κεντρικής και 
ανατολικής Ευρώπης.  Επειδή όμως  το ερευνητικό ενδιαφέρον πολλές φορές στρέφεται στις  χώρες 
που έχουν ήδη ενταχθεί στην Ε.Ε. και πρόκειται να ενταχθούν στην Ευρωζώνη (καθώς η συμφωνία 
του  Μάαστριχτ,  δεν  προσφέρει  στις  νέες  χώρες  της  Ε.Ε.  τη  δυνατότητα  παραμονής  εκτός 
ευρωζώνης), στις παραπάνω χώρες συμπεριλαμβάνονται τόσο η Ρουμανία όσο και η Βουλγαρία με 
αποτέλεσμα  πολλές  φορές  να  χαρακτηρίζονται  και  ως  Νέες  Χώρες  της  Ε.Ε.  σε  αντίθεση  με  της 
Παλαιές Χώρες της Ευρώπης, οι οποίες αποτέλεσαν των αρχικό πυρήνα της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης.   
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στις  οποίες  επικεντρώνεται  η  ανάλυσή  μας,  συνέδεσαν  τη  μετάβαση  προς  την 
οικονομία  της  αγοράς  με  την  πορεία  σύνδεσης,  ένταξης,  σύγκλισης  και 
ολοκλήρωσής  τους  στην  Ε.Ε.  ένωση  και,  κατά  κάποιο  τρόπο,  με  το  όραμα  της 
ένταξής τους στον σκληρό πυρήνα της Ε.Ε. και την υιοθέτηση του ευρώ. 

Σήμερα όλες οι εξεταζόμενες χώρες, έχουν καλύψει ένα τεράστιο μέρος της πορείας 
τους προς το σύστημα της αγοράς, συμμετέχοντας μάλιστα στην Ε.Ε. από το 2004 
και  εντεύθεν  και  μάλιστα  τρείς  εξ  αυτών,  η  Εσθονία,  η  Σλοβακία  και  η  Σλοβενία 
έχουν  ήδη  υιοθετήσει  το  ευρώ,  γεγονός  το  οποίο  οδηγεί  πολλούς  μελετητές  και 
παρατηρητές  να  ισχυρισθούν  ότι  αυτές  οι  συγκεκριμένες  χώρες  δεν  βρίσκονται 
πλέον στην διαδικασία  της μετάβασης, παρά μόνο στην διαδικασία σύγκλισης και 
ολοκλήρωσης προς τα επίπεδα της Ε.Ε.132. 

Οι  χώρες  υπό  μετάβαση,  προσχωρώντας  στην  Ε.Ε.  έλυσαν  ένα  μεγάλο  μέρος  του 
προβλήματος  των  θεσμικών  ρυθμίσεων  που  καλούνταν  να  πραγματοποιήσουν, 
ταυτόχρονα, όμως, ενώ δεν παρέκκλιναν από τον αρχικό στόχο της μετάβασής τους 
προς την οικονομία της αγοράς, τον μετέβαλλαν σε ένταξη στο πλαίσιο μιας ειδικά 
διαμορφωμένης  αγοράς,  σε  μια  αγορά  η  οποία  επιβάλλει  τους  δικούς  της 
περιορισμούς στον οικονομικό τομέα.   Μετά από είκοσι και πλέον χρόνια συνεχών 
μεταρρυθμίσεων,  η    επικάλυψη  και  σύζευξη  των  διαδικασιών  μετάβασης, 
σύγκλισης,  ένωσης  και  ολοκλήρωσης  με  την    Ε.Ε.  είναι  τέτοια  που  θέτει  κάθε 
προσπάθεια διαχωρισμού της μετάβασης από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ακόμα 
και με τις περισσότερο προοδευτικές στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους, σε 
αμφισβήτηση. Τα προβλήματα της μετάβασης δεν έχουν πλήρως εξαλειφθεί και το 
ζητούμενο  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  δεν  εντοπίζεται  τόσο  στο  εύρος  και  το 
βάθος των μεταρρυθμίσεων, εφ’ όσον όλες οι υπό εξέταση χώρες έχουν υιοθετήσει 
το θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε., το λεγόμενο acquis communautaire, αλλά περισσότερο 
στην ποιοτική εφαρμογή των συγκεκριμένων θεσμών, δηλαδή στον τρόπο ένταξης, 
σύγκλισης  και  τελικής  ολοκλήρωσης  στο  σύστημα  της  αγοράς,  στο  ανεπτυγμένο 
σύστημα  της  Ευρώπης,  και  στους  κανόνες που  επιβάλλει η  Ε.Ε.  με  την υιοθέτηση 
του ευρώ και τον τελικό στόχο της τη δημιουργία της ευρωζώνης, τη δημιουργία και 
τη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ).  

Συνεπώς το ενδιαφέρον στρέφεται στην Ε.Ε. και στην ΟΝΕ. Κατά πρώτον η προσοχή 
στρέφεται  στην  Ε.Ε.  Τι  ακριβώς  είναι  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση; Μια  απλή  οικονομική 
συνεργασία,  η  οποία  άρχισε  με  έναν  μικρό  αριθμό  κρατών  και  έφτασε  να 
αποτελείται από είκοσι επτά μέλη; Αναμφίβολα, το ζητούμενο δεν είναι το μέγεθος 
της  ένωσης,  αλλά  η  εμβάθυνση,  ο  τρόπος  λειτουργίας,  ο  τρόπος  ρύθμισης  των 
σχέσεων  των  χωρών  στην  ομάδα  και  τελικά  ο  τελικός  στόχος  λειτουργίας  της 
ένωσης. Εδώ προκύπτει νομοτελειακά το ερώτημα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. 
Πρόκειται,  τελικά  για  ένα  πολιτικό  ερώτημα,  όμως  ένα  ερώτημα  με  σοβαρές 
οικονομικές κοινωνικές και φυσικά πολιτιστικές επιπτώσεις, και το οποίo πρέπει να 
θέσει ο καθένας ο οποίος θέλει να συμμετάσχει στην Ευρώπη. Σύμφωνα λοιπόν με 
την  παραπάνω  προβληματική,  στο  έκτο  κεφάλαιο  θα  παρουσιασθεί  η 
προβληματική  της  ευρωπαϊκής  ολοκλήρωσης,  όπου  και  θα  δειχτεί  ότι  σε  τελική 
                                                                 
132  Ενδεικτικό  αυτής  της  μετεξέλιξης  είναι  το  γεγονός  ότι  το  ΔΝΤ  εδώ  και  αρκετό  καιρό  τις 
ευρωπαϊκές  χώρες  υπό  μετάβαση  σχεδόν  σε  όλες  τις  δημοσιεύσεις  του  τις  χαρακτηρίζει  ως 
ευρωπαϊκές αναδυόμενες αγορές.  
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ανάλυση η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μπορεί να συνδέεται με ένα τελικό στόχο, π.χ. 
μια ομοσπονδία, αλλά δεν είναι ανάγκη να συνδέεται με κάποιο τελικό καθεστώς, 
εφ’ όσον τις περισσότερες φορές κατανοείται ως μια μόνιμη διαδικασία αναζήτησης 
του  τρόπου  διακυβέρνησης.  μια  μόνιμη  διαδικασία  γέννησης  του  συστήματος 
διακυβέρνησης,  μια  κατάσταση  γεμάτη  παράδοξα  και  αντιφάσεις,  η  οποία 
δυσκολεύεται πολύ στο να διαχωρίσει το κοινό από το ατομικό, το υπερεθνικό από 
το εθνικό.  

Στρέφοντας  την  προσοχή  στην  Οικονομική  και  Νομισματική  Ένωση  (ΟΝΕ),  τον 
ύψιστο βαθμό ολοκλήρωσης που έχει πετύχει μέχρι σήμερα η Ε.Ε.,  και  τον  τελικό 
στόχο  των  χωρών  υπό  μετάβαση,  το  ενδιαφέρον  επικεντρώνεται  στο  τρόπο 
λειτουργίας  και  την  φιλοσοφία  της  ΟΝΕ.  Κατά  τον  J.  Delors,  έναν  από  τους 
κυριότερους  συντελεστές  της  δημιουργίας  της  ΟΝΕ,  αυτή  αποτελεί  «ένα  όλο  το 
οποίο  αποτελείται  από  δύο  διακριτά  και  ξέχωρα  αλλά  ολοκληρωμένα  μέρη,  την 
οικονομική ένωση και τη νομισματική ένωση, τα οποία όμως πρέπει να υλοποιηθούν 
παράλληλα  και  ταυτόχρονα.133»  (Salinas,  2011,  σ.  11).  Παραβλέποντας  κάποιες 
ενδείξεις  και  αναφορές,  ότι  σε  τελική  ανάλυση  η  ΟΝΕ  αποτέλεσε  ένα  έργο 
πολιτικού  συμβιβασμού,  το  ενδιαφέρον  στρέφεται  στο  θεωρητικό  υπόβαθρο  της 
νομισματικής  ένωσης.  Οι  πρώτες  ενδείξεις  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση 
προέρχονται  πάλι  από  την  θεωρία  των  άριστων  νομισματικών  περιοχών  και  τις 
αναφορές σχετικά με  τη «μικρή σημασία»  των νομισματικών μεγεθών,  τη σχετική 
αναποτελεσματικότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  οι  οποίες  μειώνουν  το 
κόστος  μιας  νομισματικής  ένωσης,  από  τη  μια,  και  την  ενδογένεια  της  ίδιας  της 
νομισματικής  ένωσης,  η  οποία  προωθεί  το  οικονομική  ολοκλήρωση  και  κατ’ 
επέκταση  αυξάνει  το  όφελος,  από  την  άλλη.  Καθώς  αυτές  οι  αναφορές  είναι 
γενικές,  το  ζητούμενο  παραμένει  η  υπό  διαμόρφωση  νομισματική  ένωση  και  ο 
θεωρητικός  και  πρακτικός  τρόπος  λειτουργίας  της.  Σύμφωνα  με  την  παραπάνω 
λογική, στο έβδομο κεφάλαιο θα παρουσιασθεί το νομικό πλαίσιο λειτουργίας και 
ειδικότερα οι διατάξεις περί νομισματικής και οικονομικής ένωσης. Στην συνέχεια, 
το ενδιαφέρον θα στραφεί κυρίως στη νομισματική και τη δημοσιονομική πολιτική 
της  ΟΝΕ,  καθώς  και  τις  βασικές  θεωρίες  οι  οποίες  διέπουν  τις  συγκεκριμένες 
πολιτικές. Παρουσιάζοντας τις βασικές θεωρίες, οι οποίες αποτελούν το υπόβαθρο 
λειτουργίας της ΟΝΕ «ξεπηδά» η «λογική»  της ΟΝΕ και η οποία θα παρουσιασθεί 
στο όγδοο κεφάλαιο. Αξιολογώντας τις θεωρίες του προηγούμενου κεφαλαίου στο 
σύνολό τους θα φανεί, ότι σε τελική ανάλυση η λειτουργία της ΟΝΕ βασίζεται στην 
κοινή και ενιαία χρήση και διαχείριση νομισματικών μεγεθών, η οποία επιβάλλεται 
μέσα από αυστηρή νομισματική και δημοσιονομική πειθαρχεία. Απομυθοποιώντας 
την  αποτελεσματικότητα  των  νομισματικών  μεγεθών,  η  θεωρία  της  νομισματικής 
ένωσης,  τα  χρησιμοποιεί μόνο στον  τομέα που αυτά  επιδρούν,  στην προσαρμογή 
των  προσδοκιών.  Κατά  αυτόν  τον  τρόπο,  επιβάλλει  την  οικονομική  σταθερότητα 
στην  νομισματική  περιοχή  και  αυτή  με  τη  σειρά  αναμένεται  να  συμβάλλει  στην 
ανάπτυξη.  Ο  κύκλος  των  δυνητικών  «χρηστών»  μια  νομισματικής  ένωσης,  των 
δυνητικών  μελών  δεν  εξαρτάται,  τουλάχιστον  ex  ante,  από  κάποια  γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά  ή  εναλλακτικές  προσαρμογές,  αλλά  απλά  και  μόνο  από  τη 
νομισματική σύγκλιση και από τη σταθερότητα της νομισματικής κατάστασης. Κατά 

                                                                 
133  Ελεύθερη  μετάφραση  από  το «Economic and Monetary Union  form  two  integral  part  of  single 
whole and would therefore have to be implemented in parallel» (Salinas, 2011, σ. 11). 
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αυτό τον τρόπο εξηγείται ο συνεχής κύκλος διεύρυνσης της Ε.Ε. και κυρίως της ΟΝΕ. 
134 

Την  πίστη  στη  λειτουργικότητα  μιας  νομισματικής  ένωσης  συνοδεύει  και  η 
πεποίθηση  ότι  σε  τελική  ανάλυση  αυτή  η  ονομαστική  σύγκλιση  που  επιβάλλει  η 
συνθήκη του Μάαστριχτ και κατ’ επέκταση η ΟΝΕ θα τελεσφορήσει και θα οδηγήσει 
στην  πραγματική  σύγκλιση  των  οικονομιών  των  χωρών‐μελών  μεταξύ  τους.  Πώς 
κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο, εννέα.   

Έχοντας κατανοήσει,  τη λογική της ΟΝΕ, αλλά και τις αυστηρές προϋποθέσεις στις 
οποίες  βασίζεται  η  επιτυχής  λειτουργία  της,  και  επειδή  ο  στόχος  της  παρούσας 
διατριβής  επικεντρώνεται  προς  την  πλευρά  των  νεο‐εισερχόμενων  μετα‐
σοσιαλιστικών  χωρών,  η  προσοχή  στο  επόμενο  κεφάλαιο,  δέκα,  στρέφεται  στην 
παρουσίαση  των  σημαντικότερων  προβλημάτων,  τα  οποία  αποτελούν  τροχοπέδη 
για τη λειτουργία μιας νομισματικής ένωσης και  τα οποία πρέπει να γνωρίζουν οι 
νέες υπό ένταξη    χώρες,  έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογούν το εγχείρημά τους. 
Στην  συγκεκριμένη  περίπτωση,  το  ενδιαφέρον  μας  εστιάζεται  κυρίως  στο  ζήτημα 
των  διαταραχών.  Ειδικότερα,  θα  καταβληθεί  προσπάθεια  να  τυποποιηθούν  οι 
διάφορες διαταραχές  και  να αναλυθούν οι  επιπτώσεις που μπορεί  να  έχουν στην 
λειτουργία  μιας  νομισματικής  ένωσης.  Επειδή  όμως  το  μεγαλύτερο  πρόβλημα 
εντοπίζεται  στην  ταυτοποίηση  και  μέτρηση  των  επιδράσεων  των  διαταραχών,  το 
ενδιαφέρον θα στραφεί περισσότερο στην παρουσίαση των τεχνικών μέτρησης των 
διαταραχών.  

Μετά την παρουσίαση των βασικών δομών λειτουργίας,  το ενδιαφέρον στρέφεται 
στις χώρες, οι οποίες είναι μέλη της Ε.Ε. αλλά ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στην ΟΝΕ 
και  έχουν  αναλάβει  τη  συμβατική  υποχρέωση  να  υιοθετήσουν  το  ευρώ  και  να 
ενταχθούν  στην  ευρωζώνη  και  χαρακτηρίζονται  ως  χώρες  κατά  παρέκκλιση135.  Η 
συνθήκη  του  Μάαστριχτ,  στηριζόμενη  στη  λογική  της  λειτουργικότητας  της 
νομισματικής  ένωσης,  επιβάλλει,  όπως  και  στην  περίπτωση  των  παλαιών  χωρών, 
για  την  είσοδο  νέων  χωρών  στην  ευρωζώνη,  την  τήρηση  συγκεκριμένων 
νομισματικών  κριτηρίων,  τα  οποία  αφορούν  το  ύψος  και  τη  σταθερότητα  του 
επιπέδου του πληθωρισμού των νέων χωρών προς  αυτό των παλαιών χωρών, όπως 
και  των  μακροπρόθεσμων  επιτοκίων,  των  δημοσιονομικών  μεγεθών  και  της 
σύνδεσης  της συναλλαγματικής  ισοτιμίας  των  νομισμάτων  των  νέων  χωρών με  το 
ευρώ. Τα κριτήρια αυτά είναι τα ίδια τα οποία επέβαλλε η συνθήκη του Μάαστριχτ 
κατά την είσοδο των παλαιών χωρών κατά το έτος 1999 όταν  ιδρύθηκε η ΟΝΕ και 
άρχισε  να  λειτουργεί.  Το  ερώτημα  το  οποίο  τίθεται  είναι  κατά  πόσο  αυτά  τα 
«παλαιά» κριτήρια ανταποκρίνονται μετά από μια δεκαετία στις νέες συνθήκες και 
τα δεδομένα κυρίως των νέων χωρών οι οποίες εισέρχονται ή θέλουν να εισέλθουν 
στην  ευρωζώνη.  Παραβλέποντας  το  γενικό  ζήτημα  της  καταλληλότητας  των 
                                                                 
134  Ασφαλώς  και  συνέβαλλαν  πολιτικοί  λόγοι  στην  διεύρυνση    της  ΟΝΕ,  η  πίστη  όμως  προς  τη 
λειτουργικότητα και βιωσιμότητα της νομισματικής ένωσης θα πρέπει να συνέβαλε σημαντικά στις 
αποφάσεις διεύρυνσης.  
135 Χώρες κατά παρέκκλιση ή χώρες με παρέκκλιση ονομάζονται εκείνες οι χώρες η οποίες είναι μέλη 
της  Ε.Ε.  αλλά δεν  είναι  μέλη  της ΟΝΕ  και  οι  οποίες  έχουν  αναλάβει  τη  συμβατική υποχρέωση  να 
ενταχθούν στην ΟΝΕ. Εξαίρεση αποτελούν οι Μεγάλη Βρετανία και Δανία, οι οποίες είναι μέλη της 
Ε.Ε.  αλλά  έχουν  αναλάβει  τη  συμβατική  υποχρέωση  να  ενταχθούν  στην ΟΝΕ.  Στις  δύο  τελευταίες 
χώρες έχει παραχωρηθεί ένα ειδικό status (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2010). 
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κριτηρίων  καθώς  και  των  διάφορων  προτάσεων  αναμόρφωσής  τους,  η  προσοχή 
στην προκειμένη περίπτωση στρέφεται στην περίπτωση των νέων χωρών. Σύμφωνα 
με  την  παραπάνω  λογική,  στο  κεφάλαιο  ένδεκα  θα  παρουσιασθούν  αυτά  τα 
κριτήρια καθώς και ο  τρόπος αξιολόγησής τους από την πλευρά των οργάνων της 
ΟΝΕ.  Παρουσιάζοντας  τα  κριτήρια  θα  φανεί  ότι  και  σε  αυτή  την  περίπτωση 
προκύπτει το ίδιο πρόβλημα με αυτό που εξετάσθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια 
δηλαδή  το  πρόβλημα  της  εφαρμογής  κανόνων,  από  τη  μια  πλευρά,  και,  από  την 
άλλη,  το  πρόβλημα  του  οικονομικού  συντονισμού.  Όπως  αποδεικνύεται,  πολλά 
εξαρτώνται από τη διακριτική ευχέρεια των οργάνων της ΟΝΕ κατά τον υπολογισμό 
του  ύψους  των  κριτηρίων  αλλά  και  την  αξιολόγηση  της  σταθερότητάς  τους.  Η ex 
post αξιολόγηση την οποία ασκούν τα όργανα της ΟΝΕ δεν φαίνεται να βοηθά στον 
ex  ante  προσανατολισμό  των  χωρών.  Οι  διαπιστώσεις  π.χ.  για  μια  τήρηση  των 
κριτηρίων κρίνεται εκ των υστέρων, με αποτέλεσμα οι χώρες‐μέλη να χάνουν χρόνο, 
κάτι  που  μπορεί  να  έχει  επιπτώσεις  στο  κόστος  ένταξης  των  χωρών  αυτών  στην 
ΟΝΕ. Για παράδειγμα, τα μεγέθη του πληθωρισμού και κατ’ επέκταση ο στόχος του 
πληθωρισμού  δεν  είναι  σταθερά  και  προσδιορίζονται  κάθε  φορά  από  τις  τρείς 
χώρες με την καλύτερη επίδοση στον τομέα αυτόν, με αποτέλεσμα να λαμβάνεται 
υπ’  όψη  η  σύνθεση  των  χωρών  εκ  νέου  κάθε  φορά.  Ένα  άλλο  πρόβλημα  είναι  η 
προέλευση των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις από τον ευρύ πυρήνα της Ε.Ε. και 
όχι από  τον στενό πυρήνα της ευρωζώνης, με αποτέλεσμα να  τίθεται  το ερώτημα 
κατά  πόσον  ο  στόχος  είναι  η  Ε.Ε.  και  όχι  η  ΟΝΕ  αυτή  καθ’  εαυτή.  Παρόμοια 
προβλήματα  προκύπτουν  και  στην  περίπτωση  του  στόχου  των  μακροπρόθεσμων 
επιτοκίων καθώς και αυτά βασίζονται στα επίπεδα του πληθωρισμού των χωρών με 
την καλύτερη επίδοση.  

Έντονη είναι  επίσης και προβληματική σχετικά με  τη συναλλαγματική  ισοτιμία. Οι 
διατάξεις  του  Μάαστριχτ  με  τα  παραρτήματα  της  και  τις  ερμηνευτικές  διατάξεις 
απαγορεύουν μια μονομερή  και  αυθαίρετη  υιοθέτηση  του  ευρώ από μέρους  των 
νέων  χωρών  και  επιβάλλουν  μια  «δοκιμαστική»  παραμονή  στον  προθάλαμο  του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Συναλλαγματικών  Ισοτιμιών  ΙΙ για ένα χρονικό διάστημα 
κατ’ ελάχιστον δύο ετών, όπου κρίνεται τελικά η σταθερότητα της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  η  οποία  θα  συμπληρώσει  τη  νομισματική  σταθερότητα  σε  ένα  τελικό 
στάδιο  για  να  επέλθει  η  τελική    ένταξη  των  χωρών  στην  ΟΝΕ.  Μεγάλος  είναι  ο 
βαθμός ελευθερίας στην προκειμένη περίπτωση. Η συνθήκη και οι λοιπές διατάξεις 
αφήνουν  το  χρόνο  ένταξης  των  νέων  χωρών  στη  διακριτική  τους  ευχέρεια,  με 
αποτέλεσμα  να  παραμένει  ανοιχτός  ο  χρόνος  ένταξής  τους  στον  μηχανισμό.  Δεν 
προσδιορίζουν τη συναλλαγματική πολιτική κατά τη διάρκεια πριν από την ένταξη 
των  χωρών  στον  μηχανισμό.  Κατά  την  ένταξη  των  χωρών  στον  μηχανισμό,  οι 
διατάξεις  ορίζουν ότι  αυτή θα  λάβει  χώρα με  τη βοήθεια  του προσδιορισμού  της 
κεντρικής συναλλαγματικής ισοτιμίας των νομισμάτων των νέων χωρών με το ευρώ, 
η οποία όμως θα αποτελέσει αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης των μελών 
του  μηχανισμού.    Πέραν  αυτών,  οι  διατάξεις  καθορίζουν  ότι  οι  χώρες  μέλη  του 
μηχανισμού  δεν  μπορούν  να  ακολουθήσουν  ένα  καθεστώς  σύνδεσης  χωρίς 
προσανατολισμό  προς  ένα  σύστημα  κεντρικών  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  έναν 
προσανατολισμό  προς  ένα  νόμισμα  διαφορετικό  από  το  ευρώ  καθώς  και  ένα 
καθεστώς  ερπουσών  διευθετήσεων,  αφήνοντας  στην  διακριτική  ευχέρεια  των 
χωρών  υπό  ένταξη  να  επιλέξουν  ένα  καθεστώς  διασύνδεσης  τύπου 
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συναλλαγματικού  συμβουλίου  ή  ένα  καθεστώς  ζώνης  με  μικρότερο  εύρος 
διακύμανσης  ή  τέλος  πάντων  ένα  άλλο  συναλλαγματικό  καθεστώς  το  οποία  δεν 
αντιβαίνει  στις  διατάξεις.  Η  αξιολόγηση  της  σταθερότητας  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  έναντι  της  κεντρικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  επαφίεται  και  εδώ  στη 
διακριτική ευχέρεια των αρχών της ΟΝΕ και αυτή κρίνεται κατά περίπτωση με βάση 
το  όρια  διακύμανσης  του  μηχανισμού,  τα  οποία  ανέρχονται  στο  επίπεδα  του  +/‐ 
15% και, ενίοτε, μπορεί να συρρικνώνονται στα επίπεδα του παλαιού μηχανισμού, 
δηλαδή στο επίπεδα του +/‐ 2,5%. 

Παρατηρώντας  τα  παραπάνω  διαφαίνεται,  ότι  το  πρόβλημα  της  υιοθέτησης  του 
ευρώ έχει πλέον μεταβληθεί σε ένα πρόβλημα της επιλογής του χρόνου ένταξης των 
νέων χωρών στον μηχανισμό και κατ’ επέκταση στην ΟΝΕ. Ένα τέτοιο πρόβλημα δεν 
μπορεί απλά και μόνο να επιλυθεί μέσα από μια γενική και αόριστη αντιπαράθεση 
κόστους και οφέλους, την οποία ενστερνίζεται η θεωρία των άριστων νομισματικών 
περιοχών, αλλά θα πρέπει να συμπεριλάβει τα κριτήρια που θέτει η ίδια η συνθήκη, 
τον χρόνο κατά τον οποίο αυτά μπορούν να υλοποιηθούν, καθώς και τις συνθήκες 
κάτω από τις οποίες είναι δυνατή η υλοποίησή τους.  

Έχοντας καλύψει ένα μεγάλο μέρος των θεωρητικών ζητημάτων, τα οποία αφορούν 
τη  λογική  της ΟΝΕ,  καθώς  και  τον  τρόπο  ένταξης  σε  αυτήν  των  νέων  χωρών,  στο 
επόμενο  κεφάλαιο  δώδεκα    παρουσιάζεται  η  λειτουργία  της  στην  πράξη.  Το 
ενδιαφέρον  πλέον  στρέφεται  κυρίως  στη  σχέση  μεταξύ  της  οικονομικής  και  της 
νομισματικής  ένωσης  και  για  αυτόν  τον  λόγο  θα  παρουσιασθεί  περιληπτικά  μια 
μελέτη  που  δείχνει  τον  μικρό  βαθμό  επίδρασης  της  νομισματικής  ένωσης  στην 
οικονομική  ένωση,  σε  αντίθεση  τον  υψηλό  βαθμό  επίδρασης  της  οικονομικής 
ένωσης  στην  νομισματική  ένωση  και  η  οποία φαίνεται  να αποτελεί  την  κινητήριο 
δύναμη λειτουργίας της ΟΝΕ, αντίθετα με τα πιστεύω της θεωρίας της νομισματικής 
ένωσης.  Στην  συνέχεια,  θα  παρουσιασθούν  περιληπτικά  σημαντικές  θεσμικές 
ρυθμίσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
της  ΟΝΕ,  οι  οποίες  τελικά  δείχνουν  ότι,  εκτός  από  την  ενδογένεια,  ισχύει  η 
εξωγένεια της νομισματικής ένωσης, σύμφωνα με την οποία οι φορείς της ένωσης 
φροντίζουν  έστω  και  εκ  των  υστέρων  να  εφαρμόζουν  ένα  μεγάλο  μέρος  των 
χαρακτηριστικών  μιας  άριστης  νομισματικής  περιοχής.  Στο  τέλος  αυτού  του 
κεφαλαίου  θα  παρουσιασθούν  κάποιες  εκτιμήσεις  οι  οποίες  δείχνουν  το  βαθμό 
σύγκλισης  των  οικονομιών  μιας  νομισματικής  ένωσης,  δίδοντας  έμφαση  κυρίως 
στην ολοκλήρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα.  

Το καταφύγιο «Ευρώπη», το σίγουρο λιμάνι, η ΟΝΕ, η άγκυρα του ευρώ, έτσι όπως 
τα ονειρεύτηκαν οι πατέρες της Ευρώπης, έτσι όπως τα φαντάζονταν οι νέες χώρες 
φαίνεται  να  μην  ανταποκρίνονται  στην  αλήθεια.  Η  κρίση,  η  οποία  ξέσπασε  στις 
ΗΠΑ,  σε  ένα  μεμονωμένο  τομέα,  τον  τομέα  των  ενυπόθηκων  δανείων,  όπως  ήδη 
παρουσιάσθηκε  στο  κεφάλαιο  4,  «φώλιασε»  στην  Ευρώπη,  στην  ευρωζώνη,  ως 
κρίση  του  χρέους  των  υπερχρεωμένων  χωρών  της.  Η  νέα  κατάσταση φαίνεται  να 
ανατρέπει το όλο σκηνικό και να θέτει σε κίνδυνο και αυτή ακόμα την ύπαρξη της 
ΟΝΕ. Πώς μπορεί  να σωθεί η ΟΝΕ,  ποιες στρατηγικές πρέπει  να ακολουθήσει  και 
μαζί  της  η  Ε.Ε.,  και  που  τελικά  θα  οδηγήσει  στην  αντιμετώπιση  της  κρίσης,  είναι 
ζητήματα  τα  οποία  απασχολούν  την  παγκόσμια  κοινότητα  και  τα  οποία  δεν 
μπορούν  να  αναλυθούν  πλήρως  στο  πλαίσιο  αυτής  της  διατριβής.  Η  Ευρώπη 
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άλλαξε, και από την πλευρά των νέων χωρών αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ 
όψη. Για αυτόν τον λόγο, στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο θα καταβληθεί η προσπάθεια 
να αναλυθεί η κρίση και να παρουσιασθούν οι αιτίες που την προκάλεσαν, ώστε να 
εντοπιστούν οι κίνδυνοι και για τις νέες χώρες.   

Πριν  παρουσιασθούν  τα  επιμέρους  κεφάλαια,  ας  επιτραπεί  μια  παρατήρηση. 
Μελετώντας τα επόμενα κεφάλαιο μπορεί να προκύψει η εντύπωση ότι σε πολλές 
περιπτώσεις ζητήματα και θεωρίες του παρόντος μέρους ταυτίζονται με αυτές του 
Πρώτου  Μέρους.  Αυτό  είναι  σκόπιμο  και  προκύπτει  από  τον  τρόπο  που 
προσεγγίζεται το ζήτημα της σημασίας των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το Πρώτο 
Μέρος εξετάζει το ζήτημα της σημασίας της συναλλαγματικής ισοτιμίας αυτόνομα, 
έτσι  όπως  αυτό  παρουσιάζεται  στη  διεθνή  βιβλιογραφία.  Το  Δεύτερο  Μέρος,  το 
παρόν μέρος, προσεγγίζει  το  ζήτημα της σημασίας  της συναλλαγματικής  ισοτιμίας 
από  την  πλευρά  μιας  νομισματικής  ένωσης.  Καθώς  το  ζητούμενο  στο  Δεύτερο 
Μέρος  είναι  η  σύνθεση  και  η  λειτουργία  της  νομισματικής  ένωσης,  λογικό  είναι 
πολλά  ζητήματα  που  παρουσιάσθηκαν  στο  Πρώτο  Μέρος  να  απαιτούν  μια 
εμβάθυνση από τη σκοπιά μιας νομισματικής ένωσης.    Εξ άλλου, η  ίδια η θεωρία 
της  νομισματικής  ένωσης  βασίζεται  κατά  ένα  μεγάλο  μέρος  και  αυτή  τόσο  στις 
θεωρίες  των  άριστων  νομισματικών  περιοχών,  όσο  όμως  και  στις  υπόλοιπες 
οικονομικές θεωρίες. Σύμφωνα με αυτήν τη λογική δεν πρόκειται για επικαλύψεις 
αλλά εμβαθύνσεις ζητημάτων από την πλευρά της δημιουργίας μιας νομισματικής 
ένωσης.  
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6. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και λειτουργεί για πάνω από μισό αιώνα. Στην πορεία 
της αυτή διήνυσε διάφορα στάδια.  Γνώρισε πολλές  διευρύνσεις  και  εμβαθύνσεις. 
Την πρώτη, με την ένταξη της Ελλάδος, κατόπιν, αυτή με την ένταξη της  Ισπανίας, 
Πορτογαλίας  και  Ιρλανδίας,  την  επόμενη  με  την  ένταξη  των  οκτώ  υπό  μετάβαση 
χωρών,  Πολωνία,  Ουγγαρία,  Τσεχία,  Σλοβενία,  Σλοβακία,  Λιθουανία,  Λετονία  και 
Εσθονία  αλλά  και  την  Κύπρο  και  τη  μάλτα  και  την  τελευταία  με  την  ένταξη  δύο 
βαλκανικών χωρών, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Στο διάστημα αυτό λειτούργησε 
ως  ζώνη  ελεύθερου  εμπορίου136,  τελωνειακή  ένωση137,  Κοινή Αγορά138  και  τελικά 
ως νομισματική ένωση. Σήμερα λειτουργεί ως μια ομάδα 27 χωρών εκ των οποίων 
οι  18  έχουν  δημιουργήσει  τη  γνωστή  Οικονομική  και  Νομισματική  Ένωση,  με  τις 
υπόλοιπες χώρες να είναι χώρες υποψήφιες προς ένταξη στην ΟΝΕ και τείνει προς 
την πολιτική ένωση, την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. 
 
Η αρχική ένωση κρατών που θα εξασφάλιζε την ειρήνη στην ευρωπαϊκή ήπειρο έχει 
πλέον μετατραπεί σε ένα αυτόνομο οικονομικό σύστημα συνεργασίας κρατών, ένα 
σύστημα το οποία βαδίζει αργά αλλά σταθερά, του οποίου όμως ο τελικός στόχος, η 
τελική μορφή ακόμα δεν διαφαίνεται. Τι είναι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση; Τι είναι η 
Ευρωπαϊκή  Ολοκλήρωση;  Είναι  το  ερώτημα  το  οποίο  απασχόλησε  και  απασχολεί 
σήμερα με την κρίση που βιώνει η Ευρώπη περισσότερο έντονα. Ποια Ευρώπη είναι 
το  ζητούμενο; Πολλοί χαρακτηρίζουν την Ευρώπη, ως Ευρώπη των Λαών,  Ευρώπη 
των  πατρίδων,  ως  Ομοσπονδία,  ως  Συνομοσπονδία,  ως  ένα  δημιούργημα 
τεχνοκρατών, ως ένα αποτέλεσμα απλής διακυβέρνησης λαών, ως μια συνεργασία 
κυβερνήσεων, στην οποία η ισχυρότερες επιβάλλουν την θέληση τους (Τσινισιζέλης 
και Χρυσοχόου, 2006, Τσινισιζέλης, 2001). Τι είναι τελικά η Ευρώπη και πάνω από τι 
χαρακτηρίζει τη σχέση της οικονομικής ολοκλήρωσης με την πολιτική ολοκλήρωση; 
Μπορεί  να  λειτουργήσει  η  οικονομική  ολοκλήρωση  χωρίς  την  πολιτική 
ολοκλήρωση;  

Το  μέγεθος  του  εγχειρήματος  της  περιφερειακής  ολοκλήρωσης  μπορεί  να 
αποτυπωθεί με  τη βοήθεια  του πολιτικού  τριγώνου  το οποίο παρουσιάσθηκε στο 
πρώτο μέρος και το οποίο χάρη ευκολίας επαναλαμβάνεται στα επόμενα.  

Όπως ήδη παρουσιάσθηκε στο κεφάλαιο 2.2., η  χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση ή 
παγκοσμιοποίηση  μπορεί  να  επιτευχθεί  είτε  με  τη  βοήθεια  της  διατήρησης 
ανεξάρτητων  εθνικών  νομικών  πλαισίων    (nation  states),  είτε  με  την  ανάπτυξη 
κοινών διαπεριφερειακών ή διεθνικών ρυθμιστικών πλαισίων (mass politics). 

                                                                 
136  Ζώνη  ελεύθερου  εμπορίου  είναι  η  συνεργασία  χωρών  στον  εμπορικό  τομέα,  σύμφωνα  με  την 
οποία  δεν  επιβάλλονται  δασμοί  στις  συναλλαγές  μεταξύ  των  συνεργαζομένων  χωρών,  αλλά  κάθε 
κράτος που συμμετέχει στην συνεργασία έχει το δικαίωμα να επιβάλλει ελεύθερα τους δασμούς που 
κρίνει σκόπιμους στις συναλλαγές με τρίτα κράτη.  
137  Τελωνειακή  ένωση  είναι  η  συνεργασία  χωρών  στον  εμπορικό  τομέα,  σύμφωνα  με  την  οποία 
επιβάλλονται κοινοί δασμοί στις συναλλαγές με τρίτες χώρες.  
138  Η  Κοινή  αγορά  περιλαμβάνει,  εκτός  από  την  ελεύθερη  διακίνηση  εμπορευμάτων,  και  την 
ελεύθερη διακίνηση εργασίας και κεφαλαίου.   
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Yπερ‐Παγκοσμιοποίηση 

Έθνος ‐ Κράτος Δημοκρατικές Πολιτικές

Συμβιβασμός του Bretton 
Woods

Χρυσός 
ζουρλομανδύας

Παγκόσμια 
διακυβέρνηση

 

Η υλοποίηση της παγκοσμιοποίησης αντιμετωπίζεται, όπως και στην περίπτωση του 
τριγώνου  της  ασυμβατότητας,  με  την  ασυμβατότητα  των  τριών  στόχων: 
παγκοσμιοποίηση,  εθνικά νομικά πλαίσια,  και διεθνικά ή διαπεριφερειακά εθνικά 
πλαίσια.  Η  παγκοσμιοποίηση  έχει  να  επιλέξει  είτε  μεταξύ  της  κατάργησης  των 
εθνικών  νομικών  πλαισίων,  όποτε  ακολουθεί  μια  μεταφορά  αρμοδιοτήτων  σε 
διεθνικό  ή  περιφερειακό  επίπεδο  και  άρα  σε  ομοσπονδοποίηση,  είτε    της 
διατήρησης των εθνικών νομικών πλαισίων και της κατάργησης όλων των διαφορών 
μεταξύ  των  εθνικών  νομικών  πλαισίων,  έτσι ώστε  να  επέλθει  μια  ομογενοποίηση 
των  διαφόρων  εθνικών  νομικών  πλαισίων  και  να  μην  υπάρχουν  διαφορές  στο 
κόστος  συναλλαγής  και  εμπόδια  στην  μετακίνηση  των  εμπορευμάτων  και  του 
κεφαλαίου,  και  το  κάθε  κράτος  να  συμμετέχει  ανεμπόδιστα  σε  αυτό  που 
ονομάζεται χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση139. Η τρίτη λύση αφορά την κατάργηση 
της  χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης  μέσω  πράξεων  ελέγχου  του  κεφαλαίου  και 
τον συνδυασμό εθνικών και υπερεθνικών ή διεθνικών λύσεων  (Rodrik, 2000)140.  

Με τη βοήθεια του τριγώνου πολιτικών επιλογών που ανέπτυξε ο Rodrik, μπορεί να 
παρουσιαστεί και η περιφερειακή ολοκλήρωση στην περίπτωση της Ευρώπης. Και 
σε αυτή την περίπτωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τις ακραίες επιλογές, δηλαδή 
την επιλογή μιας ομόσπονδης λύσης (εν γένει τη μεταφορά εθνικών αρμοδιοτήτων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο) ή την επιλογή της διατήρησης των εθνικών λύσεων και της 
σύγκλισης των εθνικών ρυθμιστικών κανόνων (τύπου aquis communautaire)141.  

Τις  ακραίες  αυτές  περιπτώσεις  τονίζουν  και  οι  θεωρίες  περιφερειακής 
ολοκλήρωσης, με τη βοήθεια των οποίων αναλύεται η περίπτωση της Ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. Σε γενικές γραμμές, οι θεωρίες αυτές μπορούν να διαχωριστούν σε 
δύο  μεγάλες  κατηγορίες.  Στην  πρώτη  κατηγορία  περιλαμβάνονται  οι  θεωρίες  οι 
οποίες  τονίζουν  την  αναγκαιότητα  υλοποίησης  μιας  πολιτικής  ολοκλήρωσης 

                                                                 
139 τη λύση αυτή χαρακτηρίζει ο συγγραφέας ως μια περίπτωση κατά την οποία οι διάφορες χώρες 
φορούν  ένα «χρυσό  ζουρλομανδία»,  μια  κατάσταση  κατά  την  οποία  ο  έντονος ανταγωνισμός  των 
χωρών και προσέλκυση του διεθνούς κεφαλαίου οδηγεί στην κατάργηση όλων των  ιδιαιτεροτήτων 
μεταξύ  των  χωρών,  με  αποτέλεσμα,  σε  τελική  ανάλυση,  να  επικρατήσει  μια  κατάσταση  κατά  την 
οποία  οι  επιλογές  να  είναι  ένα  είδος  μεταξύ  κόκα  κόλας  και  πέπσι  κόλας,  μια  ισοπέδωση  των 
κοινωνιών.  
140  Την  τρίτη  λύση  χαρακτηρίζει  ο  συγγραφέας  ως  μια  περίπτωση  συμβιβασμού  τύπου  Bretton 
Woods,  σύμφωνα  με  την  οποία  οι  χώρες  προχωρούν  στην  απελευθέρωση  της  διακίνησης  των 
προϊόντων με ταυτόχρονη επιβολή περιορισμών στην ελεύθερη διακίνηση του κεφαλαίου.  
141  Η  τρίτη  επιλογή  στην  περίπτωση  της  Ευρώπης  θα  είναι  η  ελλιπής  ολοκλήρωση  με  ό,  τι  αυτό 
μπορεί  να  σημαίνει  για  την  ελεύθερη  διακίνηση  ανθρώπων  και  κεφαλαίου  και  ο  συνδυασμός 
εθνικών και υπερεθνικών συνεργασιών τύπου ελεύθερης ζώνης ή τελωνειακής ένωσης.   
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παραδοσιακού  τύπου,  τύπου  ομοσπονδίας142,  συνομοσπονδίας143  και  ό,  τι  άλλο 
μπορεί κανείς να φανταστεί, μέσα από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το εθνικό 
στο  ευρωπαϊκό  επίπεδο,  και  στη  δεύτερη  κατηγορία  περιλαμβάνονται  εκείνες  οι 
θεωρίες,  οι  οποίες  παραβλέπουν  τον  τελικό  στόχο  και  τη  μορφή  που  μπορεί  ή 
πρέπει  να  λάβει  η  πολιτική  ολοκλήρωση,  και  κατ’  επέκταση  η  ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, και επικεντρώνουν την προσοχή τους στις διαδικασίες λειτουργίας της 
ευρωπαϊκής ένωσης, ως μια συνεχούς προσπάθειας επιλογής λύσεων, σε ατομικό, 
θεσμικό  και  κυβερνητικό  επίπεδο.  Σύμφωνα  με  αυτήν  τη  λογική,  η  ευρωπαϊκή 
ένωση  και  η  ευρωπαϊκή  ολοκλήρωση  είναι  ένα  αποτέλεσμα  συνεχούς  σύγκρισης 
του  κόστους  και  των  ωφελειών  των  λύσεων,  ένα  αποτέλεσμα  τεχνοκρατών,  ένα 
αποτέλεσμα συναλλαγής σε κυβερνητικό επίπεδο και περιλαμβάνει τις θεωρίες, του 
λειτουργισμού144,  του  νεολειτουργισμού145,  της  διακυβέρνησης146,  της 

                                                                 
142 Για την ομοσπονδία υπάρχουν πολλοί ορισμοί, π.χ. Οι Τσινισιζέλης και Χρυσοχόου αναφέρουν ότι 
υπάρχουν 268 ορισμοί. Μεγάλη επίδραση έχει δεχθεί ο ομοσπονδισμός από τις ΗΠΑ, την Ελβετία και 
από τη Γερμανία, χώρες οι οποίες λειτουργούν με  τον τρόπο της ομοσπονδίας. Σε γενικές γραμμές, 
ως  ομοσπονδία  μπορεί  να  περιγραφεί  μια  λύση  η  οποία  βασίζεται  σε  ένα  σύνταγμα  το  οποίο 
προσπαθεί  να συνδυάσει  τη διαφορετικότητα  των κρατών ή μελών  της ομοσπονδίας με ένα κοινό 
στόχο, με μια κοινή διακυβέρνηση. Χαρακτηρίζεται ως η λύση που διαφυλάττει την ετερότητα των 
εθνικών  κρατών  και  η  οποία  τα  απαλλάσσει  από  την  τυραννία  της  πλειοψηφίας.  Η  ομοσπονδία 
χαρακτηρίζεται και ως διττή δημοκρατία, δηλαδή δημοκρατία η οποία προσπαθεί να συνδυάσει τη 
δημοκρατία  στο  επίπεδου  του  ομόσπονδου  δήμου,  με  τη  δημοκρατία  στο  επίπεδο  του  εθνικού 
δήμου (Τσινισιζέλης και Χρυσοχόου, 2006), (Τσινισιζέλης, 2001), (Χρυσοχόου, 2003). 
143 Σε αντίθεση με την ομοσπονδία που βασίζεται σε ένα σύνταγμα, η συνομοσπονδία αποτελεί μια 
συνένωση  κρατών  που  βασίζεται  σε  μια  διεθνή  οικιοθελή  σύμβαση  μεταξύ  κρατών  και  η  οποία 
μπορεί  να  έχει περιορισμένη  χρονική  εφαρμογή.  Σε μια συνομοσπονδία η  γενική  κυβέρνηση είναι 
κατώτερη  των  περιφερειακών  κυβερνήσεων,  ενώ  σε  μια  ομοσπονδία  η  γενική  κυβέρνηση 
συνυπάρχει με αυτές, αλλά παράλληλα είναι ανεξάρτητη από αυτές. Δηλαδή αποτελεί μια οντότητα 
που βασίζεται περισσότερο σε κράτη και όχι στους λαούς.  Τα κράτη προχωρούν σε συμφωνία για 
συγκεκριμένο στόχο και διατηρούν όμως την κυριαρχία και το δικαίωμα παύσης της συμφωνίας, το 
δικαίωμα  βέτο  κ.τ.λ.  Η  συνομοσπονδία  χαρακτηρίζεται  και  ως  ένωση  κρατών  χωρίς  κυβερνητική 
οντότητα,  μετανεωτερική  συνομοσπονδία,  συμπολιτεία,  και  συναινετική  συνομοσπονδία 
(Τσινισιζέλης και Χρυσοχόου, 2006), (Τσινισιζέλης, 2001), (Χρυσοχόου, 2003). 
144  Ο λειτουργισμός πρεσβεύει τη συλλογική δράση σε λειτουργικά πεδία συνεργασίας, έτσι ώστε να 
επέλθει  μια  λύση  των  προβλημάτων  και  επίλυση  των  βασικών  αναγκών  μέσω  μιας  ορθολογική 
τεχνοκρατίας.  Η  αφετηρία  δεν  είναι  το  ερώτημα  ποια  είναι  η  «ιδανική»  μορφή  της  διεθνούς 
κοινότητας,  αλλά  ποιες  θα  πρέπει  να  είναι  οι  βασικές  λειτουργίες  της  κοινότητας.  Η  διαδικασία 
δράσης  διευκολύνει  τα  άτομα  να  συνειδητοποιήσουν  τις  αμοιβαίες  τους  ανάγκες  και  να 
μεταβιβάσουν τη νομιμοφροσύνη τους, ανά λειτουργία, σε κοινούς θεσμούς. Κατά αυτό τον τρόπο η 
περιφερειακή  ενοποίηση  καταλήγει  σε  ένα  πλέγμα  λειτουργιών,  μια  λειτουργική  δημοκρατία  μια 
Gemeinschaft.  Σε  αυτή  τη  συνεχή  αναζήτηση  ορθολογικών  λύσεων  το  τελικό  προϊόν  παραμένει 
σκόπιμα  ασαφές.  Η  δομή  ακολουθεί  τη  λειτουργία.  Οι  πραγματικές  ανάγκες  της  ενοποίησης 
καθορίζουν τις δομικές ιδιότητες του «ενοποιημένου» συστήματος. Η ενοποίηση δεν είναι αναγκαίο 
να  απαιτεί  μια  νέα  κυριαρχία  σε  ένα  υψηλότερο  επίπεδο  (Τσινισιζέλης  και  Χρυσοχόου,  2006), 
(Τσινισιζέλης, 2001), (Χρυσοχόου, 2003).  
145 Κατά τους Τσινισιζέλη και Χρυσοχόου  (2006), ο νεολειτουργισμός είναι ένα κοινωνικό σύστημα, 
το  οποίο  μπορεί  να  τοποθετηθεί  στο  ενδιάμεσο  μεταξύ  λειτουργισμού  και  της  τεχνοκρατικής 
ομοσπονδίας  τύπου Monnet.  Όπως  ο  λειτουργισμός,  έτσι  και  ο  νεολειτουργισμός  εστιάζει  στην 
μόνιμη  διαδικασία  επίλυσης  των  αναγκών  με  τεχνοκρατικό  ορθολογικό  τρόπο,  διαφέρει  δε  από 
αυτόν  στο  γεγονός  ότι  ο  νεολειτουργισμός  σε  τελική  ανάλυση  δεν  βασίζεται  στη  μεταφορά 
νομιμοφροσύνης για τη μεταφορά εξουσίας και επικεντρώνει απλά την προσοχή στους μηχανισμούς 
επίλυσης  των  προβλημάτων,  στην  σύγκρουση  των  συμφερόντων  που  θα  αναδείξουν  με  ένα 
τεχνοκρατικό τρόπο τις διαδικασίες  (Τσινισιζέλης, 2001).   
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πολυεπίπεδης  διακυβέρνησης147,  τη  νέα  θεσμική  προσέγγιση148,  των  διεθνών 
καθεστώτων149,  και  της  αλληλεξάρτησης150  (Ήφαιστος,  2006),  (Τσινισιζέλης  και 
Χρυσοχόου  2006).  Αυτή  η  συνεχής  και  συστηματική  προσπάθεια  είναι  που  θα 
επιφέρει, σε τελική ανάλυση, την αποδόμηση των εθνικών θεσμών και θα επιβάλλει 
του  ευρωπαϊκούς  θεσμούς,  οι  οποίοι  δεν  αποκλείεται  να  έχουν  τη  μορφή  μιας 
ομοσπονδίας,  ή  μορφή  μιας  διακυβέρνησης  κυβερνητικών  συναλλαγών, 
τεχνοκρατών κ.ά. (Ήφαιστος, 2006) 151.  

Σε  γενικές  γραμμές,  επειδή  πολλοί  από  τους  υποστηρικτές  της  δεύτερης  ομάδας 
παρατήρησαν ότι αυτή η διαδικασία, παρ’ όλες τις αρχικές σκέψεις, δεν προχώρησε 
στην αποδόμηση των εθνικών θεσμών, αλλά, τουναντίον, τόνισε τις εθνικότητες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, θεωρούν ότι μια πολιτική ολοκλήρωση δεν είναι αναγκαία και 
αρκεί μόνο η οικονομική ολοκλήρωση (Ήφαιστος, 2006, σ. 140).  

Αναγνωρίζοντας  το  «κόστος»  της  σύντομης  και  ελλιπούς  παρουσίασης  των 
διαφόρων  θεωριών  περιφερειακής  και  ευρωπαϊκής  ολοκλήρωσης,  μπορεί  να 
διαπιστωθεί  ότι  σε  γενικές  γραμμές,  οι  θεωρίες  της  πρώτης  ομάδας 
αντιλαμβάνονται  την  ευρωπαϊκή  ολοκλήρωση  ως  μια  κατάσταση,  ως  ένα  τελικό 
στόχο, σε αντίθεση με τις θεωρίες της δεύτερης ομάδας οι οποίες αντιλαμβάνεται 
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως μια συνεχή και ανοιχτή διαδικασία.    

Το  ερώτημα  όμως  το  οποίο  προκύπτει  και  ενδιαφέρει  είναι  το  τι  τελικά  είναι  η 
οικονομική  ολοκλήρωση.  Είναι  μια  κατάσταση  ή  μια  συνεχής  διαδικασία  η  οποία 
αναζητά και στο οικονομικό επίπεδο την καλύτερη λύση σε υπερεθνικό επίπεδο σε 
σχέση με αυτή στο εθνικό επίπεδο;  Επειδή οι περισσότερες θεωρίες της ομάδας της 
ανοιχτής  διαδικασίας,  επικεντρώνουν  την  προσοχή  τους  πολιτική  ενοποίηση  και 
                                                                                                                                                                                        
146  Η  θεωρία  της  διακυβέρνησης  αντιμετωπίζει  την  ενοποίηση  ως  ένα  αποτέλεσμα  διεθνούς 
διακυβέρνησης  ανεξάρτητων  κρατών,  ως  ένα  αποτέλεσμα  διαπραγμάτευσης,  όπου  μερικά  κράτη 
μπορεί  να  επιβάλλουν  την  θέληση  και  τη  γνώμη  τους  (Τσινισιζέλης  και  Χρυασοχόου,  2006), 
(Τσινισιζέλης, 2001), (Χρυσοχόου, 2003). 
147  Η  θεωρία  της  πολυεπίπεδης  διακυβέρνησης  βλέπει  την  ενοποίηση  ως  μια  διαδικασία 
διακυβέρνησης στο οποία δεν εμπλέκονται μόνο εθνικές κυβερνήσεις αλλά και οργανισμοί, ομάδες 
συμφερόντων σε διάφορα επίπεδα, οι οποίες μπορούν ακόμα και να παρακάμπτουν το εθνικό και 
κυβερνητικό επίπεδο και να έχουν άμεση επίδραση στην διαδικασία της ενοποίησης (Τσινισιζέλης Ι. 
κ., 2006), (Τσινισιζέλης, 2001). 
148 Η νέα θεσμική θεωρία βασίζεται στο δόγμα ότι θεσμοί παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Θεωρεί τους 
θεσμούς όχι ως παθητικές κατασκευές αλλά ως «ζώντες οργανισμούς», οι οποίοι μεταλλάσσονται, 
τροποποιούνται,  επαναπροσδιορίζονται,  ενσωματώνουν  και  κατά  αυτό  τον  τρόπο  επηρεάζουν  και 
διαμορφώνουν  την  ενοποίηση  (Τσινισιζέλης  και  Χρυσοχόου,  2006),  (Τσινισιζέλης,  2001), 
(Χρυσοχόου, 2003).  
149 Τα διεθνή καθεστώτα έχουν μεγάλες ομοιότητες με τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά διαφέρουν 
από  αυτούς  ως  προς  το  ότι  οι  διεθνείς  οργανισμοί  έχουν  «υλική»  υπόσταση  (έδρα,  ισολογισμό, 
ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας), ενώ τα διεθνή καθεστώτα είναι κανόνες, νόρμες γενικά αποδεκτές 
που  επιδρούν  στην  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  και  μπορούν  να  συμβάλλουν  στην  ενοποίηση 
(Τσινισιζέλης  και Χρυσοχόου, 2006), (Τσινισιζέλης Μ, 2001), (Χρυσοχόου, 2003).  
150 Ως αλληλεξάρτηση χαρακτηρίζεται μια κατάσταση έντονων οικονομικών συναλλαγών, οι οποίες 
μπορεί  να  επηρεάσουν  τις  οικονομικές  και  πολιτικές  ισορροπίες,  χωρίς  όμως  απαραίτητα  να 
οδηγούν  σε  ενοποίηση  (Τσινισιζέλης  και  Χρυσοχόου,  2006),  (Τσινισιζέλης  Μ,  2001),  (Χρυσοχόου, 
2003).  
151 Η συγγένεια των απόψεων της δεύτερης ομάδας περιφερειακής ολοκλήρωσης με τις απόψεις του 
φιλελευθερισμού είναι εμφανής. Για παράδειγμα, ο Ήφαιστος θεωρεί τον λειτουργισμό ως τη βάση 
του φιλελεύθερου καπιταλισμού σε διεθνές επίπεδο (Ήφαιστος, 2006, σ. 135).  
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βλέπουν  την  οικονομική  ενοποίηση  ως  μέσο  προς  επίτευξη  του  στόχου, 
συμβιβάζονται με την ύπαρξη μιας οικονομικής ολοκλήρωσης ως μέσο και αυτό θα 
μπορούσε  να  θεωρηθεί  ως  ένα  ενιαίο  πλαίσιο  λειτουργίας,  μια  σύγκλιση  των 
θεσμών,  μια  ομογενοποίηση  των  κανόνων  λειτουργίας.  Μια  τέτοια  ερμηνεία 
ενισχύεται,  εάν  η  διαδικασία  ερμηνευτεί  (στο  πλαίσιο  του  λειτουργισμού) ως  μια 
διαδικασία  αποδυνάμωσης  των  εθνικών  και  ενδυνάμωσης  των  υπερεθνικών 
θεσμών. Πολλοί αναλυτές, όπως π.χ. οι Γιαννόπουλος και Δημόπουλος, θεωρούν τη 
δημοσιονομική  ολοκλήρωση,  την  εφαρμογή  μιας  κεντρικής  δημοσιονομικής 
πολιτικής ως το τελευταία στάδιο ολοκλήρωσης,  το οποίο οδηγεί στην οικονομική 
ολοκλήρωση  και  θεωρούν  τη  νομισματική  ολοκλήρωση  ως  μια  κατάσταση  που 
λειτουργεί  κάτω  από  ένα  σύστημα  ενιαίας  αγοράς,  όπου  υπάρχει  ελεύθερη 
διακίνηση των συντελεστών παραγωγής (Γιαννακόπουλος, 2001).  

Οι  προηγούμενες  αναφορές  κατέδειξαν,  ότι  η  οικονομική  ολοκλήρωση  δεν  είναι 
αναγκαίο  να  ερμηνεύεται  τόσο  στενά.  Τα  επόμενα  κεφάλαια  αναμένεται  να 
διαφωτίσουν  περισσότερο  τη  στενή  σχέση  μεταξύ  νομισματικής  και  οικονομικής 
ολοκλήρωσης.  
 

7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 
 
Ανεξάρτητα  από  το  «αιώνιο»  και  κατά  πάσα  πιθανότητα  «αναπάντητο»  ερώτημα 
προς  τα πού βαδίζει  η Ευρώπη,  η  Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πραγματικότητα,  η 
οποία  κατά  την  άποψη  πολλών  μελετητών  χαρακτηρίζεται  «ως  ένα  sui  generis 
φαινόμενο,  του  οποίου  συνυπάρχουν  και  διαπλέκονται  σύνθετα  και  ιδιόμορφα 
χαρακτηριστικά μιας “αναδυόμενης ομοσπονδιακής δομής”, που συμπεριλαμβάνει 
υπερεθνικά  χαρακτηριστικά  (πρώτος  πυλώνας),  μικτές  ενδιάμεσες  αποχρώσεις 
ρευστών διακυβερνητικών και υπερεθνικών χαρακτηριστικών  (δεύτερος και  τρίτος 
πυλώνας) και χαρακτηριστικά αμιγώς διακυβερνητικού χαρακτήρα. Στο επίπεδο της 
λειτουργίας  του  κοινοτικού  συστήματος,  αυτό  δημιουργεί  το  παράδοξο  της 
συνύπαρξης  ολοκληρωμένων  οικονομιών  και  ξεχωριστών  αυτόνομων  πολιτικών 
συστημάτων,  το παράδοξο ενός άκρως επεξεργασμένου και σύνθετου συστήματος 
πολυεθνικής  διαπραγμάτευσης  που  συνυπάρχει  με  μια  πεισματάρικη  εθνική 
πολιτική διαδικασία και το παράδοξο της ανάδειξης μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας σε 
παγκόσμιο  επίπεδο  που  συνυπάρχει  με  την  εθνική  πίστη  και  νομιμοφροσύνη» 
(Ήφαιστος, 2006, σ. 146), ένα μόρφωμα, του οποίου η τελική μορφή περνά κατά τον 
Τσούκαλη από την τσέπη των ευρωπαίων πολιτικών (Τσούκαλης, 2007).   
 
Αυτή η γεμάτη αντιφάσεις και παράδοξα δυναμική ανοιχτή πορεία χαρακτηρίζει και 
την Οικονομική και Νομισματική Ένωση  (ΟΝΕ), η οποία αποτελεί  ίσως ένα από τα 
σημαντικότερα  βήματα  της  Ε.Ε.  προς  την  οικονομική  ολοκλήρωση.  Και  ενώ  οι 
πρώτες σκέψεις και τα πρώτα οράματα τα οποία εκφράστηκαν ήδη νωρίς μέσα από 
το σχέδιο Werner,  το οποίο προέβλεπε πρώτα  την οικονομική και  κατόπιν σε  ένα 
τελευταίο  στάδιο  τη  νομισματική  ολοκλήρωση,  οι  οποίες  ταυτόχρονα  θα 
οδηγούσαν  στην  πολιτική  ολοκλήρωση  (Salinas, 2011),  (Λεβεντάκης, 2003)  (βλέπε 
επόμενο  γράφημα),  στην πράξη,  δεν  είναι  λίγοι  εκείνοι  που πιστεύουν ότι  η ΟΝΕ 
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αποτέλεσε  ένα  έργο  πολιτικού  συμβιβασμού,  ο  οποίος  δεν  λαμβάνει  σχεδόν 
καθόλου  υπ’  όψη  του  τις  επιταγές  της  οικονομικής  θεωρίας  έτσι  όπως  αυτές 
αποτυπώθηκαν από τον Mundell και τους επιγόνους και επικέντρωσε την προσοχή 
τους  περισσότερο  σε  νομισματικά  κριτήρια  (Pisani‐Ferry,  2006).  Ενώ  η  θέση  της 
ενδογένειας  στο  πλαίσιο  των  θεωριών  των  άριστων  νομισματικών  περιοχών 
διαβλέπει μια πιθανότητα δυναμική εξέλιξης εκ των έσω, το ζητούμενο παραμένει 
ότι  η  σύνθεση  και  ο  τρόπος  λειτουργίας  της  ΟΝΕ  πρέπει  να  αποδειχτούν  στην 
πράξη.  

Γράφημα 17: Οικονομική, Νομισματική και Πολιτική Ολοκλήρωση 

Πολιτική 
Ολοκλήρωση

Οικονομική 
Ολοκλήρωση

Νομισματική 
Ολοκλήρωση

Σημείο Εκκίνησης η 
Οικονομική Ολοκλήρωση 

Οδηγεί στην νομισματική και 
πολιτική ολοκλήρωσ

 
Πηγή: Mongelli, P.F.(2002). “New” Views on the Optimum Currency Area Theory: What is EMU telling us. European Central 

Bank, Working Paper No 138, σ. 10. 

 
Την  προβληματική  της  οικονομικής  και  νομισματικής  ένωσης  αποτυπώνει  και  η 
συνθήκη  του Μάαστριχτ, η οποία αποτελεί  το βασικό ρυθμιστικό πλαίσιο  της Ε.Ε. 
που  έχει  ήδη  αποτυπωθεί  στην  Συνθήκη  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (ΣΕΚ).  Στο 
μέρος VII  (άρθρα 98  έως 124)  της  ΣΕΚ έχουν θεσπιστεί οι διατάξεις που αφορούν 
στο  κεφάλαιο  1  την  Οικονομική  Πολιτική  της  Κοινότητας,  στο  κεφάλαιο  2  τη 
Νομισματική Πολική, στο κεφάλαιο 3 τα θεσμικά θέματα της ΟΝΕ και στο κεφάλαιο 
4 τις διάφορες μεταβατικές διατάξεις (Κανελλόπουλος, 2001) 152  153.  

                                                                 
152 Η ΟΝΕ υλοποιήθηκε σε τρία στάδια (Mongelli, 2008) (Γκορτσος, 2001):  

- Το πρώτο στάδιο ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 1990 και ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1993 
και  προέβλεπε  πράξεις  απελευθέρωσης  της  διακίνησης  του  κεφαλαίου,  αυξημένη 
οικονομική  συνεργασία,  ελεύθερη  χρήση  της  Ευρωπαϊκής  Νομισματική  Μονάδας, 
αυξημένες προσπάθειες οικονομικής σύγκλισης και ψήφιση της συνθήκης του Μάαστριχτ. 

- Το δεύτερο στάδιο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 1994 και ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 
1998 και πρόβλεπε την ίδρυση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ινστιτούτου, 
μείωση  των  δανείων  των  κεντρικών  τραπεζών προς  τις  κυβερνήσεις  των  εθνικών  κρατών, 
αυξημένη  συνεργασία  στον  νομισματικό  τομέα  μεταξύ  των  χωρών,  υλοποίηση  της 
ανεξαρτησίας των εθνικών κεντρικών τραπεζών καθώς και διάφορες προετοιμασίες για το 
στάδιο τρία. 

- Το  τρίτο  (και  τελικό)  στάδιο  ξεκίνησε  την  1η  Ιανουαρίου  1999  και  προέβλεπε  την 
αμετάκλητη σταθεροποίηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών των 11 κρατών, εισαγωγή του 
ευρώ  στις  11  χώρες,  ίδρυση  και  λειτουργία  του  Ευρωπαϊκού  Συστήματος  Κεντρικών 
Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συμμετοχή στην Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΙΙ και ψήφιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

153 Σημαντικές για την οικονομική λειτουργία της Ε.Ε. είναι και οι διατάξεις: 
- Της συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία καθορίζει τις αναγκαίες διαρθρωτικές προσαρμογές 

για τη λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, μέσα από την υλοποίηση της ελευθερίας 
της διακίνησης προϊόντων, εργασίας και κεφαλαίου, καθώς και  

- Της Συνθήκης της Κοπεγχάγης, η οποία καθορίζει τις αναγκαίες προσαρμογές νομοθετικού 
περιεχομένου  στις  οποίες  πρέπει  να  προχωρήσουν  οι  νέες  υπό  ένταξη  χώρες,  το 
ονομαζόμενο acquis communautaire. 
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Σε  γενικές  γραμμές,  οι  διατάξεις  της  συνθήκης  του  Μάαστριχτ  παρουσιάζουν 
σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με τον βαθμό ενοποίησης. Συγκεκριμένα, 
ενώ οι διατάξεις περί οικονομικής πολιτικής καθιερώνουν τον στενό συντονισμό ο 
οποίος δεν είναι δεσμευτικός δια νόμου, οι διατάξεις περί νομισματικής πολιτικής 
θεσπίζουν δεσμευτικό  καθεστώς κοινής πολιτικής.   

7.1. ΟΙ Διατάξεις περί Νομισματικής Πολιτικής 
Για την υλοποίηση της νομισματικής πολιτικής θεσπίστηκαν δύο όργανα στα οποία 
λειτουργούν  αυτόνομα  και  στα  οποία  ανατέθηκε  η  πλήρης  εφαρμογή  της 
νομισματικής  πολιτικής.  Αυτά  είναι  το  Ευρωπαϊκό  Σύστημα  Κεντρικών  Τραπεζών 
(ΕΣΚΤ) και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).  

Το ΕΣΚΤ περιλαμβάνει το σύνολο το κεντρικών τραπεζών των χωρών μελών της ΟΝΕ 
και η ΕΚΤ αποτελεί ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο με έδρα την Φρανκφούρτη154 155 
156, το οποίο διοικεί το ΣΕΚΤ. Η ΕΚΤ αποτελείται: 

‐ Από  την  Εκτελεστική  Επιτροπή,  η  οποία  αποτελείται  από  το  πρόεδρο,  τον 
αντιπρόεδρο  και  τα  τέσσερα  μέλη,  τα  οποία  ορίζονται  με  οκταετή  θητεία 
από μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη σύμφωνη γνώμη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

‐ Tο Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν η Εκτελεστική επιτροπή και 
οι Διοικητές των επιμέρους εθνικών κεντρικών τραπεζών, το οποίο αποτελεί 
το ουσιαστικό όργανο αποφάσεων του ΕΣΚΤ καθώς και  

‐ Το  Γενικό  Συμβούλιο  και  τη  δημοσιονομική  και  Οικονομική  Επιτροπή,  τα 
οποία αποτελούν συμβουλευτικά όργανα. 
 

Στο  πλαίσιο  της  εφαρμογής  της  νομισματικής  πολιτικής  το  ΕΣΚΤ  και  η  ΕΚΤ 
(Κανελλόπουλος, 2001):  

‐ Αποφασίζουν  και  πράττουν  για  όλα  τα  ζητήματα  που  αφορούν  το  σύνολο 
της  νομισματικής  πολιτικής  με  ό,τι  αυτό  συνεπάγεται  αναφορικά  με  τους 
στόχους, τα μέσα, τις επιμέρους πράξεις στην αγορά και ότι άλλο αφορά την 
υλοποίηση της νομισματικής πολιτικής.  

‐ Αποφασίζουν  και  πράττουν  για  όλα  τα  ζητήματα  που  αφορούν  τη 
συναλλαγματική  πολιτική  της  ένωσης  μετά  από  τη  σύμφωνη  γνώμη  του 
Συμβουλίου.  

‐ Διαχειρίζονται τα συναλλαγματικά διαθέσιμα των κρατών μελών157.  
                                                                 
154 Σε αντίθεση με την ΕΚΤ, το ΕΣΚΤ δεν αποτελεί το νομικό πρόσωπο. Η ΕΚΤ μαζί με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και  την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι  τα μοναδικά θεσμικά όργανα με χωριστή 
νομική μορφή (Κανελλόπουλος, 2001).  
155  Ως  ανεξάρτητο  νομικό  πρόσωπο,  η  ΕΚΤ  λειτουργεί  με  κεφάλαιο  5  δις  ευρώ  και  με  μετοχική 
σύνθεση  που  κατανέμεται  στα  κράτη  χωρίς  παρέκκλιση,  σύμφωνα  με  διάφορα  κλειδιά,  όπως  τον 
πληθυσμό  και  το ΑΕΠ,  και  η  οποία  δεν  λειτουργεί ως  εταιρεία  ιδιωτικού δικαίου.  Τα μερίδια  των 
κρατών  μελών  και  η  περιουσία  της  δεν  είναι  μεταβιβάσιμα  και  είναι  εκτός  συναλλαγής 
(Κανελλόπουλος, 2001).  
156 Οι χώρες μέλη της Ε.Ε. που δεν συμμετέχουν στην ΟΝΕ, ονομάζονται χώρες κατά παρέκκλιση σε 
αντίθεση  με  τις  χώρες  που  συμμετέχουν  στην  ΟΝΕ  και  ονομάζονται  χώρες  χωρίς  παρέκκλιση.  Οι 
χώρες  με παρέκκλιση δεν συμμετέχουν στα όργανα της ΟΝΕ  (Κανελλόπουλος, 2001).  
157  Από  την  κοινή  διαχείριση  εξαιρούνται  τα  συναλλαγματικά  τρέχοντα  ταμειακά  υπόλοιπα  των 
κυβερνήσεων  των  κρατών  μελών.  Κατά  τα  άλλα  η  μεταβίβαση  και  η  διαχείριση  των 
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‐ Εξασφαλίζουν  την ομαλή λειτουργία  του συστήματος πληρωμών μέσα από 
τη διασφάλιση της λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών, το 
επονομαζόμενο TARGET. 

‐ Έχουν το εκδοτικό προνόμιο έκδοσης τραπεζογραμματίων στην Κοινότητα.  
‐ Μπορεί  να  ασκήσει  προληπτική  εποπτεία  του  χρηματοπιστωτικού  τομέα, 

μετά από απόφαση του Συμβουλίου. 
  

Στο  πλαίσιο  αυτών  των  αρμοδιοτήτων  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  (Κανελλόπουλος, 
2001):  

‐ Θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές της νομισματικής πολιτικής και λαμβάνει 
όλες  τις  αναγκαίες  αποφάσεις  για  την  εκπλήρωσή  της  στα  πλαίσια  των 
καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στο ΣΕΚΤ.  

‐ Θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΕΚΤ.  
‐ Ασκεί τις συμβουλευτικές αρμοδιότητες της ΕΚΤ. 
‐ Αποφασίζει  για  διεθνείς  συνεργασίες  στα  πλαίσια  της  συναλλαγματικής 

πολιτικής της Κοινότητας. 
 

Από τη μεριά της η Εκτελεστική Επιτροπή:  
‐ Φροντίζει  για  την  εφαρμογή  της  νομισματικής  πολιτικής  στα  πλαίσια  των 

γενικών κατευθύνσεων που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 
‐ Ασκεί τις εξουσίες που της έχει μεταβιβάσει το Διοικητικό Συμβούλιο.  
‐ Προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου. 

 
Για  την  υλοποίηση  της  νομισματικής  πολιτικής,  η  ΕΚΤ  και  το  ΕΣΚΤ  χρησιμοποιούν 
(Απέργης, 2001), (Ζαχαριάδη‐Σούρα, 2002):  

‐ Πράξεις ανοιχτής αγοράς, που περιλαμβάνουν158 : 
o Πράξεις κυρίας αναχρηματοδότησης  
o Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 
o Πράξεις ρύθμισης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων ρευστότητας, οι 

οποίες υλοποιούνται μέσα από  
 Πράξεις εξομάλυνσης των βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων  
 Διαρθρωτικές πράξεις  
 Πράξεις ανταλλαγής ευρώ με ξένα νομίσματα  

‐ Πάγιες διευκολύνσεις  
o Διευκολύνσεις οριακής χρηματοδότησης  
o Διευκολύνσεις αποδοχής καταθέσεων  

‐ Ελάχιστα υποχρεωτικά αποθέματα 
 
Πέραν των παραπάνω, η συνθήκη του Μάαστριχτ, απαγορεύει στο ΕΣΚΤ και την ΕΚΤ 
τη χρηματοδότηση των εθνικών κυβερνήσεων και των δημοσίων οργανισμών καθώς 
και την αγορά χρεογράφων των παραπάνω οργανισμών στην πρωτογενή αγορά. Η 
συνθήκη  απαγορεύει  και  τη  δημιουργία  ευνοϊκών  προϋποθέσεων  στον 

                                                                                                                                                                                        
συναλλαγματικών  διαθεσίμων  ακολουθεί  τις  διατάξεις  του  άρθρο  30  του  καταστατικού  του  ΕΣΚΤ 
(Κανελλόπουλος, 2001). 
158 Μπορεί να είναι αντιστρεπτές, δηλαδή πράξεις που διαρκούν συγκριμένο χρονικό διάστημα και 
θα αντιστραφούν π.χ.. ρέπος, ή οριστικές χωρίς αντιστροφή (Ζαχαριάδη Σούρα, 2002).   
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χρηματοπιστωτικό  τομέα  αλλά  και  κάθε  ανάληψη  υποχρεώσεων  των  παραπάνω 
οργανισμών (ρήτρα μη χρηματοδότησης, no bail‐outs).  
 
Η  ανεξαρτησία  του  ΕΣΚΤ  και  της  ΕΚΤ  αποτυπώνεται  μεταξύ  άλλων,  στην 
ανεξαρτησία της επιλογής των ατόμων που απαρτίζουν τα συγκεκριμένα όργανα159, 
στην απαγόρευση κάθε προσπάθειας επηρεασμού από κάθε εθνικό και ευρωπαϊκό 
όργανο  ή  πρόσωπο,  στην  μη  δημοσίευση  των  πρακτικών  των  συνεδριάσεων  του 
Διοικητικού Συμβουλίου αλλά κυρίως στην ανεξαρτησία των αποφάσεων σχετικά με 
τους στόχους, τα μέσα και την επικοινωνιακή πολιτική.  

7.2. ΟΙ Διατάξεις περί Οικονομικής Πολιτικής 
Όπως  ήδη  αναφέρθηκε  προηγουμένως,  οι  διατάξεις  περί  οικονομικής  πολιτικής 
διαφέρουν από τις διατάξεις περί της νομισματικής πολιτικής, στο ότι αποσκοπούν 
στον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, μέσω εθελοντικής συνεργασίας ή μέσω 
κανόνων συμπεριφοράς, σε αντίθεση με τις διατάξεις περί νομισματικής πολιτικής, 
οι οποίες δημιουργούν δεσμευτικό δίκαιο.  
Οι  διατάξεις  περί  οικονομικής  πολιτικής  διατυπώνονται  σε  μια  σειρά  από  άρθρα 
που  αφορούν  ζητήματα  οικονομικής  συνεργασίας,  την  πειθαρχία  και  συντονισμό 
των  δημοσιονομικών  πολιτικών  των  κρατών  μελών  καθώς  και  την  αντιμετώπιση 
ειδικών περιπτώσεων. 

Το άρθρο 99 της συνθήκης αναφέρει ότι η οικονομική πολιτική των κρατών μελών 
αποτελεί ένα ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει αυτή 
να  συντονίζεται.  Για  αυτό  τον  λόγο  προέβλεψε  τη  διαδικασία  πολυμερούς 
αξιολόγησης των οικονομικών πολιτικών των χωρών μελών μέσα από την Επιτροπή 
Γενικών  Κατευθυντήριων  Γραμμών  Οικονομικής  Πολιτικής  (Board  Economic  Policy 
Guidelines) (Pisani‐Ferry, 2006). Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας καλείται το 
Συμβούλιο  να  εκδίδει  γενικές  κατευθυντήριες  γραμμές  οικονομικής  πολιτικής, 
σύμφωνα  με  τις  οποίες  θα  πρέπει  να  αξιολογεί  τη  συμβατότητα  των  επιμέρους 
οικονομικών πολιτικών. Η παρακολούθηση των οικονομικών πολιτικών των κρατών 
μελών  ανατέθηκε  στην  Επιτροπή,  η  οποία  εκδίδει  μια  έκθεση  αναφορικά  με  την 
πορεία  της  εκάστοτε  χώρας.  Η  παρακολούθηση  των  οικονομικών  πολιτικών  των 
κρατών  μελών  βασίζεται  στα  προγράμματα  σταθερότητας  που  υποβάλλουν  τα 
κράτη  μέλη  της  ζώνης  του  ευρώ  καθώς  και  στα  προγράμματα  σύγκλισης  που 
υποβάλλουν  οι  υποψήφιες  προς  ένταξη  χώρες.  Με  βάση  τα  παραπάνω 
προγράμματα η Επιτροπή (Γκόρτσος, 2001):  

‐ Παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις στα κράτη μέλη.  
‐ Εκτιμά  τις  συνέπειες  των  οικονομιών  πολιτικών  των  κρατών  μελών  με  τις 

γενικές  κατευθυντήριες  γραμμές  (γενικές  συστάσεις),  τις  οποίες  εκδίδει  το 
Συμβούλιο.  

‐ Προβαίνει σε τακτική αξιολόγηση. 

                                                                 
159  Τα  μέλη  της  επιτροπής  προτείνονται  από  Επιτροπή  και  επιλέγονται  από  το  Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.  Διορίζονται  με  θητεία  οκτώ  ετών.  Οι  διοικητές  των  επιμέρους  εθνικών  κεντρικών 
τραπεζών,  προτείνονται από  τις  κυβερνήσεις  των  κρατών  και  διορίζονται από  τα  κοινοβούλια  των 
κρατών για μια ελάχιστη θητεία πέντε ετών.  
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Εάν  η  διαπιστωθεί  ότι  οι  οικονομική  πολιτική  του  κράτους  μέλους  αντιβαίνει  τις 
συστάσεις  ή  θέτει  σε  κίνδυνο  τη  λειτουργία  τις  ΟΝΕ  τότε  το  Συμβούλιο  μπορεί 
(Γκόρτσος, 2001): 

‐ Να απευθύνει στο κράτος μέλος τις αναγκαίες συστάσεις μετά από σύσταση 
της Επιτροπής.  

‐ Να δημοσιεύει τις συστάσεις με βάση τη σύσταση της Επιτροπής.  
 

Αναφορικά  με  την  πρόγραμμα  σταθερότητας  η  επιτροπή  αξιολογεί  (Γκόρτσος, 
2001)160:  

‐ Τον  μεσοπρόθεσμο  στόχο  της  σχεδόν  ισοσκελισμένης  ή  πλεονασματικής 
κατάστασης και την πορεία προσαρμογής προς τον στόχο του ελλείμματος / 
ή πλεονάσματος καθώς και το δημόσιο χρέος. 

‐ Την  κυριότερες  παραδοχές  για  τις  αναμενόμενες  οικονομικές  εξελίξεις  και 
τις  σημαντικότερες  οικονομικές  μεταβλητές  που  σχετίζονται  με  την 
υλοποίηση του προγράμματος σταθερότητας . 

‐ Την αποτελεσματικότητα των λοιπών μέτρων που λαμβάνονται στo πλαίσιο 
του προγράμματος σταθερότητας.  

‐ Κατά  πόσο  τυχόν  μεταβολές  των  κυρίων  οικονομικών  παραδοχών 
επηρεάζουν την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών και του χρέους.   

Ο  οικονομικός  συντονισμός  στην  περίπτωση  άσκησης  της  συναλλαγματικής 
πολιτικής επιβάλλεται με  την απαίτηση  της συνεργασίας  της ΕΚΤ,  στην οποία έχει 
ανατεθεί η υλοποίηση  της συναλλαγματικής πολιτικής,  με  το  Συμβούλιο  το οποία 
καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές της συναλλαγματικής πολιτικής161.   

Ένα  άλλο  όργανο,  το  οποίο  έχει  συντονιστικό,  συμβουλευτικό  και  όχι  δεσμευτικό 
χαρακτήρα,  είναι  το  Eurogroup,  το  οποίο  ιδρύθηκε  το  2005  και  αφορά  τον 
συντονισμό  των  οικονομιών  των  χωρών  μελών  της  ΟΝΕ  και  το  οποίο  αν  και  έχει 
αποκτήσει μόνιμη Προεδρία δεν είναι όμως θεσμοθετημένο, διότι θα παγίωνε τον 
χωρισμό των χωρών που ανήκουν στην ευρωζώνη από τις χώρες που δεν ανήκουν 
σε αυτή και είναι χώρες κατά παρέκκλιση (Pisani‐Ferry, 2006).  

Αναφορικά με τη δημοσιονομική πειθαρχεία η συνθήκη του Μάαστριχτ προβλέπει:  
‐ Απαγορεύσεις χρηματοδότησης ελλειμμάτων τόσο από το ΕΚΣΤ και την ΕΚΤ 

όσο και από τις άλλα μέλη κράτη. 
‐ Ελέγχους αναφορικά με το ύψος των ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους 

των χωρών μελών.  
 
Οι  απαγορεύσεις  της  χρηματοδότησης  των  ελλειμμάτων  και  της  πρόσβασης  των 
χωρών μελών και των δημοσίων οργανισμών αλλά και των δημοσίων επιχειρήσεων 
αναφέρθηκε  προηγουμένως.  Στην  συγκεκριμένη  περίπτωση,  θα  πρέπει  μόνο  να 
αναφερθεί  και  η  απαγόρευση  της  ανάληψης  ή  χρηματοδότησης  του  χρέους  ενός 
κράτους μέλους από ένα άλλο κράτος μέλος ή μια ομάδα κρατών μελών ( ρήτρα μη 
συνυπευθυνότητας). 

                                                                 
160 Η περίπτωση της αξιολόγησης των προγραμμάτων σύγκλισης των νέων χωρών θα παρουσιασθεί 
στο επόμενο κεφάλαιο.  
161 Θα πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  η  περίπτωση αυτή  έχει  ατονήσει  εκ  των πραγμάτων  καθώς η  Ε.Ε. 
ακολουθεί μια πολιτική μη παρέμβασης στην αγορά συναλλάγματος.   
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Αναφορικά  με  τον  έλεγχο  το  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  και  του  δημοσίου 
χρέους  η  συνθήκη  αναφέρει  ρητά  ότι  το  δημοσιονομικό  έλλειμμα  δεν  πρέπει  να 
υπερβαίνει το όριο του 3% του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές και ότι το δημόσιο χρέος δεν 
πρέπει  να υπερβαίνει  το όριο  του 60%  του ΑΕΠ σε  τρέχουσες  τιμές.  Ειδικότερα η 
συνθήκη στο άρθρο 104 σημειώνει ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει απλά και μόνο να 
προσπαθούν να τηρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια, αλλά έχουν την υποχρέωση 
να  αποφεύγουν  τα  υπερβολικά  ελλείμματα162.  Η  τήρηση  της  παραπάνω 
υποχρέωσης  των  κρατών  μελών  καθορίζεται  με  ένα  λεπτομερειακό  τρόπο  στις 
διατάξεις τους Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), το οποίο καθορίζει τις 
διατάξεις  περί  υπερβολικού  ελλείμματος  και  αποτελεί  ένα  παράρτημα  της 
συνθήκης του Μάαστριχτ και έχει αποτυπωθεί στον κανονισμό 1467/97. Ειδικότερα 
στο  ΣΣΑ,  αναφέρεται  ότι  η  υπέρβαση  των  παραπάνω  κριτηρίων  δεν  θεωρείται 
αυτόματα ως ένας λόγος μη τήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αυτή κρίνεται 
εφ’ όσον ληφθούν υπ’ όψη διάφοροι παράμετροι. Συγκεκριμένα (Γκόρτσος, 2001):  

‐ Τα δημοσιονομικά ελλείμματα δεν θεωρούνται υπερβολικά, εάν είτε ο λόγος 
του  δημοσίου  ελλείμματος  προς  το  ΑΕΠ  σημειώνει  ουσιαστική  πτώση  και 
έχει φθάσει σε επίπεδο παραπλήσιο της  τιμής  του ορίου,  είτε η υπέρβαση 
της τιμής των κριτηρίων είναι απλώς «έκτακτη και προσωρινή» και ο λόγος 
παραμένει κοντά στην τιμή του ορίου.  

‐ Ο  λόγος  του  δημοσίου  χρέους  προς  το  ΑΕΠ  επιτρέπεται  να  υπερβαίνει  το 
προαναφερθέν κριτήριο, εφ’ όσον υπάρχει μείωσή του και προσέγγιση προς 
το όριο.  

‐ Κατά την εκτίμηση της δημοσιονομικής κατάστασης, η Επιτροπή οφείλει να 
λαμβάνει υπ’  όψη και διαφόρους άλλους μεσοπρόθεσμους παράγοντες,  οι 
οποίοι ενδεχομένως δικαιολογούν μια υπέρβαση.  

 
Η  Επιτροπή  αξιολογεί  την  κατάσταση  κάθε  κράτους  μέλους  με  βάση  τα 
δημοσιονομικά στοιχεία που γνωστοποιούν τα κράτη και καταρτίζει μια έκθεση. Εφ’ 
όσον  η  επιτροπή  καταρτίσει  την  έκθεση,  αυτή  γνωστοποιείται  στο  Συμβούλιο  και 
αυτό  τη  μεταβιβάζει  στην  Οικονομική  και  Δημοσιονομική  Επιτροπή  η  οποία  και 
γνωμοδοτεί  σχετικά  με  την  έκθεση.  Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τη 
γνωμοδότηση  της  Οικονομικής  και  Δημοσιονομικής  Επιτροπής,  καταλήγει  κατά 
πόσο επικρατεί μια υπέρβαση. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι υφίσταται υπέρβαση 
τότε προχωρά στη σύσταση την οποία μεταβιβάζει στο Συμβούλιο. Κατόπιν αυτού, 
το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία εάν υφίσταται υπέρβαση ή όχι. Σε 
περίπτωση  που  υφίσταται  υπέρβαση,  το  Συμβούλιο  απευθύνει  σύσταση  στο 
συγκεκριμένο  κράτος  μέλος,  η  οποία  δεν  δημοσιεύεται,  σύμφωνα  με  την  οποία 
καλεί το κρότος μέλος να επιλυθεί του θέματος και να μειώσει το έλλειμμα σε ένα 
εύλογο  χρονικό  διάστημα163.  Εάν  το  Συμβούλιο  κρίνει  μετά  τη  σύσταση  προς  το 

                                                                 
162 Τα υποψήφια νέα κράτη δεν έχουν αυτήν την υποχρέωση παρά μόνο στο τελευταίο στάδιο της 
ένταξης,  και  συγκεκριμένα  για  ένα  έτος  πριν  την  ένταξη  τους  στην  ΟΝΕ.  Για  περισσότερες 
λεπτομέρειες, βλέπε το επόμενο κεφάλαιο.  
163 Το Συμβούλιο απαιτεί:  

- Την  ανάληψη  δραστικών  μέτρων  για  αποκατάσταση  της  κατάστασης  σε  ένα  χρονικό 
διάστημα τεσσάρων μηνών ή  

- Τη μείωση του ελλείμματος σε ένα διάστημα δώδεκα μηνών.  
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κράτος μέλος, ότι το κράτος μέλος δεν έχει προχωρήσει σε δραστικές δράσεις για τη 
μείωση του ελλείμματος επιβάλλει στο κράτος μέλος κυρώσεις164 ή πρόστιμα165  ή 
απαιτεί  από  το  κράτος  μέλος  πρόσθετε  πληροφορίες  στην  περίπτωση  έκδοσης 
ομολόγων ή άλλων χρεογράφων (Γκόρτσος, 2001).  
 
Τέλος,  στον  τομέα  της  οικονομικής  πολιτικής  θα  πρέπει  να  αναφερθούν  και  τα 
μέτρα οικονομικής αλληλεγγύης, τα οποία αναφέρονται σε ειδικές καταστάσεις και 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες χώρες μέλη, τα οποία (Γκόρτσος, 2001):   

‐ αντιμετωπίζουν  ειδικές  εξαιρετικά  δυσμενείς  οικονομικές  καταστάσεις  και 
ειδικότερα  όταν  αντιμετωπίζουν  μεγάλες  δυσκολίες  στον  εφοδιασμό  με 
ορισμένα προϊόντα ή  

‐ αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσουν 
σοβαρές δυσκολίες που οφείλονται σε έκτακτες περιστάσεις και εκφεύγουν 
του ελέγχου.  
 

7.3. Η Νομισματική Πολιτική της ΟΝΕ 
Γενικά, όπως ήδη αναφέρθηκε και στο Πρώτο Μέρος η περίπτωση της νομισματικής 
πολιτικής, όπως και η περίπτωση της συναλλαγματικής πολιτικής, διακρίνεται από 
ένα  είδος  «απροσδιοριστίας».  Ένα  μεγάλο  πλήθος  θεωριών,  έχει  αναδείξει  τη 
σημασία  διαφόρων  οικονομικών  μεταβλητών,  προσφέροντας  ένα  μεγάλο  βαθμό 
ελευθερίας  στις  επιλογές  των  νομισματικών  αρχών.  Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  και  το 
γεγονός,  όπως  και  στην  περίπτωση  της  συναλλαγματικής  πολιτικής,  ότι  οι  αρχές 
γενικά άλλα ανακοινώνουν (de jure) και σε τελική ανάλυση άλλα κάνουν (de facto), 
γίνεται  αντιληπτό  ότι  το  πρόβλημα  της  εξέτασης  και  ανάλυσης  της  νομισματικής 
πολιτικής  περιπλέκεται.  Για  αυτόν  τον  σκοπό  πολλοί  μελετητές  προχωρούν  στην 
τυποποίηση ή κατηγοριοποίηση της νομισματικής πολιτικής βάσει κριτηρίων, όπως 
π.χ..  τη  νομισματική  άγκυρα  που  χρησιμοποιούν  οι  διάφορες  πολιτικές, 
ξεχωρίζοντας  τις  νομισματικές  πολιτικές  που  χρησιμοποιούν  ως  άγκυρα  τη 
συναλλαγματική  ισοτιμία,  τον  πληθωρισμό,  νομισματικά  μεγέθη  και  άλλες 
περιπτώσεις  (Levy  Yeyati,  2009).  Άλλοι  πάλι,  όπως  οι  Stone  και  Bhundia  (2004), 
χρησιμοποιώντας ως βάση τον τρόπο υλοποίησης της νομισματικής πολιτικής και τη 
νομισματική άγκυρα καταλήγουν σε μια διαφορετική τυποποίηση της νομισματικής 
πολιτικής.  Για  τη  συγκεκριμένη  περίπτωση  σκόπιμη  φαίνεται,  η  εξέταση  της 
νομισματικής πολιτικής βάσει του πλαισίου άσκησης της νομισματικής πολιτικής, το 
οποίο παρουσιάσθηκε στο Πρώτο Μέρος,  κεφάλαιο 4,  και  το οποίο περιλαμβάνει 
τον  τελικό  στόχο,  τον  ενδιάμεσο  στόχο,  τους  μηχανισμούς  διάχυσης  της 
νομισματικής  πολιτικής,  προσθέτοντας  τον  βαθμό  της  ανεξαρτησίας,  τον  βαθμό 
δημοκρατικού  ελέγχου  καθώς  και  την  επικοινωνιακή  πολιτική  της  κεντρικής 
τράπεζας σε μια νομισματική ένωση.  

 
Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό η ανάλυση της νομισματικής πολιτικής της ΟΝΕ 
θα παρουσιασθεί εξετάζοντας:  

‐ Την  ανεξαρτησία  της  ΕΚΤ  αναφορικά  με  την  άσκηση  της  νομισματικής 
πολιτικής και ειδικότερα την επιλογή του τελικού στόχου.  

                                                                 
164 Οι κυρώσεις αυτές υφίστανται στην υποχρέωση τήρησης άτοκης κατάθεσης στην Κοινότητα.  
165 Τα πρόστιμα αφορούν την κατακράτηση ενός ποσού από την άτοκη κατάθεση.  
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‐ Τον βαθμό δημοκρατικού ελέγχου της ΕΚΤ.  
‐ Το πλαίσιο άσκησης  της νομισματικής στρατηγικής,  το οποίο περιλαμβάνει 

τον  ενδιάμεσο  στόχο,  τα  μέσα  υλοποίησης,  καθώς  και  τον  τρόπο  που 
επικοινωνεί την πολιτική η ΕΚΤ στο κοινό και στις αρχές.  

 
Είναι  γνωστό,  οι  τελικοί  στόχοι  αποτελούν  μακροοικονομικές  μεταβλητές  των 
οποίων  οι  πορεία  προσδιορίζει  και  την  πορεία  της  οικονομίας.  Οι  τελικοί  στόχοι 
εκφράζονται  με  συγκεκριμένα  ποσά  αναφοράς.  Σκοπός  της  νομισματικής  αρχής 
είναι η ελαχιστοποίηση των διακυμάνσεων των μεταβλητών‐στόχων από το σημείο 
αναφοράς. Βασικοί στόχοι είναι το επίπεδο τιμών, η απασχόληση, η μεγέθυνση, η 
συναλλαγματική  ισοτιμία,  το  εμπορικό  ισοζύγιο  κ.ά.  Η  επιλογή  του  στόχου 
εξαρτάται  από  τον  βαθμό  ανεξαρτησίας  των  νομισματικών  αρχών  από  τις 
κυβερνήσεις.  Οι  κυβερνήσεις,  οι  οποίες  είναι  υπόλογες  στους  ψηφοφόρους 
επιλέγουν συνήθως στόχους που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες 
των  ψηφοφόρων  και  επιλέγουν  συνήθως  στόχους  όπως  την  ανάπτυξη,  την 
απασχόληση  ή  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία.  Ανεξάρτητες  νομισματικές  αρχές 
επιλέγουν  συνήθως  τη  σταθερότητα  του  επιπέδου  των  τιμών  ή  χαμηλό  έως 
μηδενικό πληθωρισμό.  
 
Το πλαίσιο άσκησης της νομισματικής στρατηγικής, περιλαμβάνει τους ενδιάμεσους 
στόχους,  τα  μέσα  άσκησης  της  νομισματικής  πολιτικής,  καθώς  και  τον  τρόπο 
επικοινωνίας με  το  κοινό  και  τις αρχές.  Τα μέσα  της  νομισματικής πολιτικής  είναι 
μεταβλητές  που  επηρεάζει  άμεσα  η  νομισματική  πολιτική  και  τα  οποία 
χρησιμοποιεί για να επιτύχει τους τελικούς στόχους. Ένα από τα γνωστότερα είναι 
το  βραχυπρόθεσμο  επιτόκιο166.  Μεταξύ  των  μέσων  και  του  τελικού  στόχου 
παρεμβάλλονται  κάποιες  ενδιάμεσες  μεταβλητές  με  τη  βοήθεια  των  οποίων  οι 
νομισματικές  αρχές  προσπαθούν  να  ελέγξουν  κατά  πόσο  επιτυγχάνουν  τους 
τελικούς  στόχους.  Ορίζοντας  μια  τιμή  αναφοράς  για  τον  ενδιάμεσο  στόχο,  κατά 
τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  υλοποιούνται  οι  μακροπρόθεσμοι  τελικού  στόχοι,  οι 
νομισματικές αρχές προσπαθούν να μειώσουν τις διακυμάνσεις από τον ενδιάμεσο 
στόχο.  Από  τα  προαναφερθέντα  φαίνεται,  ότι  σε  μεγάλο  βαθμό  η  επιτυχία  της 
νομισματικής  πολιτικής  εξαρτάται  από  την  επιλογή  του  ενδιάμεσου  στόχου  και 
αυτή  η  επιλογή  δεν  είναι  καθόλου  εύκολη.  Για  να  είναι  κατάλληλη  η  ενδιάμεση 
μεταβλητή  θα  πρέπει  να  πληροί  κάποιες  προϋποθέσεις.  Θα  πρέπει  να  είναι 
μετρήσιμη  να  βρίσκεται  σε  σταθερή  σχέση  τόσο  με  τα  μέσα  όσο  και  με  τους 
τελικούς στόχους (Ζερβογιάννη, 2001)167.    

Έχοντας προσδιορίσει το πλαίσιο λειτουργίας της νομισματικής πολιτικής, μπορεί να 
αναλυθεί η νομισματική πολιτική της ΟΝΕ. Όπως ήδη αναφέρθηκε προηγουμένως, 
η  ΕΚΤ  και  ΕΣΚΤ  είναι  απόλυτα  ανεξάρτητες  νομισματικές  αρχές  στις  οποίες  έχει 
ανατεθεί  πλήρως  η  υλοποίηση  της  νομισματικής  πολιτικής.  Ο  βασικός  στόχος  της 
ΕΚΤ, ο οποίος αποτυπώνεται στο καταστατικό της ΕΚΤ καθώς και στην Ευρωπαϊκή 

                                                                 
166  Στο  Πρώτο  Μέρος,  κεφάλαιο  3,  τα  μέσα  της  νομισματικής  πολιτικές  χαρακτηρίστηκαν  ως 
ενδιάμεσες λειτουργικές μεταβλητές.  
167 Η σταθερή σχέση των ενδιάμεσων μεταβλητών με τα μέσα και τους τελικούς στόχους εξαρτάται 
από τους μηχανισμούς διάχυσης της νομισματικής πολιτικής και οι οποίο αναφέρθηκαν περιληπτικά 
στο Πρώτο Μέρος, κεφάλαιο 3, αναφορικά με τα συμπεράσματα.  
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Συνθήκη είναι η νομισματική σταθερότητα, έτσι όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη 
σταθερότητα του επιπέδου των τιμών. Η συνθήκη προσδιορίζει και άλλους στόχους, 
τους οποίους θα μπορούσε να ακολουθήσει, όπως η απασχόληση και η ανάπτυξη, 
πάντα όμως με την προϋπόθεση ότι η επίτευξή τους δεν εμποδίζει την επίτευξη του 
στόχου της σταθερότητας των τιμών.  

Βασική  είναι  η  προϋπόθεση  της  ανεξαρτησίας  της  ΕΚΤ  αλλά  και  των  επί  μέρους 
εθνικών  κεντρικών  τραπεζών.  Η  ανεξαρτησία  αυτή  αφορά  τόσο  την  επιλογή  των 
στόχων,  όσο  και  την  επιλογή  των  μέσων,  πρόκειται  δηλαδή  για  μια  πλήρη 
ανεξαρτησία. Στη θεωρία, η ανεξαρτησία αυτή αιτιολογείται μέσα από το πρόβλημα 
της  χρονικής συνέπειας ή ασυνέπειας ή άλλως δυναμικής ασυνέπειας.  Στο Πρώτο 
Μέρος,  κεφάλαιο  3.2,  τονίστηκε,  ότι  το  πρόβλημα  της  χρονικής  ασυνέπειας 
προκύπτει όταν τα άτομα για διάφορους λόγους δεν μπορούν να υλοποιήσουν έναν 
μακροπρόθεσμο στόχο, παρ’  όλο που,  σε μόνιμη βάση,  επαναπροσδιορίζουν  τους 
πολιτικούς  τους  σχεδιασμούς.  Οι  πολιτικές  που  εφαρμόζουν  τα  άτομα  αυτά  σε 
μόνιμη βάση αποτελούν τις βέλτιστες λύσεις σε κάθε χρονική στιγμή, αλλά δεν είναι 
βέλτιστες  από  την  άποψη  του  μακροπρόθεσμου  σχεδίου.  Με  άλλα  λόγια,  οι 
περιπτωσιακές  πολιτικές  που  εφαρμόζουν  τα  άτομα  με  κάθε  διακριτική  ευχέρεια 
βραχυπρόθεσμα  δεν  οδηγούν  στην  καλύτερη  δυνατή  λύση  μακροπρόθεσμα  και, 
όπως  τονίστηκε  στο  συγκεκριμένο  κεφάλαιο,  η  λύση  είναι  η  εφαρμογή πολιτικών  
βάσει κανόνων.   

Το  πρόβλημα  της  χρονικής  ασυνέπειας  βρίσκει  άμεση  εφαρμογή  στην  υλοποίηση 
της νομισματικής πολιτικής. Το πρόβλημα αυτό σχετίζεται με τις βραχυχρόνιες και 
μακροχρόνιες επιδράσεις της νομισματικής πολιτικής στο προϊόν και  το εισόδημα. 
Οι  υποστηρικτές  της  ανεξαρτησίας  της  κεντρικής  τράπεζας  αιτιολογούν  τη  θέση 
αυτή με το σκεπτικό ότι πολλές κυβερνήσεις ή ακόμα και οι νομισματικές αρχές που 
είναι  εξαρτημένες  από  τις  κυβερνήσεις,  υποκύπτουν  στον  πειρασμό  να 
χρησιμοποιήσουν  τη  νομισματική  πολιτική  βραχυπρόθεσμα,  επειδή  γνωρίζουν  ότι 
λόγω διάφορων υστερήσεων168  μπορεί  να  είναι  βραχυπρόθεσμα αποτελεσματική, 
παραβλέποντας το γεγονός, ότι μακροπρόθεσμα το προϊόν και το εισόδημα τελικά 
είναι αποτέλεσμα της τεχνολογίας και των μέσων παραγωγής. Το αποτέλεσμα είναι 
η νομισματική πολιτική να επιδρά μόνο στην αύξηση του επιπέδου των τιμών, και ο 
βραχυπρόθεσμος  προσανατολισμός  των  πολιτικών  και  των  εξαρτημένων 
τραπεζιτών  να  καταλήγει  τελικά  σε  ένα  υψηλότερο  πληθωρισμό.  Τα  ορθολογικά 
σκεπτόμενα  άτομα  στην  οικονομία  θα  αντιληφθούν  πλήρως  αυτήν  τη  διαδικασία 
και  το  μόνο  που  θα  πετύχει  μια  τέτοια  «κοντόφθαλμη»  πολιτική  είναι  να 
δημιουργήσει μια πληθωριστική προδιάθεση, η οποία είναι δύσκολο να εξαλειφθεί. 
Η  κατάσταση  αυτή,  συνεχίζουν  οι  υποστηρικτές  της  θέσης  της  ανεξάρτητης 
κεντρικής  τράπεζας,  θα  συνεχισθεί  όσο  διαρκεί  η  υποψία,  ότι  οι  πολιτικοί  θα 
προσπαθούν  να  αξιοποιήσουν  τις  βραχυπρόθεσμες  δυνατότητες  που  τους 
προσφέρει  η  οικονομία  και  για  αυτό  τον  λόγο  προτείνουν  την  ανάθεση  της 
νομισματικής πολιτικής σε ανεξάρτητους τεχνοκράτες, οι οποίοι θα έχουν έναν και 
μοναδικό  στόχο,  τη  διατήρηση  της  σταθερότητας  του  επιπέδου  των  τιμών,  τον 
                                                                 
168  Για παράδειγμα, λόγο αργών προσαρμογών των τιμών και των μισθών εξ αιτίας μονοπωλιακών 
καταστάσεων,  τιμολόγησης  βάσει  ενός  περιθωρίου  κέρδους  (mark‐up  hypothesis),  σταθερές 
συμβάσεις,  εξάρτηση  της  ποιότητας  της  εργασίας  από  τον  μισθό,  οργάνωση  και  λειτουργία  των 
συνδικάτων κ.ά.  
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οποίο  ακολουθούν  με  σύνεση  και  αξιοπιστία,  καθώς  και  τη  σταθεροποίηση  των 
προσδοκιών,  εξαλείφοντας    το  πρόβλημα  της  πληθωριστικής  προδιάθεσης  
(Ζερβογιάννη, 2001), (Λαπαβίτσας, 1999) 169.  

Εμπειρικές έρευνες που έγιναν εξετάζοντας τα παραπάνω θέματα δεν φαίνεται να 
καταλήγουν  σε  σαφή  συμπεράσματα.  Μια  σειρά  από  έρευνες  καταλήγει  στο 
συμπέρασμα  ότι  ανεξάρτητες  κεντρικές  τράπεζες  επιτυγχάνουν  να  μειώσουν  τον 
πληθωρισμό,  μάλιστα  σε  πολλές  περιπτώσεις  χωρίς  κόστος,  όσον  αφορά  την 
απασχόληση. Άλλες, πάλι, καταλήγουν στο ότι αυτό επιτυγχάνεται μόνο εις βάρος 
της  απασχόλησης.  Πολλές,  επίσης,  καταλήγουν  στο  συμπέρασμα  ότι  η 
αποτελεσματικότητα  της  νομισματικής  πολιτικής  που  εφαρμόζουν  οι  κεντρικές 
τράπεζες  μάλλον  εξαρτάται  από  τον  βαθμό  συγκεντροποίησης  των 
διαπραγματεύσεων. Χωρίς να παρουσιασθούν λεπτομέρειες της εμπειρικές έρευνας 
θα πρέπει να σημειωθεί:  

                                                                 
169  Τα παραπάνω μπορούν  να παρουσιασθούν με  τη  βοήθεια  ενός  μαθηματικού υποδείγματος  το 
οποίο  βασίζεται  στην  ελαχιστοποίηση  μιας  συνάρτησης  ζημίας  των  νομισματικών  αρχών  ως 
ακολούθως: 

{ }* 2 * 21 / 2 ( ) ( )L π π β η η= − + −  , με π*=0 και η*>η0 

Όπου, π είναι ο τρέχων πληθωρισμός, π* είναι ο στόχος για το ρυθμό του πληθωρισμού, η είναι το 
τρέχον επίπεδο απασχόλησης, η* ο στόχος για την απασχόληση και η0 είναι το φυσικό επίπεδο της 
απασχόλησης.  Η  παράμετρος  β  αντανακλά  τη  σχετική  βαρύτητα  που  δίνεται  στην  αύξηση  της 
απασχόλησης.  Οι  νομισματικές  αρχές  θα  προσπαθήσουν  να  ελαχιστοποιήσουν  τις  αποκλίσεις  του 
τρέχοντος πληθωρισμού από τον επιθυμητό και τις αποκλίσεις της τρέχουσας απασχόλησης από το 
επιθυμητό επίπεδο. Από την άλλη μεριά, η συμπεριφορά του  ιδιωτικού τομέα προσδιορίζεται από 
την ακόλουθη συνάρτηση Phillips  

0 1( )eη η ξ π π ν= + − −   

Όπου πe είναι ο αναμενόμενος πληθωρισμός, όταν οι πληθωριστικές προσδοκίες έχουν διαμορφωθεί 
με  βάση  όλες  τις  πληροφορίες  που  είναι  διαθέσιμες  στην  αρχή  της  περιόδου.  (π‐πe)  είναι  ο  μη 
αναμενόμενος  πληθωρισμός  και  ν  είναι  μια  στοχαστική  μεταβλητή  με  μέσο  μηδέν  που  επιδρά 
αρνητικά  στην  απασχόληση.  Η  δεύτερη  εξίσωση  φανερώνει  πως  ο  ιδιωτικός  τομέας 
προσανατολίζεται στα πραγματικά μεγέθη, τον πραγματικό μισθό. Όταν (π‐πe)>0 το αποτέλεσμα θα 
είναι  μείωση  του  πραγματικού  μισθού  και  αύξηση  του  προϊόντος  και,  κατ’  επέκταση,  αύξηση  της 
απασχόλησης. Μετά ένα χρόνο,  εφ΄ όσον αναπροσαρμόσουν τον πραγματικό μισθό, αλλάζει και η 
απασχόληση. Όταν πe=π και ν=0, τότε το επίπεδο θα είναι ίσο με το φυσικό επίπεδο η0. 
Λύνοντας ως προς τα επίπεδα ισορροπίας πΕ και ηΕ προκύπτουν οι ακόλουθες συναρτήσεις: 

2 *
1 1 1 0/ (1 ) ( )π βξ βξ ν βξ η ηΕ ⎡ ⎤= + + −⎣ ⎦  

2
0 11 / (1 )η η βξ νΕ ⎡ ⎤= − +⎣ ⎦  

Η αποτελεσματικότητα μιας ανεξάρτητης νομισματικής αρχής μπορεί να φανεί εάν επαναληφθεί ο 
παραπάνω συλλογισμός θέτοντας ένα βΕΚΤ της ανεξάρτητης κεντρικής τράπεζας,  το οποίο αποδίδει 
μικρότερη  βαρύτητα  στην  απασχόληση  και  είναι  μικρότερο  από  το  β  στην  περίπτωση  μη 
ανεξάρτητων τραπεζών (βΕΚΤ<β). 

2 *
1 1 1 0/ (1 ) ( )π β ξ β ξ ν β ξ η ηΕΚΤ

ΕΚΤ ΕΚΤ ΕΚΤ⎡ ⎤= + + −⎣ ⎦  

  2
0 11/ (1 )η η β ξ νΕΚΤ

ΕΚΤ⎡ ⎤= − +⎣ ⎦  

Από  τις  τελευταίες  εξισώσεις  μπορεί  να  διαπιστωθεί  ότι  στην  περίπτωση  της  ανεξάρτητης 
νομισματικής  αρχής  (βΕΚΤ<β),  μειώνεται  το  επίπεδο  πληθωρισμού  χωρίς  να  υπάρχουν  επιπτώσεις 
στην απασχόληση.  Κάτι  το οποίο δεν  ισχύει,  εάν  ληφθούν υπ’  όψη οι διαταραχές ν  (Ζερβογιάννη, 
2001) και (Λαπαβίτσας, 1999). 
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‐ Ότι  το  ζήτημα  της  ανεξαρτησίας  είναι  δύσκολο  να  αποτυπωθεί  και  να 
μετρηθεί,  καθώς  δεν  αφορά  μόνο  την  τυπική  αλλά  την  ουσιαστική  ή 
πραγματική ανεξαρτησία170.  

‐ Ότι  η  αιτιότητα  της  νομισματικής  πολιτικής  είναι  δύσκολο  να  διαπιστωθεί 
καθώς  οι  μεταβλητές  στόχου  και  άλλες  επιδράσεις  δύσκολα  μπορούν  να 
μετρηθούν και να διαπιστωθούν171. 
 

Παραμένοντας  στο  θεωρητικό  επίπεδο,  θα  πρέπει  να  διαπιστωθεί,  ότι  η 
προαναφερθείσα λογική μιας ανεξάρτητης κεντρικής τράπεζας λειτουργεί μόνον εφ’ 
όσον ενεργεί μόνη της ως ένα είδος «κοινωνικού σχεδιαστή»  (Λαπαβίτσας, 1999), 
μια περίπτωση όπου δεν υπάρχουν άλλοι φορείς που ακολουθούν διαφορετικούς 
στόχους  από  αυτούς  που  ακολουθεί  η  κεντρική  τράπεζα.  Εάν  υποτεθεί,  ότι 
υπάρχουν και άλλοι φορείς (όπως πράγματι υπάρχουν), οι οποίοι ακολουθούν τους 
δικούς  τους  στόχους,  οι  οποίοι  μπορεί  να  αντιτίθενται  σε  αυτούς  της  κεντρικής 
τράπεζας  και  κατ’  επέκταση  να  αντιδρούν  στις  πολιτικές  της,  τότε  κατά  πάσα 
πιθανότητα η αποτελεσματικότητα της κεντρικής τράπεζας μειώνεται. Σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον  αντιμαχόμενων  στόχων  και  ανεξάρτητων  φορέων  η  άσκηση 
οικονομικής πολιτικής δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική κατά Pareto. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις αποτελεσματική μπορεί να είναι η νομισματική πολιτική, σύμφωνα με 
τη  θεωρία  των  παιγνίων,  η  συνεργατική  συμπεριφορά,  ή  άλλως  η  περίπτωση  της 
εσωτερίκευσης  των  στόχων  και  των  άλλων  φορέων.  Ένα  είδος  συνεργατικής 
συμπεριφοράς είναι ή άμεση συνεργασία, η συνεργασία η οποία λαμβάνει υπ’ όψη 
άμεσα    τους στόχους  και  των υπολοίπων φορέων ως  ένα  είδος σταθμικού μέσου 
όρου. Το άλλο είδος της συνεργατικής συμπεριφοράς είναι η έμμεση συνεργασία, η 
συνεργασία μέσω ενός άλλου φορέα, π.χ. του κοινοβουλίου, της κυβέρνησης ή ενός 
οργάνου  οικονομικής  συνεργασίας,  ένα  είδος  κοινωνικού,  δημοκρατικού  ελέγχου, 
μέσα από  τον οποία θα υπάρχει φροντίδα και  για  την υλοποίηση  των στόχων και 
των  λοιπών  φορέων  (Ζερβογιάννη,  2001),  (Λαπαβίτσας,  1999)  και  (Τσούκαλης, 
2007)172 .   

                                                                 
170  Τις  περισσότερες  φορές  η  ανεξαρτησία  των  κεντρικών  τραπεζών  διαπιστώνεται  μέσα  από 
ερωτηματολόγια  στα  οποία  απαντούν  οι  ίδιες  οι  τράπεζες,  με  αποτέλεσμα  να  μην  ελέγχεται  η 
ουσιαστική  ανεξαρτησία.  Επίσης,  δείκτες  που  χρησιμοποιούνται  σε  αυτή  την  περίπτωση  δεν 
αποτυπώνουν  επαρκώς  την  ανεξαρτησία.  Μερικές  μελέτες  επικεντρώνουν  την  προσοχή  στην 
ανάγνωση και ερμηνεία των πρακτικών των συμβουλίων των κεντρικών τραπεζών και προσπαθούν 
μέσα  από  την  ερμηνεία  τους  να  καταλήγουν  σε  χρήσιμα  συμπεράσματα  αναφορικά  με  την 
ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών. 
171  Αρκετές  μελέτες  διαπιστώνουν  μια  αρνητική  συσχέτιση  μεταξύ  των  νομισματικών  και  των 
δημοσιονομικών πολιτικών,  με αποτέλεσμα να μην μπορεί  να εξακριβωθεί  κατά πόσο μια μείωση 
του πληθωρισμού οφείλεται πράγματι στην εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Χαρακτηριστικό 
επίσης  είναι  και  το παράδειγμα  της  Γερμανικής Κεντρικής  Τράπεζας,  της Bundesbank,  η  οποία  για 
πολλούς  θεωρείται  ως  πρότυπο  λειτουργίας  ανεξάρτητης  κεντρικής  τράπεζας  και  για  την  οποία 
πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι η επιτυχία της στο μέτωπο του πληθωρισμού μάλλον οφείλεται στο 
τρόπο  λειτουργίας  των  συνδικάτων  καθώς  και  στις  απόψεις  των  γερμανών  πολιτών  για  τον 
πληθωρισμό παρά στην αποτελεσματικότητα της τράπεζας.  
172 Τυπικά, η περίπτωση της άμεσης συνεργασίας διακρίνεται από αυτήν της έμμεσης από το γεγονός 
ότι,  στην  πρώτη  περίπτωση,  η  μεγιστοποίηση  των  ευημερίας  μπορεί  να  επιτευχθεί  μέσα  από  την 
κοινή  μεγιστοποίηση  των  φορέων.  Για  παράδειγμα,  στην  περίπτωση  δύο  φορέων,  η  συνάρτηση 

μεγιστοποίησης  μπορεί  να  αποτυπωθεί  ως  ακολούθως:  1 2(1 )W W Wζ ζ= + − ,  ενώ  στην 
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Ως προς αυτό  το  τελευταίο,  ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η «συνεργατική»  σχέση 
των δημοσιονομικών αρχών στην ΟΝΕ με την ΕΚΤ. Πολλοί παρατηρητές καταλήγουν 
στο  συμπέρασμα  ότι  η  αποτελεσματικότητα  της  ΕΚΤ  μειώνεται  όταν  λειτουργεί 
ανταγωνιστικά  με  τις  δημοσιονομικές  αρχές  των  επιμέρους  κρατών,  παρά  όταν 
λειτουργεί  δημοκρατικά  (συνεργατικά).    Μάλιστα  μερικοί  προχωρούν  και 
ισχυρίζονται  ότι  η  ανεξαρτησία  της  ΕΚΤ  μπορεί  να  οδηγήσει  όχι  μόνο  σε 
προβλήματα  συνεργασίας  με  τις  διάφορες  δημοσιονομικές  αρχές  αλλά  και  σε 
υπερβολικά ελλείμματα (Ζερβογιάννη, 2001).  
 
Όσον  αφορά  το  πλαίσιο  στρατηγικής  της  νομισματικής  πολιτικής  και  μάλιστα  τον 
τελικό  στόχο,  τον  ενδιάμεσο  στόχο  και  την  επικοινωνιακή  πολιτική,  μπορεί  να 
σημειωθεί  ότι  η  ΕΚΤ  στηρίζεται  κυρίως  στις  προβλέψεις  αναφορικά  με  τον 
αναμενόμενο πληθωρισμό και τη νομισματική κυκλοφορία ενός ευρέως οριζόμενου 
δείκτη173.  
 
Ο  προσδοκώμενος  πληθωρισμός  αποτελεί  κατά  πολλούς,  τόσο  στην  θεωρία,  όσο 
και  στην  πράξη,  μια  από  τις  καταλληλότερες  ενδιάμεσες  μεταβλητές  μιας 
νομισματικής  πολιτικής.  Ως  ενδιάμεση  μεταβλητή,  σχετίζεται  άμεσα  τόσο  με  τον 
κύριο στόχο, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο πληθωρισμός, όσο και με 
τα μέσα και κυρίως το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο. Πέραν αυτών, ο προσδοκώμενες 
πληθωρισμός  και  κατ’  επέκταση  ο  πληθωρισμός  επηρεάζονται  τόσο  από  τα 
νομισματικά, όσο και από τα πραγματικά μεγέθη, τα οποία κυρίως αποτυπώνονται 
στη διαφορά του τρέχοντος από το δυνητικό προϊόν. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν 
ως αποτέλεσμα η  νομισματική πολιτική  να  λαμβάνει υπ’  όψη και  τον πραγματικό 
τομέα  της  οικονομίας174.  Η  επικοινωνιακή πολιτική στην συγκεκριμένη περίπτωση 
βασίζεται  στην  ανακοίνωση  των  προβλέψεων  για  τον  πληθωρισμό  καθώς  και  σε 
δημοσίευση  εκθέσεων  που  εξηγούν  τις  επιλογές,  τα  αποτελέσματα  της 
νομισματικής  πολιτικής  εκ  των  υστέρων.  Μια  τέτοια  νομισματική  πολιτική 
χαρακτηρίζεται  από  ένα  υψηλό  βαθμό  διαφάνειας,  διότι  η  ενδιάμεση  μεταβλητή 
(προσδοκώμενος  πληθωρισμός),  αλλά  και  η  μεταβλητή  στόχος  (επίπεδο  του 
πληθωρισμού) είναι εύκολα μετρήσιμες, απλές και κατανοητές. Επιτρέπει δε πάνω 
από όλα και την αξιολόγηση της νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας και 
την  ανάθεση  ευθυνών,  καθώς  αυτές  οι  μεταβλητές  επηρεάζουν  τόσο  τη 
νομισματική σφαίρα, όσο και την πραγματική σφαίρα της οικονομίας.  
 
Αναφορικά  με  τη  νομισματική  κυκλοφορία,  θα  πρέπει  να  σημειωθεί,  ότι  στην 
περίπτωση  αυτή  επιλέγεται  μια  ενδιάμεση  μεταβλητή,  ένα  ευρύ  νομισματικό 
μέγεθος, όπως π.χ. το Μ2 ή Μ3. Η κεντρική τράπεζα ανακοινώνει μια τιμή στόχο, η 
οποία  θα  πρέπει  να  είναι  μακροπρόθεσμα  συνεπής  με  την  τιμή  στόχο  της 

                                                                                                                                                                                        
περίπτωση της έμμεσης συνεργασίας, κάθε φορέας μεγιστοποιεί τη δική του συνάρτηση ευημερίας, 
εφ΄ όσον πρώτα συμπεριλάβει σε αυτή και τους στόχους του δεύτερου φορέα (Ζερβογιάννη, 2001).  
173  Οι  δύο  αυτές  περιπτώσεις  προέκυψαν  από  νωρίς,  όταν,  το  1997,  το  Ευρωπαϊκό  Νομισματικό 
Ινστιτούτο πρότεινε τις συγκεκριμένες λύσεις (Ζερβογιάννη, 2001). 
174  Στην  προκειμένη  περίπτωση,  εμφανείς  είναι  οι  ομοιότητες  μιας  τέτοιας  πολιτικής  με  την 
περίπτωση της άσκησης της νομισματικής πολιτικής βάσει του κανόνα τύπου Taylor, όπως ήδη αυτή 
παρουσιάσθηκε στο Πρώτο Μέρος, κεφάλαιο 3.1.1.  
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μεταβλητής  στόχου  πληθωρισμού.  Στην  συνέχεια,  η  κεντρική  τράπεζα  επιλέγει  τα 
μέσα  (βραχυπρόθεσμο  επιτόκιο),  έτσι  ώστε  να  ελαχιστοποιείται  η  απόκλιση  του 
τρέχοντος  Μ2  ή  Μ3  από  την  τιμή  στόχο.  Το  βασικότερο  πρόβλημα,  το  οποίο 
αντιμετωπίζει μια τέτοια πολιτική είναι το γεγονός ότι, στην πράξη, δεν φαίνεται να 
υπάρχει μια σταθερή σχέση μεταξύ  των  νομισματικών μεγεθών Μ2  ή Μ3  και  του 
πληθωρισμού.  Ουσιαστικά,  η  επικοινωνιακή  πολιτική  στην  συγκεκριμένη 
περίπτωση  είναι  απλή  και  βασίζεται  σε  ανακοίνωση  της  τιμής  στόχου  της 
ενδιάμεσης μεταβλητής, χωρίς να είναι υποχρεωμένη η τράπεζα να ανακοινώνει τη 
μεταβλητή  στόχο  του  πληθωρισμού.  Τα  δύο  προαναφερθέντα,  όμως, 
χαρακτηριστικά  δεν  επιτρέπουν  μια  εύκολη  αξιολόγηση  της  πολιτικής  μιας 
κεντρικής  τράπεζας  και  αυτό  το  γεγονός  δεν  φαίνεται,  εξ  άλλου,  να  αποτελεί 
κίνητρο και για την ίδια την τράπεζα (Ζερβογιάννη, 2001).  
 
Στην πραγματικότητα, η ΕΚΤ, ως πλαίσιο υλοποίησης της νομισματικής στρατηγικής, 
έχει επιλέξει μια νομισματική πολιτική, η οποία στηρίζεται σε δύο πυλώνες, αυτόν 
της παρακολούθησης  των  νομισματικών μεγεθών  και αυτόν  της παρακολούθησης 
της  εξέλιξης  του  επιπέδου  των  τιμών,  η  οποία  ουσιαστικά  αποτελεί  έναν 
συνδυασμό των δύο προαναφερθέντων εναλλακτικών. Σε διάφορες ανακοινώσεις η 
ΕΚΤ τόνισε ότι (Ζερβογιάννη, 2001): 

‐ Πρωταρχικός  ρόλος  θα  δοθεί  στην  προσφορά  χρήματος,  με  ανακοίνωση 
ενός  σημείου  αναφοράς  για  τον  ρυθμό  μεταβολής  του  νομισματικού 
μεγέθους Μ3,  το οποίο θα είναι συνεπές με τη σταθερότητα του επιπέδου 
των τιμών. Η τιμή αναφοράς του Μ3 ορίζεται κάπου στο επίπεδο του 4,3% 
και το επίπεδο τιμών ορίζεται συνήθως κάτω του 2%.  

‐ Αποκλίσεις  του  τρέχοντος  ρυθμού  μεταβολής  του  Μ3  από  τον  ρυθμό 
αναφοράς θα προειδοποιούν για κινδύνους στη σταθερότητα των τιμών. 

‐ Η  σχέση  τρέχοντος  ρυθμού  μεταβολής  Μ3  και  της  υιοθετημένης  τιμής 
αναφοράς θα αναλύεται συχνά και σε βάθος από το διοικητικό συμβούλιο 
της ΕΚΤ. 

‐ Το  αποτέλεσμα  της  ανάλυσης  των  αποκλίσεων  μεταξύ  του  τρέχοντος 
ρυθμού μεταβολής του Μ3 και της τιμής αναφοράς του, καθώς επίσης και οι 
επιπτώσεις  στις  αποφάσεις  της  πολιτικής,  θα  εξηγούνται  στο  κοινό  και  θα 
δημοσιεύονται. 

‐ Παράλληλα  με  τον  ρυθμό  μεταβολής  του  Μ3,  πρωταρχικό  ρόλο  στη 
στρατηγική  της  ΕΚΤ  θα  παίζουν  και  οι  εκτιμήσεις  /  προβλέψεις  για 
μελλοντικές  εξελίξεις  του  επιπέδου  τω  τιμών.  Αυτές  οι  εκτιμήσεις  / 
προβλέψεις  θα  διαμορφώνονται  χρησιμοποιώντας  ένα  ευρύ  φάσμα 
νομισματικών και πραγματικών μεταβολών.  

‐ Οι  προβλέψεις  της  ΕΚΤ  για  τον  μελλοντικό  πληθωρισμό  δεν  θα 
δημοσιοποιούνται.  

 
Κατά αυτόν τον τρόπο η ΕΚΤ, όπως εξ’ άλλου τονίζουν τα στελέχη της και η διοίκηση 
(Reichling,  2006),  θέλει  να  επικεντρώσει  την  προσοχή  της  τόσο  στον  πραγματικό 
τομέα  (πρώτος πυλώνας,  παρακολούθηση  του πληθωρισμού και  των παραγόντων 
που  τον  μεταβάλλουν),  όσο  και  στον  νομισματικό  (δεύτερος  πυλώνας, 
παρακολούθηση νομισματικών μεγεθών). Θεωρητικά, η ΕΚΤ, σύμφωνα πάντα με τα 
στελέχη  της  και  τη  διοίκησή  της,  δεν  επιθυμεί  να  εγκλωβίσει  τις  πράξεις  και  τις 



166 
 

αντιδράσεις  της,  στο  πλαίσιο  ενός  Νεο‐Κεϋνσιανού  υποδείγματος,  το  οποίο  δεν 
παρακολουθεί και δεν λαμβάνει καθόλου υπ’ όψη του τη νομισματική κυκλοφορία. 
Κατά  τον Otmar  Issing  (Issing, 2006),  έναν από  τους πρωτεργάτες  της  λειτουργίας 
της  ΕΚΤ,  δεν  υπάρχουν  ενδείξεις  ώστε  να  θεωρείται,  ότι  μακροπρόθεσμα  τα 
νομισματικά μεγέθη δεν επιδρούν στο επίπεδο  του πληθωρισμού.  Στόχος  της ΕΚΤ 
είναι,  και  αυτό  προκύπτει  από  την  ανάγνωση  των  πρακτικών  του  συνεδρίου,  το 
οποίο οργάνωσε η  ίδια η τράπεζα με τον τίτλο «The Role of Money and monetary 
policy  in the twenty‐first century», να καταλήξει σε έναν «νομισματικό κανόνα», ο 
οποίος  περιλαμβάνει  τόσο  τα  πραγματικά,  όσο  και  τα  νομισματικά  μεγέθη 
(Reichling, 2006).  
 
Ενώ ο στόχος  της ΕΚΤ είναι η ανάπτυξη και  εφαρμογή ενός  ενιαίου  νομισματικού 
κανόνα,  η πράξη άσκησης νομισματικής πολιτικής  των δύο πυλώνων, φαίνεται  να 
καταλήγει σε μια αδιαφανή διαδικασία καθώς:  

‐ Έχει  μεν  ως  στόχο  το  επίπεδο  τιμών  και  την  εξέλιξη  του  προσδοκώμενου 
πληθωρισμού, αλλά αυτές τις προβλέψεις δεν τις ανακοινώνει.  

‐ Παρακολουθεί  μεν  τον  δείκτη Μ3  και  ανακοινώνει  τιμές  αναφοράς,  αλλά 
αυτές δεν είναι δεσμευτικές.  

‐ Έχει  εντάξει  στην  νομισματική  της  πολιτική  ένα  σχετικά  μεγάλο  βαθμό 
διακριτικότητας.  

7.4. Η Δημοσιονομική Πολιτική της ΟΝΕ 
Η δημοσιονομική πολιτική μιας  νομισματικής  ένωσης μπορεί  να δρομολογηθεί με 
διάφορους τρόπους. Μπορεί να οργανωθεί κεντρικά, από ένα συλλογικό όργανο ή 
να παραμείνει στην ευθύνη των κυβερνήσεων των κρατών μελών της νομισματικής 
ένωσης.  Στην περίπτωση όπου η δημοσιονομική πολιτική ασκείται  κεντρικά,  είναι 
απαραίτητη η συγκεντροποίηση των εθνικών προϋπολογισμών, των φόρων και των 
δαπανών. Η συγκεντροποίηση αυτή μπορεί  να  λάβει  διάφορες διαβαθμίσεις,  από 
την πλήρη συγκεντροποίηση ως τη μερική συγκεντροποίηση, η οποία διαχειρίζεται 
κεντρικά συγκεκριμένους φόρους και δαπάνες, π.χ. κεντρική διαχείριση μέρους του 
φόρου  εισοδήματος  και  κεντρική  διαχείριση  διαφόρων  επιχορηγήσεων  ή 
μεταβιβαστικών  πληρωμών.  Όταν  η  δημοσιονομική  πολιτική  παραμένει  στην 
ευθύνη  των  κρατών,  τότε  προκύπτει  το  ερώτημα  κατά  πόσο  οι  μεμονωμένες 
δημοσιονομικές πολιτικές θα μπορούν να παραμείνουν ανεξάρτητες ή θα πρέπει να 
συντονίζονται με διάφορους κανόνες (Ζερβογιάννη, 2001).  
 
Γενικά, η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών, προβλέπει έναν ενεργό ρόλο 
για  τη  δημοσιονομική  πολιτική  μιας  ένωσης,  τόσο  ως  μέσο  προσαρμογής  σε 
ασύμμετρες  διαταραχές,  όσο  ως  μέσο  σύγκλισης  με  την  εφαρμογή  κεντρικού 
προϋπολογισμού και τη μεταβίβαση πόρων για προώθηση της σύγκλισης. Σε αυτή 
τη διαπίστωση κατέληξε και η επιτροπή Werner, η οποία διατύπωσε την άποψη, ότι 
ο  προϋπολογισμός  μιας  ένωσης  θα  πρέπει  να  είναι  ένα  ζήτημα  κοινού 
ενδιαφέροντος, αλλά και η έκθεση του καθηγητή McDougal, ο οποίος πρότεινε ένα 
κοινό  προϋπολογισμό  της  τάξης  του  5%  (Pisani‐Ferry,  2006),  (Γεωργακόπουλος, 
2001).  
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Στην πράξη, η Ε.Ε.  έχει  ένα κεντρικό προϋπολογισμό,  ο οποίος ανέρχεται περίπου 
στο  1‐1,6%  του  κοινού  ΑΕΠ  της  Ε.Ε.  και  περιλαμβάνει  όλες  τις  μεταβιβάσεις  και 
επιχορηγήσεις  οι  οποίες  λαμβάνουν  χώρα  στα  πλαίσια  των  διάφορων 
προγραμμάτων.  Πέρα  αυτού  του  μικρού  κοινού  προϋπολογισμού,  οι 
δημοσιονομικές  πολιτικές  των  κρατών  είναι,  όπως  ήδη  αναφέρθηκε  στα 
προηγούμενα  κεφάλαια,  ευθύνη  των  κρατών,  με  την  τήρηση  των  γνωστών 
προϋποθέσεων υπερβολικού  ελλείμματος.  Η πράξη  της  δημοσιονομικής πολιτικής 
στην  περίπτωση  της  ΟΝΕ,  δεν  προβλέπει  έναν  ενεργό  ρόλο  της  δημοσιονομικής 
πολιτικής  πέραν  της  αυτόματης,  κυκλικής  σταθεροποίησης  που  προσφέρει  ο 
προϋπολογισμός αυτός καθ’ αυτός (Arestis and Sawyer, 2003),(Λεβεντάκης, 2003).  
 
Πολλοί  είναι  οι  λόγοι  οι  οποίοι  οδήγησαν  σε  αυτήν  τη  λύση;  Ένας  από  τους 
σημαντικότερους  είναι  η  κατάληξη  της  θεωρίας,  ότι  σε  τελική  ανάλυση, 
μακροπρόθεσμα  η  ενεργός  δημοσιονομική  πολιτική  επιδρά  αποσταθεροποιητικά 
στη νομισματική σταθερότητα και άρα επιβάλλεται η πειθαρχία (Pisani‐Ferry, 2006). 
Η παραπάνω θέση μπορεί να αιτιολογηθεί από:  

‐ τη  βιωσιμότητα  του  ελλείμματος  και  τη  δυναμική  που  διαμορφώνει  το 
έλλειμμα, 

‐ τις εξωτερικές επιδράσεις του ελλείμματος και στις υπόλοιπες χώρες, και 
‐ τις επιδράσεις της νομισματικής ένωσης στις δημοσιονομικές πολιτικές. 

 
Από την θεωρία του εισοδηματικού προσδιορισμού, είναι γνωστό ότι είναι δύσκολο 
να  προσδιοριστεί  το  άριστο  επίπεδο  του  ελλείμματος  και  στην  πράξη  οι  χώρες 
τείνουν  να  στοχεύουν  στην  επίτευξη  του  στόχου  του  βιώσιμου  ελλείμματος,  το 
οποίο μετά τις θεωρητικές αναφορές του Kaldor καθορίζεται από τη σταθερή σχέση 
μεταξύ  ποσοστού  δανεισμού  και  ρυθμού  μεγέθυνσης175.  Είναι  γνωστό,  ότι  ο 
δανεισμός μιας χώρας, δημιουργεί μια δυναμική η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία 
στη διατήρηση της σχέσης επιτοκίου και ρυθμού μεγέθυνσης, πολύ δε περισσότερο 
όταν  οι  χώρες  μέλη  μιας  νομισματικής  ένωσης  έχουν  καλύτερη  πρόσβαση  στην 
διεθνή  κεφαλαιαγορά,  και  για  αυτό  τον  λόγο  επιβάλλεται  η  πειθαρχία 
(Ζερβογιάννη, 2001).  
 
Είναι  επίσης  γνωστό,  ότι  ένα  έλλειμμα  σε  μια  χώρα  έχει  σαν  αποτέλεσμα  υψηλό 
επίπεδο  επιτοκίου  για  τη  χώρα αυτή.  Στην  περίπτωση μιας  νομισματικής  ένωσης, 
όπου  επικρατεί  ελεύθερη  διακίνηση  του  κεφαλαίου,  μια  τέτοια  αύξηση  του 
επιτοκίου είναι δυνατόν να μεταδοθεί και σε στις υπόλοιπες χώρες, με αποτέλεσμα 
οι  χώρες  που  ασκούν  πολιτικές  ισοσκελισμένων  δημοσιονομικών  πολιτικών  να 
καταλήγουν να είναι ελλειμματικές, κάτι το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις για την 
ανάπτυξη.  εφ’  όσον  αυτές  οι  χώρες  αναγκαστούν  να  πάρουν  μέτρα  μείωσης  του 
πληθωρισμού (Ζερβογιάννη, 2001).  
 
Επιπροσθέτως,  πρέπει  να  σημειωθεί,  ότι  σε  πολλές  περιπτώσεις  χώρες  που 
αντιμετωπίζουν  ελλείμματα  σε  μια  νομισματική  ένωση,  μπορεί  να  ασκήσουν 

                                                                 
175  Στην  περίπτωση  που  μια  οικονομία  μεγεθύνεται  με  ένα  σταθερό  ποσοστό  g  και  η  κυβέρνηση 
δανείζεται  με  ένα  σταθερό  ποσοστό  ως  προς  το  ΑΕΠ,  bd,  κάθε  έτος,  τότε  το  ποσοστό  δημοσίου 
χρέους θα σταθεροποιηθεί σε ένα σταθερό ποσοστό, ύψους bd/g, δηλαδή b = bd/g (Bibow, 2010).  
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πολιτική πίεση στην κεντρική τράπεζα και κατά αυτό τον τρόπο να επηρεάσουν τη 
νομισματική πολιτική μιας ένωσης (Ζερβογιάννη, 2001).  
 
Το  βασικό  ερώτημα  που  τίθεται  σε  μια  νομισματική  ένωση  είναι  εάν  αυτή  καθ’ 
εαυτή  η  λειτουργία  μιας  νομισματικής  ένωσης  επιδρά  στην  πειθαρχία  των 
δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών ή όχι. Οι υποστηρικτές της επιβολής 
της  πειθαρχίας  των  δημοσιονομικών  πολιτικών  θεωρούν  ότι  από  μόνη  της  η 
νομισματική  ένωση δεν μπορεί  να  επιβάλλει  τη  δημοσιονομική πειθαρχία  και  για 
αυτόν  τον  λόγο  επιζητούν  κανόνες  συμπεριφοράς.  Η  επικριτές  της  επιβολής  των 
περιορισμών  στις  δημοσιονομικές  πολιτικές  των  κρατών  μελών,  από  την  άλλη, 
υποστηρίζουν    ότι  από  τη  στιγμή  που  σε  μια  νομισματική  ένωση  οι  χώρες  μέλη 
έχουν  απολέσει  το  εκδοτικό  προνόμιο,  που  θα  εφαρμοστούν  οι  κανόνες  περί  μη 
χρηματοδότησης των ελλειμμάτων των μεμονωμένων χωρών από την ΕΚΤ176, που τα 
διάφορα  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  δεν  προσφέρουν  ευνοϊκούς  όρους  στις 
κυβερνήσεις, που οι χώρες μέλη της ένωσης δεν εξαγοράζουν η μια τις υποχρεώσεις 
της άλλης και που οι κυβερνήσεις  των χωρών μελών δεν υποκύπτουν στις πιέσεις 
των  ομάδων  συμφερόντων,  από  εκείνη  τη  στιγμή  ο  μηχανισμός  της  αγοράς  θα 
επιβάλλει την πειθαρχία και ίσως δεν υπάρχει λόγος επιβολής πρόσθετων κανόνων 
(Pisani‐Ferry, 2006).  
 
Το  όλο  ζήτημα  της  πειθαρχίας  μέσω  της  αγοράς  μπορεί  να  παρουσιασθεί  με  τη 
βοήθεια  των επιτοκίων.  Τα επιτόκια κάθε χώρας αναμένεται να καθορίζονται από 
το  βασικό  επιτόκιο,  το  περιθώριο  κινδύνου  πτώχευσης  καθώς  και  το  περιθώριο 
κινδύνου  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Μέσα  στη  νομισματική  ένωση  το 
περιθώριο  κινδύνου  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  εκλείπει  λόγω  του  ενιαίου 
νομίσματος,  του  οποίου  τη  σταθερότητα  εγγυάται  η  ίδια  η  νομισματική  ένωση. 
Αυτό  το  γεγονός  όμως  βελτιώνει  την  πρόσβαση  στη  διεθνή  κεφαλαιαγορά  και 
αυξάνει  τα  κίνητρα  για  ελλειμματικές  δημοσιονομικές  πολιτικές.  Από  την  άλλη 
μεριά,  το γεγονός της απώλειας  του εκδοτικού προνομίου λειτουργεί αντίστροφα, 
καθώς  μειώνει  σε  μεγάλο  βαθμό  τις  δυνατότητες  χρηματοδότησης  ελλειμμάτων, 
και  το  ερώτημα  είναι  ποιο  από  τα  δύο  αποτελέσματα  επικρατεί.  Ένα  άλλο 
πρόβλημα  είναι  ο  καθορισμός  του  περιθωρίου  πτώχευσης  το  οποίο  φυσικά 
συνδέεται με τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, αλλά επηρεάζεται άμεσα και από 
τις  συγκεκριμένες  πολιτικές.  Εάν  το  περιθώριο  πτώχευσης  απεικονίζει  την 
πραγματική  κατάσταση  μιας  χώρας  μέλους  της  νομισματικής  ένωσης,  αυτό 
λειτουργεί πειθαρχικά και μάλιστα χωρίς να επηρεάζει τα επιτόκια των υπολοίπων 
χωρών της νομισματικής ένωσης (Ζερβογιάννη, 2001). Στη θεωρία υποστηρίζεται ότι 
τελικά η νομισματική ένωση θα λειτουργήσει πειθαρχικά, αλλά η σχετική εμπειρία, 
όπως  θα  δούμε  και  στα  επόμενα  κεφάλαια,  όπου  και  θα  παρουσιασθεί  η 
ευρωπαϊκή κρίση χρέους των χωρών της ευρωζώνης δεν φαίνεται να επιβεβαιώνει 
αυτό το συμπέρασμα.  
 
Ένας  άλλος  λόγος  για  τον  οποίο  η  δημοσιονομική  πολιτική  δεν  χρησιμοποιείται 
σταθεροποιητικά, όπως προβλέπει η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών, 
είναι  η  σταθεροποιητική  αποτελεσματικότητα  μιας  δημοσιονομικής  πολιτικής. 

                                                                 
176 Και η ΕΚΤ θα αφήσει να πτωχεύσουν τις χώρες μέλη που παρουσιάζουν υπερβολικά χρέη.   
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Χωρίς να αναφερθούν ρικαρντιανού τύπου επιχειρήματα, είναι γενικά αποδεκτό ότι 
η  δημοσιονομική  πολιτική  είναι  ένα  λιγότερο  αποτελεσματικό  μέσο  άσκησης 
σταθεροποιητικής πολιτικής, κυρίως λόγω των απαιτούμενων θεσμικών ρυθμίσεων 
καθώς και λόγω των αργών επιδράσεων των δημοσιονομικών μέτρων και για αυτό 
τον λόγο θα πρέπει να στοχεύει στην βιωσιμότητα και διατηρησιμότητα παρά στην 
σταθεροποίηση της οικονομίας (Pisani‐Ferry, 2006).  
 
Ένας  πρόσθετος  λόγος  ο  οποίος  λειτουργεί  υπέρ  της  δημοσιονομικής  πειθαρχίας 
είναι  και  το  ζήτημα  του  κόστους  συντονισμού  των  δημοσιονομικών  πολιτικών. 
Γενικά, είναι αποδεκτό ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές των μεμονωμένων κρατών 
έχουν επιδράσεις και στις οικονομίες των υπόλοιπων κρατών, τα λεγόμενα spill‐over 
ή  εξωτερικότητες,  οι  οποίες  μπορεί  να  έχουν  θετικές  και  αρνητικές  επιπτώσεις. 
Αυτό εξαρτάται από τον βαθμό εξάρτησης των οικονομιών, το είδος των καναλιών 
διάδοσης  και  διάχυσης  των  εξωτερικοτήτων,  την  κατάσταση  των  οικονομιών,  το 
είδος  της  πολιτικής  που  εφαρμόζουν  οι  μεμονωμένες  κυβερνήσεις  κ.ά.  Στη 
συγκεκριμένη  περίπτωση,  προκύπτει  η  ανάγκη  για  συντονισμό  των  πολιτικών  και 
αυτή σε γενικές γραμμές εξαρτάται από το κόστος και το όφελος που έχουν τέτοιες 
επιδράσεις.  Γενικά,  έχει  επικρατήσει  η  άποψη  ότι  το  κόστος  συντονισμού 
πιθανότατα ξεπερνά το όφελος που μπορεί να προέρχεται από τον συντονισμό, με 
αποτέλεσμα να ακολουθείται μια πολιτική μη συντονισμού και να προκρίνεται μια 
πολιτική  δημοσιονομικής  πειθαρχίας,  στο  πλαίσιο  της  οποίας  κάθε  κράτος  απλά 
προσπαθεί  να  τακτοποίηση  τις  δικές  του ανάγκες  και  στόχους  χωρίς  να  λαμβάνει 
υπ’ όψη τις επιδράσεις στις άλλες χώρες (Pisani‐Ferry, 2006).  
 
Αξιολογώντας έστω και επιγραμματικά της θεωρίες της δημοσιονομικής πειθαρχίας 
που λαμβάνονται υπ’ όψη για την αιτιολόγηση της δημοσιονομικής πολιτικής στην 
ΟΝΕ, φαίνεται ότι ζητήματα όπως: 

‐ η σταθεροποίηση των οικονομιών των χωρών μελών αλλά και της ΟΝΕ της 
ίδιας,  

‐ ο συντονισμός και η αλληλεπίδραση των οικονομιών των χωρών μελών,  
‐ η  σύγκλιση  των  λιγότερο  ανεπτυγμένων  χωρών  προς  τα  επίπεδα  των 

περισσότερο ανεπτυγμένων χωρών,  καθώς και  
‐ ο συντονισμός της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, 

δεν λαμβάνονται καθόλου υπ’ όψη.    Γενικά έχει επικρατήσει η άποψη, ότι από τη 
στιγμή που τα κράτη μέλη ακολουθούν τις προσταγές της συνθήκης του Μάαστριχτ 
και  «τακτοποιούν»  τα  ζητήματα  του  «οίκου»  τους,  με  συνέπεια,  δεν  υπάρχει 
ανάγκη  για  περαιτέρω  συντονισμό  και  οικονομικές  πολιτικές  υπερεθνικής  / 
περιφερειακής φύσεως.  
 

8. Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 
 
Έχοντας  παρουσιάσει  με  σχετική  λεπτομέρεια  τις  κυριότερες  διατάξεις  της 
συνθήκης  του  Μάαστριχτ  αναφορικά  με  τη  νομισματική  και  τη  δημοσιονομική 
λειτουργία  και  αναλύσει  σε  κάποιο  βάθος  το  περιεχόμενό  τους,  μπορεί  να 
καταβληθεί προσπάθεια κατανόησης της λογικής της συνθήκης του Μάαστριχτ. 
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Θεσμικά,  δεν  είναι υπερβολή  να υποστηριχθεί  ότι  τις  διατάξεις  της συνθήκης  του 
Μάαστριχτ,  τις  διακρίνει  μια  βαθιά  «απέχθεια»  έναντι  των  διακριτικών 
παρεμβάσεων στην οικονομική ζωή και μια μεγάλη,  ίσως πολύ μεγάλη, προτίμηση 
στον  διακανονισμό  μέσω  κανόνων.  Οι  κάποιες  ελαφριάς  μορφής  περιπτωσιακές 
παρεμβάσεις που  επιτρέπουν σπάνια  κάποιες από  τις  διατάξεις  της συνθήκης  και 
οδήγησαν μερικούς ερευνητές να ομιλούν για πεφωτισμένη (enlightened) ή και για 
περιορισμένη διακριτικότητα  (constrained discretion), δεν αλλάζουν πολλά επί της 
ουσίας.  

Η  ΟΝΕ  λειτουργεί  κυρίως  μέσα  από  τη  δημοσιονομική  πειθαρχία.  Κάθε  κράτος 
μέλος είναι αυτό και μόνο αυτό υπεύθυνο για τα δημοσιονομικά του και, εφ’ όσον 
τα κράτη μέλη «τακτοποιούν» τα του οίκου τους κα επιλύουν τα προβλήματά τους 
κατά έναν ορθολογικό τρόπο, δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσθετες παρεμβάσεις, για 
πρόσθετες πολιτικές, όπως π.χ. προώθησης της απασχόλησης, της ανάπτυξης καθώς 
και πολιτικές αναδιανομής. Αυτές υλοποιούνται, εφ’ όσον υλοποιούνται, μόνο στο 
πλαίσιο των αυτόματων δημοσιονομικών προσαρμογών. Εφ’ όσον εξασφαλίζεται η 
βιωσιμότητα  των  δημοσιονομικών,  αποφεύγονται  οι  αρνητικές  συνέπειες  που 
μπορεί  να  έχουν  τα  υπερβολικά  ελλείμματα  στη  χρηματαγορά,  τη  κεφαλαιαγορά 
και τη νομισματική πολιτική. Η πειθαρχία και η σταθερότητα των δημοσιονομικών 
πολιτικών  των  μεμονωμένων  κρατών  αναμένεται  να  συμβάλλει  στην  αποφυγή 
επιδράσεων στις υπόλοιπες χώρες (θετικών ή αρνητικών, spill‐over).   

Τη δημοσιονομική πειθαρχία συμπληρώνει η κοινή νομισματική πολιτική. Αυτή έχει 
ανατεθεί σε μια ανεξάρτητη νομισματική αρχή, στην ΕΚΤ και το ΣΕΚΤ, της οποίας ο 
βασικός στόχος  είναι η  νομισματική πειθαρχία. Η ανεξαρτησία αυτή  επεκτείνεται, 
τόσο στον τομέα της επιλογής του προσωπικού, όσο και στον τομέα των στόχων και 
των μέσων.  Στην πορεία υλοποίησης  της  νομισματικής πολιτικής  της ΟΝΕ,  βασική 
είναι η πίστη στην αναγκαιότητα και την ικανότητα μιας «ανεξάρτητης» αρχής, στην 
ικανότητα  των  «τεχνοκρατών»  να  επιλύσουν  το  πρόβλημα  της  σταθερότητας  των 
τιμών,  της  επιλογής  μεταξύ  πληθωρισμού  και  μεγέθυνσης.  «Συντηρητικοί» 
τεχνοκράτες, καλούνται να δώσουν μεγάλη προσοχή και να καταβάλουν αυξημένη 
προσπάθεια  στον  τομέα  του  πληθωρισμού,  προφανώς  διότι  έχει  επικρατήσει  η 
άποψη  ότι  σε  τελική  ανάλυση,  η  πολιτική  οικονομία  δεν  έχει  να  επιλέξει  μεταξύ 
περισσότερο  ή  λιγότερο  πληθωρισμό  με  μεγαλύτερη  ή  μικρότερη  ανάπτυξη,  με 
μεγαλύτερη  ή  μικρότερο  απασχόληση,  παρά  μόνο  περισσότερο  ή  λιγότερο 
πληθωρισμό. Ο χαμηλός πληθωρισμός και η αποφυγή έντονων διακυμάνσεων στην 
οικονομία,  όπως  και  η  σταθεροποίηση  των  προσδοκιών,  θεωρείται,  ότι  θα 
συμβάλλουν  στην  ανάπτυξη,  καθώς,  σε  ένα  σταθερό  περιβάλλον,  τα  άτομα  που 
συμμετέχουν  σε  αυτή  μπορεί  να  παίρνουν  τις  σωστές  αποφάσεις,  κάτι  που  θα 
οδηγήσει  στην  ανάπτυξη  και  τη  σύγκλιση  των  οικονομιών  των  χωρών  που 
συμμετέχουν στην ΟΝΕ. Η σταθερότητα του επιπέδου των τιμών και του επιπέδου 
των επιτοκίων αναμένεται  να συμβάλλει στη σταθεροποίηση  των προσδοκιών και 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με αποτέλεσμα η αξιολόγηση των χρηματιστηριακών 
στοιχείων να προσανατολίζεται προς την εσωτερική αξία τους, η οποία καθορίζεται 
από  τα  βασικά  οικονομικά μεγέθη.  Η  δημοσιονομική  σταθερότητα αναμένεται  να 
συμβάλλει  σημαντικά  σε  αυτήν  την  πορεία,  καθώς  η  αποφυγή  υψηλών 
ελλειμμάτων αναμένεται να διευκολύνει το έργο της νομισματικής πολιτικής και να 
μειώσει  τα  επιτόκια  στις  χώρες  μέλη  και  κατά  αυτόν  τρόπο  να  συμβάλλει  στην 
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ανάπτυξη  και  τη  σύγκλιση.  Προφανώς,  οι  «συντηρητικοί»  τεχνοκράτες  επιδρούν 
στην  ανάπτυξη  όχι  άμεσα,  αλλά  έμμεσα,  μέσα  από  τη  σταθεροποίηση  των 
προσδοκιών και  του περιβάλλοντος. Πώς αυτοί οι «συντηρητικοί»  τεχνοκράτες θα 
επιτύχουν  τη  σταθεροποίηση  των  προσδοκιών,  χρησιμοποιώντας  π.χ.  τους  δύο 
πυλώνες  που  χρησιμοποιεί  η  ΕΚΤ  ή  επικεντρώνοντας  την  προσοχή  τους  σε  ένα 
νομισματικό κανόνα, αναλαμβάνοντας σε τελική ανάλυση δεσμεύσεις σχετικά με τη 
μελλοντική  νομισματική  πολιτική  και  προσφέροντας  κατά  αυτό  τον  τρόπο 
προσανατολισμό  για  τη  σταθεροποίηση  των  προσδοκιών,  αποτελούν  σε  τελική 
ανάλυση  σημαντικές  λεπτομέρειες,  οι  οποίες  όμως  δεν  αλλάζουν  την  ουσία  του 
τρόπου αντιμετώπισης των προβλημάτων177.   

Θεωρητικά,  ο  τρόπος  λειτουργίας  της  ΟΝΕ,  προσεγγίζει,  τουλάχιστον  στο 
μακροοικονομικό  επίπεδο,  τον  τρόπο  σκέψης  της  νέας  κεϋνσιανής  σχολής.  Η  νέα 
κεϋνσιανή  σχολή  σκέψης  ενσωματώνει  κεϋνσιανές  σκέψεις  με  έναν  νέο  τρόπο. 
Τροποποιεί και επεκτείνει τη μεθοδολογία IS‐LM και AD‐AS για την περίπτωση μιας 
κλειστής οικονομίας, αλλά και τη μεθοδολογία Mundell‐Fleming, για την περίπτωση 
της  ανοιχτής  οικονομίας,  στο  νέο  οικονομικό  περιβάλλον,  οι  οποίες  βασίζονται 
κυρίως στην αργή προσαρμογή των τιμών και συγκεκριμένα:  

‐ Στην  πεποίθηση,  ότι  το  επίπεδο  της  παραγωγής  καθορίζεται 
μακροπρόθεσμα από  την  τεχνολογία και  τα μέσα παραγωγής και οι αρχές, 
σε τελική ανάλυση, το μόνο που μπορούν να επιλέξουν είναι το επίπεδο του 
πληθωρισμού.  

‐ Στη  χρονική  ασυνέπεια  των  εφαρμοζόμενων  νομισματικών  και 
δημοσιονομικών  πολιτικών  και  κατ’  επέκταση  στην  ανάγκη  ενσωμάτωσης 
κανόνων συμπεριφοράς.  

‐ Στην  αναποτελεσματική  χρήση  της  δημοσιονομικής  πολιτικής,  ως  μέσου 
σταθεροποίησης της οικονομίας. 

 
Τα  υποδείγματα  αυτά  στη  περισσότερο  απλή  μαθηματική  μορφή  τους 
παρουσιάζονται  με  τη  βοήθεια  δύο  εξισώσεων,  την  πρώτη,  η  οποία αποτελεί  την 
αντίστοιχη της IS εξίσωση και συσχετίζει κατά έναν αρνητικό τρόπο το άνοιγμα της 
παραγωγής  με  το  πραγματικό  επιτόκιο,  και  τη  δεύτερη,  η  οποία  αποτελεί  μια 
συνάρτηση  Phillips  και  συσχετίζει  θετικά  τον  πληθωρισμό  με  το  άνοιγμα  της 
παραγωγής (Clarida et al., 1999): 
 

[ ]1 1t t t t t t tx i E E x gϕ π + += − − + +
            (36) 

1t t t t tx E uπ λ β π += + +
              (37) 

Όπου: 
                                                                 
177 Πέραν των προαναφερθέντων, οι αναγκαίες προσαρμογές στην οικονομία εξασφαλίζονται μέσα 
από την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, η οποία περιέχεται στη συνθήκη της Λισαβόνας σχετικά με 
τις  αναγκαίες  διαρθρωτικές  δομές.  Το  γεγονός  ότι  ο  πληθωρισμός,  και  κυρίως  το  ελλείμματα  / 
πλεονάσματα  του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών  αποκτούν  χαρακτήρα  κοινών  προϊόντων,  τον 
χαρακτήρα προϊόντων  της  νομισματικής  ένωσης,  δεν  λαμβάνονται  καθόλου  υπ’  όψη.  Σε  αυτή  την 
περίπτωση,  όπως  και  στην  περίπτωση  του  δόγματος  Lawson,  τα  ελλείμματα  /  πλεονάσματα  των 
κρατών μελών αποτελούν προϊόν ορθολογικών αποφάσεων και δεν πρέπει να προκαλούν ανησυχία.  
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‐ χ  το  άνοιγμα  της  παραγωγής,  το  οποίο  ορίζεται  από  τη  διαφορά  της 
πραγματικής παραγωγής με τη δυνητική παραγωγή, η οποία είναι σταθερά 
και δηλώνει το επίπεδο ισορροπίας της παραγωγής, 

‐ π ο ρυθμός πληθωρισμού,  
‐ Ε οι προσδοκώμενες τιμές,  
‐ g και u αντιστοιχούν σε τυχαίες μεταβολές της ζήτησης και της προσφοράς, 

με μέσο το μηδέν και σταθερή διακύμανση, και 
‐ φ και λ είναι απλές μαθηματικές παράμετροι. 

 
Στο  πλαίσιο  μιας  μαθηματικής  βελτιστοποίησης,  οι  παραπάνω  συναρτήσεις 
αποτελούν  τους  μαθηματικούς  περιορισμούς  της  ακόλουθης  αντικειμενικής 
συνάρτησης μεγιστοποίησης:  
 

            (38) 

 

Οι  δύο  προηγούμενες  συναρτήσεις  είναι  αποτέλεσμα  διαδικασιών 
βελτιστοποίησης. Η μεν πρώτη, βελτιστοποίησης των διαχρονικών αποφάσεων των 
καταναλωτών178,  και  η  δεύτερη,  βελτιστοποίησης  των  αποφάσεων  των 
επιχειρήσεων,  οι  οποίες  δεν  λειτουργούν  σε  ένα  αυστηρό  ανταγωνιστικό 
περιβάλλον,  το  οποίο  επιβάλλει  τη  σταθερότητα  των  τιμών,  αλλά  έχουν  τη 
δυνατότητα  να  εφαρμόζουν πολιτικές  τιμολόγησης  και  κυρίως  να αποκομίζουν  τα 
γνωστά περιθώρια κέρδους179. Λογικά, η αντικειμενική συνάρτηση μεγιστοποίησης 
θα  έπρεπε  να  αποτελεί  τη  συνάρτηση,  η  οποία  καταμετρά  την  ωφέλεια  της 
οικονομίας.  Τυπικά,  έχουν  αναπτυχτεί  και  υποδείγματα,  τα  οποία  βασίζονται  σε 
συναρτήσεις ωφέλειας  ενός αντιπροσωπευτικού καταναλωτή.  Επειδή όμως  τέτοια 
υποδείγματα  βασίζονται  σε  υποθέσεις  μη  ρεαλιστικές  και  επιπρόσθετα  η 
μαθηματική  τους  χρήση είναι  δύσκολη,  η θεωρία  επικεντρώνει  την προσοχή στην 
συνάρτηση ζημίας από τη μη τήρηση του στόχου του πληθωρισμού και του στόχου 
του ανοίγματος της παραγωγής180.   
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη το παραπάνω βασικό υπόδειγμα της νέας κεϋνσιανής σχολής 
θα πρέπει να κατανοηθούν τα εξής:  
                                                                 
178  Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση,  επιλύεται  η  συνάρτηση  Euler  μια  δυναμικής  διαδικασίας 
βελτιστοποίησης των αποφάσεων των καταναλωτών, εφ΄ όσον ληφθεί υπ’ όψη, ότι η κατανάλωση 
ισούται με την παραγωγή μείον τις κρατικές δαπάνες (Clarida et al., 1999).  
179  Στην  συγκεκριμένη  περίπτωση,  θα  πρέπει  να  διαχωρίζεται  ο  αριθμός  των  επιχειρήσεων  που 
μεταβάλουν τις τιμές από αυτές που τις διατηρούν σταθερές. Τυπικά θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ 
όψη και η  χρονική διάρκεια διατήρησης  των  τιμών. Μέσα από  την άθροιση  των επιχειρήσεων και 
καταμέτρηση της χρονικής διάρκειας μπορεί να υπολογισθεί η δεύτερη εξίσωση. Για τον υπολογισμό 
των  επιχειρήσεων  που  διατηρούν  ή  μεταβάλλουν  τις  τιμές  χρησιμοποιείται  η  μεθοδολογία  που 
προτείνει  ο  Calvo  και  η  οποία  βασίζεται  σε  μια  στοχαστική  διαδικασία  κατανομής  Poisson. 
Συγκεκριμένα  ο  υπολογισμός,  βασίζεται  στην  υπόθεση  ότι  για  κάθε  χρονική  περίοδο  υπάρχει  ένα 
σταθερό  ποσοστό  επιχειρήσεων  (θ)  το  οποίο  κρατά  τις  τιμές  σταθερές  και  κατ’  επέκταση  ένα 
ποσοστό επιχειρήσεων (1‐θ), το ο ποίο μεταβάλει τις τιμές τους ανεξάρτητα από τον χρόνο (Clarida 
et al., 1999).    
180 Οι However, Rotenberg και Woodford, (αναφορά στο Clarida et al., 1999) έδειξαν ότι, κάτω από 
ορισμένες προϋποθέσεις, μια συνάρτηση ωφέλειας του αντιπροσωπευτικού καταναλωτή μπορεί να 
προσεγγισθεί με την αντικειμενική τετραγωνική συνάρτηση τρία (38).  
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‐ Πρώτον,  το  γεγονός  ότι  η  IS  συνάρτηση,  όπως  και  η  συνάρτηση  Phillips, 
περιλαμβάνουν  τόσο  το  πραγματικό  επιτόκιο,  όσο  και  τις  προσδοκώμενες 
τιμές,  υποδηλώνει,  ότι    τα  αποτελέσματα  της  μεγιστοποίησης  εξαρτώνται 
κυρίως από τις προσδοκίες σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές.  

‐ Δεύτερον,  έχει  σημασία  να  τονιστεί  η  σπουδαιότητα  της  παραμέτρου α.  Η 
παράμετρος  αυτή  μετρά  τη  σημασία  που  προσδίδουν  τα  όργανα  λήψης 
αποφάσεων  στον  στόχο  του  πληθωρισμού  καθώς  και  στον  στόχο  του 
ανοίγματος  της  παραγωγής.  Εάν  παίρνει  τιμές  ίσες  με  τη  μονάδα,  τότε 
σημαίνει  ότι  οι  αρχές  δίδουν  βάρος  κυρίως  στην  παραγωγή  και  την 
απασχόληση.  Ένα  ισούται  με  μηδέν,  σημαίνει  ότι  οι  αρχές  επικεντρώνουν 
την προσοχή τους στον πληθωρισμό. Κατά αυτόν τον τρόπο η παράμετρος α 
προσδιορίζει  σε  μεγάλο  βαθμό  τις  αποφάσεις  των  αρχών  στον  τομέα  της 
οικονομίας,  κάτι  που  τονίστηκε  εξ  άλλου  και  στην  υποσημείωση  54  του 
κεφαλαίου  8.3,  όπου  παρουσιάσθηκε  μια  απλή  μορφή  συνάρτησης 
βελτιστοποίησης της ωφέλειας.  

 
Πέραν  αυτών,  τα  υπόλοιπα  αποτελούν  μαθηματικές  εφαρμογές  βελτιστοποίησης 
κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και υποθέσεις όπου (Clarida et al., 1999) π.χ. 

‐ Εξετάζεται η περίπτωση διακριτικών  εφαρμογών πολιτικών  και η σύγκρισή 
τους  με  την  περίπτωση  της  εφαρμογής  κανόνων  και  δεσμεύσεων,  όπου 
αποδεικνύεται  ότι  η  περίπτωση  της  εφαρμογής  δεσμεύσεων  μπορεί  να 
οδηγήσει  σε  βελτίωση  της  ωφέλειας  της  οικονομίας,  όπως  εξ  άλλου 
παρουσιάσθηκε σε πιο απλή μορφή στην υποσημείωση 54  του  κεφαλαίου 
7.3.  

‐ Εξετάζεται η περίπτωση της ατελούς πληροφόρησης και των επιπτώσεων και 
λύσεων που μπορούν να δοθούν στο πλαίσιο του παραπάνω υποδείγματος.  

‐ Εξετάζεται  η  περίπτωση  της  εφαρμογής  των  ενδιάμεσων  στόχων,  όπως 
πληθωρισμός, νομισματικά μεγέθη, επίπεδο τιμών και παραγωγή. 

 
Μαθηματικά,  όλες  οι  παραπάνω  περιπτώσεις  επιλύονται  μέσα  από  τη 
βελτιστοποίηση  της  αντικειμενικής  συνάρτησης  και  την  εφαρμογή  πολύπλοκων 
μεθόδων δυναμικής στοχαστικής βελτιστοποίησης κατά περίπτωση, με αποτέλεσμα 
κάθε φορά  να  προκύπτει  και  ένας  άριστος  κανόνας  εφαρμογής  της  νομισματικής 
πολιτικής, δηλαδή ένας άριστος κανόνας εφαρμογής του επιτοκίου.  
 

Στην  πράξη  ωστόσο  αποφεύγεται  η  χρήση  τέτοιων  πολύπλοκων  μεθόδων,  και 
χρησιμοποιούνται  κυρίως  τρείς  συναρτήσεις,  οι  οποίες  αποτελούν  εμπειρικές 
εκτιμήσεις  από  δεδομένα  που  υπολογίζουν  οι  αρχές.  Εκτός  από  τις  δύο  πρώτες 
εξισώσεις,  οι οποίες αφορούν  την  IS  συνάρτηση καθώς και  τη συνάρτηση Phillips, 
χρησιμοποιείται συνήθως και μια τρίτη συνάρτηση, η οποία αποτελεί μια έκφραση 
του  νομισματικού  κανόνα  που  χρησιμοποιούν  κυρίως  οι  νομισματικές  αρχές. 
Ουσιαστικά,    χρησιμοποιούνται ως βάση κυρίως  τρείς  εξισώσεις,  όπως αυτές που 
παρουσιάσθηκαν στο κεφάλαιο 3.1 και οι οποίες χάρη ευκολίας επαναλαμβάνονται 
στα  επόμενα  και  οι  οποίες  θεωρούνται  ότι  χαρακτηρίζουν  την  τάση  της  Νέας 
Μακροοικονομικής Συναίνεσης: 
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    (39) 

 

        (40) 
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όπου Υg το άνοιγμα της παραγωγής, R το ονομαστικό επιτόκιο, p ο πληθωρισμός, pT 

ο πληθωρισμός στόχος  , RR*  το πραγματικό επιτόκιο  ισορροπίας, s οι στοχαστικές 
μεταβλητές  και  Ε  οι  προσδοκώμενες  τιμές.  Η  πρώτη  συνάρτηση  περιγράφει,  την 
αγορά  προϊόντων,  όπου  η  παραγωγή  εξαρτάται  από  την  παρελθούσα  και 
μελλοντικά  αναμενόμενη  διαφορά  της  παραγωγής.  Η  δεύτερη  συνάρτηση 
(ονομάζεται  και  συνάρτηση  Phillips),  συσχετίζει  τον  πληθωρισμό  με  τη  διαφορά 
στην  παραγωγή  και  τον  παρελθόντα  αλλά  και  μελλοντικά  προσδοκώμενο 
πληθωρισμό  και  η  τρίτη  συνάρτηση  περιγράφει  τον  νομισματικό  κανόνα  που 
αντικαθιστά  τη  γνωστή  συνάρτηση  LM  και  σύμφωνα  με  αυτόν  το  επιτόκιο 
προσαρμόζεται  με  βάση  το  ονομαστικό  επιτόκιο  της  παρελθούσας  περιόδου,  τη 
διαφορά  του  πληθωρισμού  από  τον  πληθωρισμό‐στόχο,  τον  προσδοκώμενο 
πληθωρισμό  καθώς  και  το  πραγματικό  επιτόκιο  ισορροπίας  (Arestis  and  Sawyer, 
2003), (Arestis and Sawyer, 2003 b ), (Arestis, 2009). 
 
Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τις  προηγούμενες  θεωρητικές  αναφορές,  μπορεί  να 
αναφερθούν εν συντομία οι βασικές υποθέσεις λειτουργίας του μακροοικονομικού 
εγχειρήματος της ΟΝΕ, έτσι όπως αυτό αποτυπώνεται στις διατάξεις της συνθήκης 
του Μάαστριχτ και αυτές είναι (Arestis and Sawyer, 2003):  

- Η πίστη στη λειτουργία της αγοράς και στον συντονισμό μέσω της αγοράς, 
σε  αντίθεση  με  τις  διακριτικές  κατά  περίπτωση  παρεμβάσεις  που  μάλλον 
έχουν αποσυντονιστικές επιπτώσεις.  

- Ο  πρωταρχικός  ρόλος  της  νομισματικής  πολιτικής,  η  οποία  είναι  εύκολα 
προσαρμόσιμη  και  μπορεί  να  εφαρμοσθεί  γρήγορα  και  ευέλικτα. 
Πρωταρχικός  στόχος  της  νομισματικής  πολιτικής  είναι  η  διατήρηση  της 
σταθερότητας  του  επιπέδου  των  τιμών.  Η  δημοσιονομική  πολιτική  
θεωρείται  μάλλον  αναποτελεσματική  και  για  θεσμικούς  λόγους. 
Χρησιμοποιείται  μόνο  στο  μέτρο  της  αυτόματης  σταθεροποίησης  που 
ενέχεται στον προϋπολογισμό. Κατά αυτόν τον τρόπο, η παλαιά διαμάχη για 
την  αποτελεσματικότητα  της  νομισματικής  και  της  δημοσιονομικής 
πολιτικής,  στο  πλαίσιο  της  νομισματικής  ένωσης  έχει  λυθεί  υπέρ  της 
προτεραιότητας  της  νομισματικής  πολιτικής  και  του  υποβιβασμού  της 
δημοσιονομικής πολιτικής ως «συνοδευτικής» πολιτικής.  

- Η  σταθεροποίηση  του  επιπέδου  των  τιμών  και  του  πληθωρισμού  ως  το 
μοναδικό  πεδίο  μακροοικονομικής  πολιτικής  που  εφαρμόζουν  η  Ε.Ε.  και  η 
ΟΝΕ,  έχει  ανατεθεί  σε  μια  ανεξάρτητη  αρχή  που  δεν  είναι  υπόλογη  σε 
κανέναν  και  σε  κανένα  ευρωπαϊκό  όργανο,  διότι  πιστεύεται  ότι  μια 
ανεξάρτητη  κεντρική  τράπεζα  αποτελούμενη  από  τεχνοκράτες  μπορεί 
ευκολότερα να αντισταθεί στις απαιτήσεις το ομάδων συμφερόντων και να 
ακολουθήσει  και  να πετύχει με  έναν αποτελεσματικό  τρόπο  τον στόχο  του 
πληθωρισμού.  

[ ]0 1 1 2 1 3 1 1( ) ( )g g g
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- Η  πειθαρχία  της  οικονομικής  πολιτικής  αποτελεί  πρωταρχικό  στόχο.  Κατά 
αυτόν  τον  τρόπο,  η  ΟΝΕ  αντιμετωπίζει  το  πρόβλημα  της  χρονικής 
ασυνέπειας,  προσδίδοντας  κυρίως  μεγάλο  κύρος  στον  συντονισμό  μέσω 
κανόνων  και  αποκλείοντας  τη  δυνατότητα  αντιδράσεων  σε  περιπτωσιακές 
μεταβολές που επιβάλλει το οικονομικό εξωτερικό περιβάλλον.  

- Η σταθερότητα του επιπέδου των τιμών υλοποιείται μέσα από τη στόχευση 
του  πληθωρισμού.  Αν  και  ή  ίδια  η  ΕΚΤ  ποτέ  δεν  έχει  παραδεχθεί  ότι 
ακολουθεί μια πολιτική στόχευσης του πληθωρισμού και ακολουθεί όπως ή 
ίδια  ανακοινώνει  μια  πολιτική  δύο  πυλώνων,  σύμφωνα  με  την  οποία  στο 
πλαίσιο  της  πολιτικής  του  πρώτου  πυλώνα  παρακολουθεί  διάφορους 
δείκτες  τιμών  χρηματιστηριακών  αξιών,  τιμών  πρώτων  υλών,  διεθνών 
προϊόντων και τον δείκτη τιμών καταναλωτή και στο πλαίσιο του δεύτερου 
πυλώνα  παρακολουθεί  τα  νομισματικά  μεγέθη  και  κυρίως  τον  δείκτη 
νομισματικής κυκλοφορίας Μ3, διότι πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη σχέση 
μεταξύ  της  νομισματικής  κυκλοφορίας  και  επιπέδου  τιμών  είναι  στην 
περίπτωση  της  Ε.Ε.  σταθερή,  ωστόσο  ανακοινώνει  ότι  ο  στόχος  του 
πληθωρισμού είναι κάπου μεταξύ 1%‐2% με έμφαση ένα επίπεδο κάτω και 
κοντά στο 2%.   

- Βασική είναι επίσης και η πίστη ότι μακροπρόθεσμα, σε τελική ανάλυση το 
επίπεδο παραγωγής προσδιορίζεται από την τεχνολογία και το επίπεδο των 
μέσων  παραγωγής  και  ότι  αυτό  δεν  μπορεί  να  αλλάξει  μέσα  από 
βραχυπρόθεσμες  παρεμβάσεις.  Έτσι  η  οικονομία  κινείται  βραχυπρόθεσμα 
γύρο  από  το  σταθερό  σημείο  απασχόλησης  το  λεγόμενο  NAIRU  (Non 
Accelerating  Inflation  Rate  Unemployment),  το  οποίο  προσδιορίζει  μια 
σταθερή  σχέση  πληθωρισμού  με  την  απασχόληση  (ανεργία). Μια  πολιτική 
μείωσης  του  ανεργίας  πέραν  αυτού  του  συγκεκριμένου  σημείου  θα 
οδηγούσε  σε  αύξηση  του  πληθωρισμού.  Με  άλλα  λόγια  θεωρείται  ότι  η 
απασχόληση καθορίζεται από τα πλευρά της προσφοράς και ότι μια πολιτική 
ζήτησης  δεν  μπορεί  να  έχει  επιπτώσεις  στην  απασχόληση  και  το  μόνο  το 
οποίο θα επηρεάσει θα είναι το επίπεδο του πληθωρισμού.  

- Ισχύει  ο  νόμος  του Say,  ο  οποίος  υπονοεί  ότι  η προσφορά δημιουργεί  την 
ζήτηση  με  αποτέλεσμα  η  ζήτηση  να  προσαρμόζεται  πάντα  στα  αναγκαία 
επίπεδα και να μην απαιτείται μια πολιτική τόνωσης της ζήτησης.   

Ανακεφαλαιώνοντας, μπορεί να διαπιστωθεί, ότι τόσο η Νέα Κεϋνσιανή Σχολή, όσο 
και η Νέα Μακροοικονομική Συναίνεση, όσο όμως και η Θεωρία της Νομισματικής 
Ένωσης, όπως αυτή παρουσιάζεται στην περίπτωση της ΟΝΕ, απομυθοποιώντας τη 
μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα των νομισματικών μεγεθών, των διακριτικών 
παρεμβάσεων,  των  δημοσιονομικών  πολιτικών,  προχωρά  στη  μόνη  λογικά 
εναπομένουσα εναλλακτική, τη σταθεροποίηση, στην πολιτική σταθεροποίησης της 
οικονομίας μέσα από τη σταθεροποίηση της νομισματικής και της δημοσιονομικής 
πολιτικής.  Η  νομισματική  και  δημοσιονομική  πολιτική  δεν  αποτελούν  πλέον  τις 
παραδοσιακά εναλλακτικές εφαρμογές οικονομικής πολιτικής. Τόσο η νομισματική 
όσο  και  δημοσιονομική  πολιτική  δεν  εφαρμόζονται  στο  πλαίσιο  μια  κάποιας 
πολιτικής  ανάπτυξης  και  απασχόλησης  αλλά  στο  πλαίσιο  της  σταθεροποίησης. 
Εμφανής  είναι  επίσης  και  η  πίστη  στην  επιτυχία  της  νομισματικής  πολιτικής  να 
ανταπεξέλθει  στο  δύσκολο  έργο  της  σταθεροποίησης,  στην  τεχνική  των 
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τεχνοκρατών  να  προσαρμόσουν  τη  νομισματική  πολιτική  σε  καταστάσεις 
αβεβαιότητας  και  ατελούς  πληροφόρησης,  σε  καταστάσεις  προδιάθεσης 
πληθωρισμού κ.ά.  
 
Βασιζόμενη στην αναποτελεσματικότητα των νομισματικών μεγεθών, η θεωρία της 
νομισματικής  ένωσης  επεκτείνει  τη  θεωρία  των  άριστων  νομισματικών  περιοχών, 
δείχνοντας ότι σε τελική ανάλυση τα όρια της άριστης νομισματικής περιοχής είναι 
εύπλαστα  και  καθορίζονται  μόνο  από  τον  τρόπο  ένταξης  των  νέων  χωρών  στο 
οικοδόμημα  της  σταθεροποιητικής  πολιτικής,  επεκτείνοντας  το  κύκλο  των 
δυνητικών  συμμετεχόντων  σε  αυτούς,  οι  οποίοι  θέλουν  και  είναι  ικανοί  να 
εφαρμόσουν τις κοινές επιταγές για κοινή σταθεροποιητική πολιτική.  
 
Αξιολογώντας την ΟΝΕ με όρους ενός διαπεριφερειακού νομισματικού συστήματος, 
μπορεί  χωρίς  υπερβολή  να  διαπιστωθεί,  ότι  αυτό  βασίζεται  στα  τρία  βασικά 
δόγματα στα οποία βασίζεται το σημερινό διεθνές νομισματικό σύστημα, το δόγμα 
Lawson,  το  δόγμα  της  «τακτοποίησης  τα  του  οίκου»  καθώς  και  το  δόγμα  της 
«μεγάλης  αυτοσυγκράτησης».  Το  δόγμα  Lawson181  (Dorruci  and  McKay,  2011), 
(Bracke  et  al.,  2008)  υποδηλώνει  ότι  σε  τελική  ανάλυση  τα  ελλείμματα  ή 
πλεονάσματα που εμφανίζουν οι διάφορες χώρες στα πλαίσια των εμπορικών τους 
συναλλαγών  δεν  πρέπει  να  αποτελούν  λόγους  ανησυχίας,  καθώς  αυτά  είναι 
αποτέλεσμα ορθολογικών πράξεων των συμμετεχόντων στην οικονομία.  Το δόγμα 
της «τακτοποίησης τα του οίκου» (Committee on International Economic Policy and 
Reform,  2011)  γίνεται  αντιληπτό  καλύτερα  σε  ένα  περιβάλλον  όπου  οι  διάφορες 
χώρες έχουν την ελευθερία της επιλογής των πράξεών τους, για παράδειγμα, μέσα 
από  την  εφαρμογή  ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών  ισοτιμιών.  Εάν στη 
συγκεκριμένη περίπτωση οι διάφορες χώρες τακτοποιούν τα προβλήματά τους και 
ακολουθούν  πολιτικές  σταθεροποίησης,  τότε  δεν  υπάρχουν  λόγοι  για  να  μην 
λειτουργήσει  ένα  διεθνές  νομισματικό  σύστημα  χωρίς  σκόπιμες  ανατιμήσεις  και 
υποτιμήσεις.  Το  δόγμα  της  μεγάλης  αυτοσυγκράτησης  είναι  ένα  δόγμα  το  οποίο 
εμφανίστηκε τη δεκαετία του 80  (Krugman, 2000  και 2009),    (Bernanke, 2004)  και 
υπονοεί  την  αναγκαιότητα  αλλά  και  την  αποτελεσματικότητα  άσκησης 
σταθεροποιητικής  νομισματικής  πολιτικής.  Σύμφωνα με  τα παραπάνω,  το  διεθνές 
νομισματικό σύστημα το οποίο υπάρχει και λειτουργεί σήμερα μετά την κατάργηση 
του συστήματος Bretton Woods,  το μη σύστημα όπως το χαρακτηρίζουν,  το οποίο 
στηρίζεται  στις  ελεύθερα  κυμαινόμενες  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  και  κατ’ 
επέκταση  στην  άσκηση  αυτόνομων  νομισματικών  πολιτικών,  μπορεί  να 
λειτουργήσει,  εφ’  όσον  οι  χώρες  ασκούν  μια  σταθεροποιητική  πολιτική, 
τακτοποιούν  τα  του  οίκους  τους  και  κυρίως  τακτοποιούν  τα  ζητήματα 
δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  και  δημοσίου  χρέους.  Κάτω  από  αυτές  τις 
προϋποθέσεις,  τα ελλείμματα  τα οποία εμφανίζονται στο επίπεδο  των  τρεχουσών 
συναλλαγών δεν αποτελούν λόγο ανησυχίας, καθώς είναι αποτέλεσμα ορθολογικών 
αποφάσεων. Παρόμοια είναι και η «φιλοσοφία» λειτουργίας της ΟΝΕ. Εφ’ όσον οι 
χώρες τακτοποιούν τα του οίκου τους και εφαρμόζουν δημοσιονομικές πολιτικές με 
πειθαρχία, χωρίς υπερβολές, εφ’ όσον μπορούν να εφαρμόσουν σταθεροποιητικές 
νομισματικές  πολιτικές,  τότε  η  λειτουργία  της  ΟΝΕ  είναι  εξασφαλισμένη  και  τα 

                                                                 
181 Βλέπε Πρώτο Μέρος, κεφάλαιο 4. 
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εμπορικά  ελλείμματα  ή  πλεονάσματα,  τα  οποία  τυχόν  προκύπτουν  σε  μια 
νομισματική  ένωση  δεν  πρέπει  να  προκαλούν  ανησυχία  καθώς  είναι  αποτέλεσμα 
ορθολογικών αποφάσεων.   
 
Εκτός  από  τη  νομισματική  πλευρά,  η  θεωρία  νομισματικής  ένωσης  έχει  και  την 
πραγματική  της  διάσταση,  τη  διάσταση  των  επιπτώσεων  στην  πραγματική 
οικονομία και συγκεκριμένα στο θέμα της πραγματικής σύγκλισης των κρατών που 
συμμετέχουν σε αυτή. 
 
Ανεξάρτητα  από  την  τυπική  μορφή  που  μπορεί  να  πάρει  το  μακροοικονομικό 
υπόδειγμα  της  ΟΝΕ,  ουσιαστική  παραμένει  η  συνειδητοποίηση  των  αυστηρών 
προϋποθέσεων λειτουργίας  της  και  εδώ εστιάζεται  κυρίως  και η  κριτική  της ΟΝΕ. 
Πέραν  αυτών  των  πολύ  σημαντικών  προβλημάτων,  τα  οποία  έχουν  αναλυθεί  και 
συζητηθεί στην διεθνή βιβλιογραφία182, η προσοχή πρέπει να στραφεί στο ζήτημα 
των διαταραχών και πώς αυτές επηρεάζουν τη λειτουργικότητα της ΟΝΕ.  
 
Πριν  όμως  εξετασθούν  τα  προαναφερθέντα  ζητήματα  σκόπιμο  φαίνεται  να 
εξετασθεί  κατά  πόσο  και  υπό  ποιες  προϋποθέσεις  το  θεωρητικό  υπόδειγμα  της 
νομισματικής ένωσης στην ευρωπαϊκή του εκδοχή, συμβάλλει και στην πραγματική 
σύγκλιση.  
 

9. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 
 
Πρακτικά,  οι  νομισματικές  και  δημοσιονομικές  διατάξεις  τις  οποίες  επιβάλλει  η 
συνθήκη  του  Μάαστριχτ,  συμπληρώνουν  και  ολοκληρώνουν  το  οικοδόμημα  της 

                                                                 
182 Αφορούν τα ζητήματα όπως:  

- Της ανεξάρτητης Κεντρικής Τράπεζας και ιδιαίτερα την προβληματική της ανεξαρτησίας των 
στόχων  κα    των  μέσων,  το  πρόβλημα  της  ελλιπούς  λογοδότησης,  της  δημοκρατικής 
υπόστασης  και  των  οικονομικών  αποφάσεων  και  το  οποίο  εν  μέρει  έχει  συζητηθεί  στα 
κεφάλαιο  8.3.    Για  μια  κριτική  ανάλυση  βλέπε  (Λαπαβίτσας,  1999),  (Τσούκαλης,  2004), 
(Τσούκαλης, 2007).  

- Του  ρόλου  των  νομισματικών  μεγεθών,  όπου  η  κυριότερη  κριτική  προέρχεται  από  το 
στρατόπεδο  της σχολής  του ενδογενούς  χρήματος η  της σχολή  της οριζόντιας προσφοράς 
χρήματος  ‐δομιστές  (structuralist)  ή  διευκολυντές  (accomodationists)  (Μακότο  και 
Λαπαβίτσας, 2004)‐ η οποία υποστηρίζει ότι η κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να ελέγξει την 
προσφορά  χρήματος,  διότι «το σύγχρονο  χρήμα,  είναι  σε μεγάλο βαθμό πιστωτικό  χρήμα 
που δημιουργείται μέσω της σύνθετης αλληλεπίδρασης της επιμέρους ζήτησης δανείων που 
προέρχεται  από  την  παραγωγή  προϊόντος,  τις  λειτουργίες  δανειοδότησης  των 
χρηματοπιστωτικών  οργανισμών  και  τη  δημιουργία  των  αποθεματικών  των  τελευταίων» 
(Λαπαβίτσας, 1999, σ. 277). Η σχολή όμως αυτή καταλήγει στο  ίδιο πλαίσιο νομισματικής 
στρατηγικής,  μέσα  από  διαφορετική  θεωρητική  αιτιολόγηση,  το  οποίο  περιλαμβάνει  τη 
χρήση του επιτοκίου ως μέσο και τη στόχευση του πληθωρισμού, ο οποίος δεν συνδέεται με 
το σημείο NAIRU, αλλά με ένα ελάχιστο σημείο ανεργίας (Minimum Unemployment Rate of 
Inflation. MURI),  καθώς  και  τη  χρήση πρόσθετων  νομισματικών  μέτρων  για  τη  διαχείριση 
του  χρηματοπιστωτικού  τομέα,  εφ’  όσον  θεωρεί,  ότι  από  μόνη  της  η  στόχευση  του 
πληθωρισμού  δεν  είναι  αρκετή  να  διαχειριστεί  ζητήματα  που  προέρχονται  από  τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα (Palley, 2006).   

- Του  προβλήματος  της  συγκεκριμενοποίησης  του  νομισματικού  κανόνα,  για  τον  οποίον 
βασικά σημεία της προβληματικές έχουν ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 3.1.    
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ενιαίας αγοράς που επιβάλλει η  Ε.Ε.  από  νομισματική άποψη.  Σε  ένα περιβάλλον 
ελεύθερης  διακίνησης  της  εργασίας  και  του  κεφαλαίου,  σε  ένα  περιβάλλον 
σταθερότητας, οι επενδυτές μπορούν να αξιολογήσουν ορθολογικά την πορεία των 
αποφάσεων,  με  αποτέλεσμα  η  οικονομία  να  βρίσκεται  σε  πορεία  σταθερής  και 
ισόρροπης ανάπτυξης. Επιδράσεις και μεταβολές στο περιβάλλον αντιμετωπίζονται 
από τους μηχανισμούς της αγοράς οι οποίοι οδηγούν την οικονομία σε μια γενική 
ισορροπία. Μηχανισμοί και δυνάμεις, δρομολογούν τις απαραίτητες προσαρμογές, 
έτσι ώστε το σύστημα της αγοράς να τείνει προς την ισορροπία, εξαλείφοντας κάθε 
διαφορά που μπορεί  να προκύψει στα σχέδια  των δρώντων,  εξαλείφοντας ακόμα 
και  τις διαφορές μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην ένωση. Η θεωρία της 
πραγματικής  σύγκλισης  δε  είναι  άλλο  παρά  μια  έκφραση  πίστης  στη 
λειτουργικότητα  της  θεωρίας  της  γενικής  ισορροπίας  και  την  ικανότητα  να 
εξαλείφει της διαφορές μεταξύ των χωρών στο διεθνή χώρο (Thirlwall, 2001). Αυτή 
αποτυπώνεται μέσα από:  

- τη λειτουργία της κλασικής θεωρίας της μεγέθυνσης, τύπου Solow και τη νέα 
θεωρία ενδογενούς μεγέθυνσης που συμπεριλαμβάνει την τεχνολογία,  

- τη σύγκλιση των τιμών των συντελεστών παραγωγής, την οποία εκφράζει το 
θεώρημα των  Heckscher‐Ohlin‐Samuelson,  

- τις θετικές επιπτώσεις του ελεύθερου εμπορίου, τις οποίες εκφράζει κυρίως 
το αποτέλεσμα του Rose, και 

- τη  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση,  η  οποία  θεωρητικά  οδηγεί  σε 
ομαλοποίηση  των  αποφάσεων  κατανάλωσης,  στην  ανεξαρτησία  των 
επενδύσεων  από  τις  εσωτερικές  αποταμιεύσεις  καθώς  και  τις  αυξημένες 
δυνατότητας διαφοροποίησης του κινδύνου.  

 
Χωρίς εμβάθυνση στις θεωρίες της μεγέθυνσης, μπορεί να διαπιστωθεί, ότι από τη 
στιγμή που ο Solow, στηριζόμενος κυρίως στις υποθέσεις της εξίσωσης των ex ante 
αποταμιεύσεων  με  τις  ex  ante  επενδύσεις  και  των  φθινουσών  αποδόσεων  των 
παραγωγικών συντελεστών, έδειξε ότι μια οικονομία τείνει σε μια σταθερή πορεία 
(steady state) μεγέθυνσης, ανεξάρτητα των αρχικών προϋποθέσεων, από εκείνη τη 
στιγμή  η  πορεία  τις  σύγκλισης  των  φτωχότερων  χωρών  και  στην  περίπτωση  μιας 
νομισματικής ένωσης, των χωρών με χαμηλότερη ανάπτυξη, προς την κοινή πορεία 
είχε  πλέον  τουλάχιστον  θεωρητικά  δρομολογηθεί  (Jones,  1993),  (Romer,  2006), 
(Thirlwall,  2001).    Η  σύγκλιση  αυτή  δεν  είναι  βασικά  μόνο  το  αποτέλεσμα  της 
τεχνικής  της  οικονομίας  και  των  αυξημένων  δυνατοτήτων  που  απορρέουν  από 
αυτή,  δηλαδή  τον  συνδυασμό  των  παραγωγικών  συντελεστών  (ομαλά 
συμπεριφερόμενη  συνάρτηση  παραγωγής,  συνθήκες  Inada),  αλλά  και  το 
αποτέλεσμα  της  προσαρμογής  των  αποφάσεων  στις  τιμές  και  τις  αποδόσεις,  με 
αποτέλεσμα σε μια νομισματική ένωση το κεφάλαιο να ρέει από τις πλούσιες χώρες 
προς  τις  φτωχές  ή  λιγότερο  ανεπτυγμένες,  διότι  σε  αυτές  η  αποδοτικότητα  του 
κεφαλαίου  είναι υψηλότερη  (Jones, 1993).  Στην σύγκλιση  των φτωχών ή λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών προς τα επίπεδα των πλουσίων συνηγορεί και η διάχυση της 
τεχνολογίας στις φτωχές χώρες, η οποία αν και αργεί, τελικά λαμβάνει χώρα, διότι 
σε τελική ανάλυση η τεχνολογία είναι κατά κάποιο τρόπο ένα «δημόσιο αγαθό» και 
τα  διάφορα  δικαιώματα  εκμετάλλευσης  τύπου  διπλωμάτων  ευρεσιτεχνίας  δεν 
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μπορούν να εμποδίσουν μακροπρόθεσμα τη χρήση της τεχνολογίας και στις φτωχές 
χώρες (Romer, 2006)183 184 185 186. 

                                                                 
183 Εμπειρικά, η σύγκλιση του εισοδήματος και του προϊόντος των φτωχών ή υπό ανάπτυξη χωρών 
προς  το  επίπεδο  των  ανεπτυγμένων  χωρών  μετράται  με  τη  βοήθεια  της  β,  και  σ‐σύγκλισης.  Ο 
συντελεστής β μετρά την ταχύτητα σύγκλισης και ο συντελεστής σ μετρά τη διασπορά της σύγκλισης. 
Ο  συντελεστής  β  είναι  η  παράμετρος  της  ανεξάρτητης  μεταβλητής  σε  μια  απλή  εξίσωση 

παλινδρόμησης τύπου  ( )i i ig a PCYβ= +  , όπου gi υποδηλώνει το μέσο κατά κεφαλή εισόδημα ή 

κατά κεφαλήν προϊόν της χώρας ι για ένα αριθμό ετών και PCYI υποδηλώνει το αρχικό επίπεδο του 
κατά    κεφαλήν  εισοδήματος  ή  κατά  κεφαλή  προϊόντος  της  χώρας  ι.  Για  να  υπάρχει  σύγκλιση  ο 
συντελεστής β θα πρέπει να είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός και αυτό συνεπάγεται ότι το 
κατά κεφαλήν εισόδημα σχετίζεται αρνητικά με τις αρχικές προϋποθέσεις. Αυτό το γεγονός, βέβαια, 
συνδέεται με μια μείωση  της αποδοτικότητας  του  κεφαλαίου  και  κατ’  επέκταση αποτελεί  έμμεση 
απόδειξη  της  θέσης  των  φθινουσών  αποδόσεων  του  νεοκλασικού  υποδείγματος.  Όταν  ισχύουν 
αυτές  οι  προϋποθέσεις,  τότε  λέγεται  ότι  υπάρχουν  ενδείξεις  σύγκλισης  χωρίς  προϋποθέσεις 
(unconditional  convergence)  (Thirlwall,  2001).  Ο  συντελεστής  σ  προκύπτει  από  το  γεγονός  ότι  οι 
διάφορες  χώρες  παρουσιάζουν  διαφορετικές  αρχικές  συνθήκες  αναφορικά  με  το  πλήθος  των 
παραγωγικών  συντελεστών  και  την  τεχνολογία,  με  αποτέλεσμα  να  παρουσιάζουν  διαφορετικούς 
ρυθμούς μεγέθυνσης, οπότε ο ρυθμός μεγέθυνσης δεν δείχνει  καθαρά τη σύγκλιση και απαιτείται η 
εξέταση της διασποράς του ρυθμού μεγέθυνσης προς αυτό των ανεπτυγμένων χωρών (Iancu, 2007).  
184  Γενικά,  η  θεωρία  της  ενδογενούς  μεγέθυνσης  προέκυψε  από  την  ανάγκη  εξήγησης  του 
φαινομένου κατά το οποίο το κεφάλαιο δεν ρέει από πάνω προς τα κάτω, από τις πλούσιες προς τις 
φτωχές χώρες, αλλά κατευθύνεται από τις φτωχές προς τις πλούσιες χώρες. Για να εξηγήσει αυτό το 
φαινόμενο, η θεωρία της ενδογενούς μεγέθυνσης επικέντρωσε την προσοχή της στην τεχνολογία, η 
οποία συνδέεται με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, μέσα από την έρευνα και τεχνολογία, την 
καινοτομία,  το  management,  κ.ά.  και  η  οποία  σε  τελική  ανάλυση  δεν  οδηγεί  σε  μείωση  των 
αποδόσεων  του  κεφαλαίου  στις  αναπτυγμένες  χώρες,  αλλά,  αντίθετα,  σε  αύξησή  τους,  με 
αποτέλεσμα  το  χάσμα  μεταξύ  ανεπτυγμένων  και  φτωχών  χωρών  ή  χωρών  υπό  ανάπτυξη  να 
μεγαλώνει αντί  να μειώνεται.  Εμπειρικές μελέτες, ωστόσο  έδειξαν ότι  και σε αυτή  την περίπτωση 
μπορεί να παρατηρηθεί μια τάση μείωσης των διαφορών των ρυθμών ανάπτυξης των υπό ανάπτυξη 
χωρών με αυτές των ανεπτυγμένων, εάν ληφθούν υπ’ όψη παράγοντες όπως, το επίπεδο μάθησης, ο 
ρυθμός αύξησης του πληθυσμού, οι οικονομικές πολιτικές και κατά αυτό τον τρόπο να παρατηρηθεί 
μια σύγκλιση υπό προϋποθέσεις (Thirlwall, 2001). 
185  Χρήσιμο  φαίνεται  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  να  αναφερθεί  ο  τρόπος  καταγραφής  της 
μεγέθυνσης και  της συμβολής των μέσων παραγωγής σε αυτόν, ο οποίος συνήθως βασίζεται στην 
συγκεκριμενοποίηση  μιας  συνάρτησης  παραγωγής,  η  οποία  αποτυπώνει  τη  συμβολή  των 
συντελεστών  παραγωγής  στο  εισόδημα  ή  το  προϊόν,  όπου,  εκτός  των  λοιπών  προβλημάτων 
άθροισης  ανόμοιων  φυσικών  μεγεθών  (κεφάλαιο,  και  εργασία),  το  βασικότερο  πρόβλημα  που 
αντιμετωπίζει  είναι  ο  τρόπος  καταγραφής  της  συμμετοχής  της  τεχνολογικής  προόδου,  η  οποία 
μπορεί  να  ενσωματώνεται  στους  συντελεστές  παραγωγής  εργασία  και  κεφάλαιο: 

( ( ), ( ) ( ))F K t A t L tΥ =   ή  ( ( ) ( ), ( ))F A t K t L tΥ =     ή  να  θεωρείται  αυτόνομη,  μη 

ενσωματωμένη, ένα είδος κατάλοιπου:   ( ) ( ( ), ( ))A t F K t L tΥ =   
186 Στην προκειμένη περίπτωση κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν διάφορες θεωρίες μεγέθυνσης οι 
οποίες  καταλήγουν  σε  ακριβώς  αντίθετα  αποτελέσματα  από  αυτά  που  πρεσβεύει  η  νεοκλασική 
θεωρία μεγέθυνσης  και  οι οποίες προέρχονται από  το  χώρο έρευνας  των θεωριών ερμηνείας  των 
προβλημάτων  των αναπτυσσομένων  χωρών,  παρ’  όλο που οι υπό μετάβαση  χώρες,  για  τις οποίες 
γίνεται λόγος, δεν μπορούν εύκολα να χαρακτηριστούν ως αναπτυσσόμενες (Thirlwall, 2001), (Iancu, 
2007): 

- Οι  θεωρίες  της  δυαδικότητας,  οι  οποίες  τονίζουν  τη  δυνατότητα  διαφορετικών  επιπέδων 
ανάπτυξης,  τα  οποία  μπορεί  να  έχουν  αρνητικές  ως  προς  τη  σύγκλιση  επιπτώσεις, 
τονίζοντας,  για  παράδειγμα,  για  την  περίπτωση  των  χωρών  υπό  μετάβαση  τις  κοινωνικές 
διαφορές  και  τις  διαφορές  στην  τεχνολογία  μεταξύ  των  χωρών  αυτών  και  των  παλαιών 
χωρών της Ε.Ε.  

- Η  θεωρία  της  σωρευτικής  αιτιότητας,  η  οποία  ισχυρίζεται  ότι  σε  τελική  ανάλυση  οι 
ανεπτυγμένες  χώρες  που  διαθέτουν  κάποια  αρχικά  πλεονεκτήματα,  π.χ.  στον  τομέα  της 
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Μηχανισμοί  πραγματικής  σύγκλισης  εντοπίζονται  και  μέσω  του  θεωρήματος  των 
Heckscher‐Ohlin‐Samuelson,  το  οποίο  αποτελεί  το  λογικό  επακόλουθο  της 
νεοκλασικής  θεωρίας  της  μεγέθυνσης  σε  μια  ανοιχτή  οικονομία,  στην  οποία  οι 
συντελεστές παραγωγής είναι περιορισμένα μεταβλητοί, με αποτέλεσμα η εξίσωση 
των αποδόσεων να μην περιέλθει μέσω του μηχανισμού μετακίνησης των φυσικών 
παραγόντων, αλλά μέσω της μεταβλητότητας των τιμών.  Το   αποτέλεσμα είναι να 
επέλθει  μια  εξίσωση  των  τιμών  και  των  μισθών,  τόσο  στον  τομέα  των 
εμπορεύσιμων, όσο και στο τομέα των μη εμπορεύσιμων αγαθών (Järvinen, 2001). 
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ισχύς του παραπάνω θεωρήματος περιορίζεται από την 
ισχύ  του  αποτελέσματος  των  Balassa‐Samuelson187,  το  οποίο  υποστηρίζει  ότι  το 
επίπεδο  των  τιμών  μιας  χώρα  αυξάνει  με  την  αύξηση  του  κατά  κεφαλήν 
εισοδήματος, με αποτέλεσμα οι χώρες με χαμηλότερη ανάπτυξη να παρουσιάζουν 
ένα  υψηλότερο  επίπεδο  τιμών  και  αυτό  να  αποτυπώνεται  σε  μια  ανατίμηση  της 
πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  του  νομίσματος  των  συγκεκριμένων 
χωρών (Obstfeld and Krugman, 2011)188.   

Σημαντικά  αποτελέσματα  για  την  πραγματική  σύγκλιση  μπορεί  να  έχει  και  η 
επέκταση  των  εμπορικών  συναλλαγών  μεταξύ  των  χωρών  που  συμμετέχουν  στη 
νομισματική  ένωση,  κάτι  που  τονίζει  το  αποτέλεσμα  του  Rose,  το  οποίο,  όπως 
παρουσιάσθηκε  στο  κεφάλαιο  3.1  του  Πρώτου  Μέρους,  δεν  αποτελεί  ένα 
θεωρητικό  υπόδειγμα,  αλλά  μια  εμπειρική  εκτίμηση,  η  οποία  καταγράφει  τις 
επιπτώσεις  της  κατάργησης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  σε  μια  νομισματική 
ένωση στην ανάπτυξη του εμπορίου και η οποία μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη, 
όσο αρχικά υποστήριξε ο Rose, είναι όμως υπαρκτή και γενικά αποδεκτή. Το σχετικό 
αποτέλεσμα για την οικονομική ολοκλήρωση εξαρτάται από το πόσο αυτή η αύξηση 
των  εμπορικών  συναλλαγών  εντοπίζεται  στην  ανάπτυξη  του  ενδοκλαδικού 
(διαφοροποίηση) ή στην ανάπτυξη του διακλαδικού εμπορίου (εξειδίκευση)189.  

                                                                                                                                                                                        
τεχνολογίας,  τα  αξιοποιούν  προς  όφελός  τους,  με  αποτέλεσμα  η  ανισότητα  μεταξύ 
ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών να διευρύνεται αντί να μειώνεται, κάτι το οποίο 
μπορεί  να  ισχύσει  και  στην  περίπτωση  των  υπό  μετάβαση  χωρών  στην  τεχνολογικά 
ανεπτυγμένη Ευρώπη. 

- Τα  υποδείγματα  Κέντρου  και  Περιφέρειας,  τα  οποία  βασίζονται  τόσο  στις  θεωρίες 
δυαδικότητας  όσο  και  στις  θεωρίες  της  σωρευτικές  αιτιότητας,  για  τα  οποία  υπάρχει 
υπόνοια  ότι  ισχύουν  στην  περίπτωση  της  Ε.Ε.  και  την  ΟΝΕ,  καθώς  συχνά  εκφράζονται 
απόψεις για ΟΝΕ και Ε.Ε. διαφορετικών ταχυτήτων, μιας Ευρώπης του Βορρά και μιας του 
Νότου.   

187 Βλέπε Πρώτο Μέρος, κεφάλαιο 3.1.  
188 Και σε αυτή την περίπτωση μπορούν να εκφραστούν αντιρρήσεις αναφορικά με τη σύγκλιση των 
τιμών  των  συντελεστών  παραγωγής  και  αυτές  οι  αντιρρήσεις  αιτιολογούνται  με  την  θεωρία 
σωρευτικής  αιτιότητας,  η  οποία  ισχυρίζεται  ότι,  για  παράδειγμα,  η  μετανάστευση  εργασίας  από 
περιοχές, στις οποίες αυτή βρίσκεται σε αφθονία προς αυτές στις οποίες υπάρχει έλλειψη, θα έχει 
σαν  αποτέλεσμα  την  αύξηση  της  ζήτησης  στην  περιοχή  μετανάστευσης  και  αυτό  θα  οδηγήσει  σε 
αύξηση  του  μισθού.  Παρόμοια  το  κεφάλαιο  αναμένεται  να  μεταναστεύσει  προς  τις  περιοχές  με 
έντονη  ζήτηση  δηλαδή  τις  ανεπτυγμένες  περιοχές,  στις  οποίες  παρατηρείται  μια  εισροή 
μετανάστευσης, με αποτέλεσμα κεφάλαιο, εργασία και επιχειρηματικότητα να μεταναστεύουν μαζί 
και να αυξάνονται έτσι οι αποδόσεις και οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών στις ανεπτυγμένες 
περιοχές και να μειώνονται στις υπό ανάπτυξη χώρες (Thirlwall, 2001).  
189 Στη θεωρία, τα ευεργετικά αποτελέσματα του ελεύθερου εμπορίου είναι αποδεκτά. Στην πράξη 
όμως,  όσον  αφορά  τις  υπό  ανάπτυξη  χώρες,  δεν  φαίνεται  να  επιβεβαιώνονται,  καθώς  πολλές 
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Επιπτώσεις  στην  πραγματική  σύγκλιση  μπορεί  να  έχει  και  η  χρηματοπιστωτική 
ολοκλήρωση την οποία συνεπάγεται μια νομισματική ένωση. Αυτές απορρέουν από 
δύο κυρίως πηγές, την κατάργηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και την ελεύθερη 
διακίνηση  του  κεφαλαίου,  η  οποία  λαμβάνει  χώρα  σε  μια  ολοκληρωμένη 
χρηματοπιστωτική  αγορά.  Η  κατάργηση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  έχει  σαν 
αποτέλεσμα: 

- την  εξάλειψη  του  συναλλαγματικού  κινδύνου  και  της  αβεβαιότητας  που 
συνοδεύει  τις  διακυμάνσεις  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  των  εθνικών 
νομισμάτων,  με  αποτέλεσμα  να  μειώνεται  το  κόστος  συναλλαγής  και 
ασφάλισης,  

- τη μείωση του κόστους συναλλαγών και  
- την  εξοικονόμηση  τους  κόστους  από  τη  διατήρηση  συναλλαγματικών 

διαθεσίμων190. 
 

Οι  επιπτώσεις  της  ελεύθερης  διακίνησης  του  κεφαλαίου  ή  της  διεθνούς  
χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης  κατά  τους  Obstfeld  and  Taylor  (2005), 
εντοπίζονται  στη  διαφοροποίηση  του  κινδύνου,  στη  διαχρονική  αριστοποίηση 
καθώς  και  στην  πειθαρχία  την  οποία  επιβάλλει  μια  παγκόσμια  χρηματοπιστωτική 
αγορά. Η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση με την πληθώρα των χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων που προσφέρει,  προσφέρει  ταυτόχρονα  τη δυνατότητα  της μεταφοράς 
του  κινδύνου  από  άτομα  τα  οποία  θέλουν  να  αποβάλουν  το  κίνδυνο  από  τις 
οικονομικές αποφάσεις σε άτομα τα οποία θέλουν και μπορούν να τον αναλάβουν 
τον  κίνδυνο,  φυσικά  έναντι  εύλογου  αντιτίμου  στην  απόδοση.  Μετοχές, 
δικαιώματα,  παράγωγα  και  άλλα  χρηματοπιστωτικά  εργαλεία  αποτελούν 
ουσιαστικά  αξιολογήσεις  μελλοντικών  συμβάντων  που  επιτρέπουν  τη  μεταφορά 
κινδύνου μέσω τις ανάληψης θέσεων: long, σε περίπτωση θετικών προσδοκιών, και 
short, σε περίπτωση αρνητικών προσδοκιών. Ο κόσμος των Arrow‐Debreu, o κόσμος 
της  αξιολόγησης  και  αποτίμησης  όλων  των  πιθανών  συμβάντων,  τα  οποία 
επιτρέπουν  τη  μεταφορά  κινδύνου  και  την  ασφάλιση  έναντι  των  διαταραχών  και 
κατά  αυτό  τον  τρόπο  συμβάλλουν  στην  σταθερότητα,  την  ανάπτυξη  και  τη 
σύγκλιση,  βρίσκεται  σε  πλήρη  εξέλιξη.  Η  διαχρονική  αριστοποίηση  των 
συναλλαγών, από την άλλη μεριά, επικεντρώνει την προσοχή στη δυναμική εξέλιξη 
των  αποφάσεων,  τη  χρονική  κατανομή  των  πόρων.  Για  παράδειγμα,  μια  χώρα  η 
οποία  εμφανίζει  υψηλές  επενδυτικές  ευκαιρίες,  αλλά  δεν  έχει  τα  μέσα  να 
επενδύσει  μπορεί  να  απευθυνθεί  στη  διεθνή  αγορά  και  να  αξιοποιήσει  τις 
επενδύσεις  που  της  προσφέρονται.  Ή,  ακόμη,  μια  χώρα  η  οποία  παρουσιάζει 
υψηλές αποταμιεύσεις, αλλά δεν έχει επενδυτικές ευκαιρίες, μπορεί να διαθέσει τις 
αποταμιεύσεις  της στη διεθνή αγορά και  κατά αυτό  τον  τρόπο  να  τις αξιοποιήσει 
αποτελεσματικά.  Σε  γενικές  γραμμές,  σε  ένα  καθεστώς  ελεύθερης διακίνησης  του 
κεφαλαίου, οι αποταμιεύσεις αναζητούν τις διεθνώς καλύτερες αποδόσεις και δεν 
                                                                                                                                                                                        
εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει μικρή συσχέτιση εμπορικών συναλλαγών με την ανάπτυξη. 
Σε κάθε περίπτωση, το θετικό αποτέλεσμα το οποία υποδηλώνει το αποτέλεσμα του Rose, αποσιωπά 
τα  προβλήματα  τα  οποία  συνδέονται  με  τα  αρνητικά  εμπορικά  ελλείμματα,  τα  οποία  στην 
περίπτωση  των  χωρών  με  παρέκκλιση,  οι  οποίες  χρησιμοποιούν  ακόμα  το  δικό  τους  εγχώριο 
νόμισμα  έχουν  και  νομισματική  υφή,  ενώ  στην  περίπτωση  των  χωρών  της  ΟΝΕ  δεν  έχουν 
νομισματική αλλά πραγματική υφή.   
190  Προφανώς  αυτές  οι  διαπιστώσεις  παραβλέπουν  το  γεγονός  ότι  η  μεταβλητότητα  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας δημιουργεί και ευκαιρίες για κέρδος. 
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θα περιορίζονται μόνο στην εγχώρια αγορά. Από την άλλη μεριά, και οι επενδύσεις 
δεν  περιορίζονται  από  την  εγχώρια  προσφορά  κεφαλαίων,  αλλά  έχουν  τη 
δυνατότητα να αξιοποιούν  το διεθνές κεφάλαιο.  Κατά αυτόν  τον  τρόπο επέρχεται 
μια  «ανεξαρτητοποίηση»  των  επενδύσεων  από  τις  εγχώριες  αποταμιεύσεις. 
Παρόμοια,  οι  καταναλωτές  δεν  περιορίζονται  από  τις  εγχώριες  πιστώσεις    και  θα 
μπορούν να αξιοποιούν και τις διεθνείς πιστώσεις και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα 
μια  ισχυροποίηση  των  καταναλωτικών  δεσμών  μεταξύ  των  χωρών  σε  διεθνές 
επίπεδο,  μια  σύγκλιση  των  καταναλωτικών  δαπανών191.  Από  την  άλλη  μεριά,  η 
διεθνής  χρηματοπιστωτική  αγορά  επιβάλλει  την  πειθαρχία  στις  αποφάσεις  των 
κυβερνήσεων  και  των  εγχώριων  χρηματοπιστωτικών  οργανισμών,  καθώς  είναι 
υποχρεωμένοι να λαμβάνουν υπ’ όψη τις επιταγές τις διεθνούς χρηματοπιστωτικής 
αγοράς192 193.     

Πέραν των προαναφερθέντων θεωρητικών μηχανισμών οικονομικής ολοκλήρωσης, 
πολλά  προσδοκούνται  από  τη  σύγκλιση  των  δομών.  Η  υλοποίηση  της  Ενιαίας 
Αγοράς, η υιοθέτηση του κοινού θεσμικού πλαισίου (το acquis communautaire) και 
κυρίως η υλοποίηση της κοινής νομισματικής πολιτικής αναμένεται να οδηγήσουν 
σε  αλλαγές  στις  συμπεριφορές  των  ατόμων,  σε  αλλαγές  στις  αντιδράσεις,  στην 
συνοχή  της  ΟΝΕ,  η  οποία  με  τη  σειρά  της  μπορεί  να  οδηγήσει  στην  οικονομική 
σύγκλιση  και  οικονομική  ολοκλήρωση.  Το  ζητούμενο  όμως  στην  προκειμένη 
περίπτωση  είναι  πώς  μπορεί  να  διαπιστωθούν  αυτές  οι  αλλαγές,  πώς  μπορεί  να 
μετρηθούν και τελικά πότε επέρχονται.   

                                                                 
191  Τα  παραπάνω  αποτελέσματα  και  ειδικότερα  το  αποτέλεσμα  της  «ανεξαρτητοποίησης»  ή  μη 
συσχέτισης  των  επενδύσεων  από  τις  εγχώριες  αποταμιεύσεις  αμφισβητήθηκε  από  τους  Feldstein‐
Horioka,  οι  οποίοι  με  τη  βοήθεια  εμπειρικής  έρευνας  έδειξαν,  ότι  η  πορεία  των    εγχώριων 
επενδύσεων  παρουσιάζει  μια  ισχυρή  συσχέτιση  με  την  πορεία  των  εγχωρίων  αποταμιεύσεων  (το 
παράδοξο  των  Feldstein  – Horioka).  Παρόμοια  και  η  θέση  της  εξομάλυνσης  της  κατανάλωσης  σε 
διεθνές επίπεδο αμφισβητήθηκε μέσα από εμπειρικές έρευνες (Πελαγίδης, 2001).  
192 Όπως ήδη φάνηκε από τις προηγούμενες αναφορές,  το  ζήτημα της δημοσιονομικής πειθαρχίας 
στα  πλαίσια  της  νομισματικής  ένωσης  παίζει  έναν  ιδιαίτερο  ρόλο.  Προφανώς,  οι  συντάκτες  της 
συνθήκης  του Μάαστριχτ,  επιβάλλοντας  τις διατάξεις  του ΣΣΑ,  δεν φαίνεται  να  εμπιστεύονται  την 
πειθαρχία της αγοράς.  
193 Τα οφέλη της διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου και της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης, 
όπως  αφήνουν  να  εννοηθεί  οι  διάφορες  διεθνείς  κρίσεις  (νομισματικές,  τραπεζικές  και  κρίσεις 
χρέους),  των χωρών της Νότια Ανατολικής Ασίας, αλλά και η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση του 
2007,  αμφισβητούνται  έντονα.  Σίγουρα,  η  ελεύθερη  διακίνηση  του  κεφαλαίου  και  η  πλήρης 
λειτουργία  των  χρηματοπιστωτικών  αγορών  έχει  θετικά  αλλά  και  αρνητικά  αποτελέσματα  και  το 
ερώτημα  που  τίθεται  είναι  πότε  αρχίζουν  τα  αρνητικά  αποτελέσματα.  Γενικά,  η  έρευνα  του 
φαινομένου  της  ελεύθερης  διακίνησης  του  κεφαλαίου  και  της  χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης 
κατέδειξε ότι η απλή – νεοκλασική – θεώρηση, η οποία βασίζεται στη συνάθροιση και τις ιδιότητες 
του  κεφαλαίου  δεν  αρκεί  για  την  αξιολόγηση  της  περίπτωσης  της  ελεύθερης  διακίνησης  του 
κεφαλαίου και απαιτείται ένα ευρύτερο πλαίσιο παρατήρησης, το οποίο είναι ικανό να εξετάσει τη 
διεθνοποίηση του κεφαλαίου μέσα στο ιστορικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Αυτό το πλαίσιο θα πρέπει 
να συμπληρώνει το παραδοσιακό πλαίσιο του καταμερισμού του κεφαλαίου σε διεθνές επίπεδο, να 
αναγνωρίζει  ότι  σε  τελική  ανάλυση  η  διεθνοποίηση  του  κεφαλαίου  δεν  επιδρά  άμεσα,  αλλά 
περισσότερο  έμμεσα,  μέσω  της  ανάπτυξης  των  επιμέρους  αγορών  (κεφαλαιαγορά, 
χρηματοπιστωτική  αγορά,  αγορά  ομολόγων,  αγορά  μετοχών  κ.ά.),  των  θεσμών,  μέσω  της  
διακυβέρνησης και της μακροοικονομικής πειθαρχίας. Αυτή η έμμεση επίδραση δεν είναι εμφανής 
παρά  μόνο  ex  post  και  εφ΄  όσον  οι  συγκεκριμένες  μεταβολές  έχουν  αποκτήσει  κάποιο  επίπεδο 
ανάπτυξης, μια ποιότητα και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν θετικά.  
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Ανακεφαλαιώνοντας, μπορεί να διαπιστωθεί ότι πράγματι υπάρχουν δυνάμεις και 
μηχανισμοί  –  αν  και  αμφισβητούμενοι  –  οι  οποίοι  μπορούν  να  οδηγήσουν  μια 
νομισματική ένωση σε μια πραγματική σύγκλιση, στην οικονομική ολοκλήρωση και 
το  ζητούμενο  είναι  σε  ποιό  βαθμό  μια  τέτοια  σύγκλιση  μπορεί  να  θεωρηθεί 
επαρκής. Αναγκαία είναι η ύπαρξη  ενός απόλυτου μέτρου μέτρησης της σύγκλισης 
και αυτό γενικά δεν υπάρχει. Στην πράξη, πολλές φορές χρησιμοποιούνται ως μέτρο 
σύγκρισης  οι  ΗΠΑ,  ως  η  περισσότερο  ανεπτυγμένη  μορφή  νομισματικής  ένωσης. 
Μετά από δέκα και πλέον έτη λειτουργίας της ΟΝΕ, ως μέτρο σύγκρισης μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν  οι  παλαιές  χώρες  της ΟΝΕ.  Άλλες  πάλι φορές,  όταν  εξετάζονται 
επί μέρους περιφέρειες, ως μέτρο σύγκρισης λαμβάνεται το εθνικό κράτος. Τέτοιες 
συγκρίσεις  θα  πρέπει  όμως  να  αξιολογούνται  με  προσοχή,  καθώς  οι  ΗΠΑ,  ή  οι 
παλαιές  χώρες  ή  ακόμα  τα  εθνικά  κράτη  και  αυτά  βρίσκονται  σε  μια  διαδικασία 
συνεχούς  ολοκλήρωσης  και  δεν  μπορούν  να  αποτελέσουν  το  απόλυτο  μέτρο 
σύγκρισης194. 
 

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΟΝΕ 
 
Τα  πράγματα  συνήθως  δεν  βαίνουν  έτσι,  όπως  τα  οραματίζεται  η  θεωρία.  Στον 
μακροπρόθεσμο  ορίζοντα,  μια  νομισματική  ένωση  μπορεί  να  οδηγήσει  στην 
πραγματική σύγκλιση και την οικονομική ολοκλήρωση. Αλλά, εκτός από το κλασικό 
ερώτημα πόσο μακροπρόθεσμος είναι ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας, το ζητούμενο 
είναι  η πορεία προς  την πραγματική σύγκλιση  και  την οικονομική ολοκλήρωση,  η 
λειτουργικότητα της συνθήκης του Μάαστριχτ προς την πορεία της ολοκλήρωσης. Η 
δυσκολία του εγχειρήματος φαίνεται στην γενική διαπίστωση, ότι ενώ, από τη μια 
πλευρά, ο τελικός στόχος της νομισματικής ένωσης είναι η πραγματική σύγκλιση και 
πραγματική ολοκλήρωση, από την άλλη, η σύγκλιση των δομών και των λειτουργιών 
είναι και το προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση. 
Η νομισματική ένωση, εκ των πραγμάτων υλοποιεί μια ενιαία νομισματική πολιτική. 
Μια  ενιαία  νομισματική  πολιτική  δεν  θα  είναι  το  ίδιο  αποτελεσματική  για  τα 
διάφορα μέλη της ένωσης, εάν η κατάσταση και η διάρθρωση της οικονομίας είναι 
διαφορετικές σε κάθε μέλος. Σε μια τέτοια περίπτωση οι μακροοικονομικές ανάγκες 
θα είναι διαφορετικές για κάθε μέλος, και μια ενιαία νομισματική πολιτική θα έχει 
διαφορετικές επιπτώσεις σε κάθε χώρα χωριστά. Απαραίτητη είναι, κατ’ επέκταση, 
μια  σύγκλιση  των  οικονομιών  των  χωρών  που  συμμετέχουν  σε  μια  νομισματική 
ένωση. 

Εξ  άλοου,  επειδή  οι  χώρες  οι  οποίες  συμμετέχουν  στη  νομισματική  ένωση 
απεμπολούν τη δυνατότητα χρήσης αυτόνομης νομισματικής πολιτικής και χρήσης 
της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ως  μέσου  προσαρμογής,  θα  πρέπει  να  έχουν 
εναλλακτικούς μηχανισμούς προσαρμογής σε τυχόν μεταβολές του περιβάλλοντος. 
Αυτές, όπως ήδη έχει αναφερθεί, εντοπίζονται:  

- Στη μεταβλητότητα των τιμών και των μισθών.  
- Στην κινητικότητα της εργασίας.  
- Στη συμβολή του κεφαλαίου στις αναγκαίες προσαρμογές. 

                                                                 
194 Η παραπάνω προβληματική  ισχύει  και  για  την περίπτωση  της β  και σ σύγκλισης,    όπου οι δύο 
δείκτες διαπιστώνουν μια σχετική σύγκλιση αλλά όχι μια απόλυτη σύγκλιση.  
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- Στη συμβολή της πολιτικής και δη  της δημοσιονομικής πολιτικής ως μέσου 
προσαρμογής. 
 

Πέραν αυτών, η προσοχή θα πρέπει να στραφεί στις αλλαγές, τις οποίες μπορεί να 
έχει μια ενιαία νομισματική πολιτική:  

- Στη διάρθρωση μιας οικονομίας.  
- Στους νομισματικούς μηχανισμούς διάχυσης της νομισματικής πολιτικής. 
- Στις  αλλαγές  στην  συμπεριφορά  των  συμμετεχόντων  σε  μια  νομισματική 

ένωση. 
 
Για τη λειτουργικότητα της νομισματικής ένωσης μεγάλο ρόλο παίζουν το είδος και 
η  συμμετρικότητα  των  διαταραχών που δέχονται  οι  χώρες μέλη  της  νομισματικής 
ένωσης αλλά και ο τρόπος επίδρασης των νομισματικών μεγεθών σε αυτές. Το είδος 
των διαταραχών καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και το είδος των πολιτικών που πρέπει 
να εφαρμόζονται. Διαφορετικές διαταραχές και  επιδράσεις απαιτούν διαφορετικά 
μέσα οικονομικής πολιτικής.  Από  την άλλη πλευρά,  δεν  είναι  καθόλου βέβαιο ότι 
μια  συγκεκριμένη  νομισματική  πολιτική  επιδρά  κατά  τον  ίδιο  τρόπο  σε  όλες  τις 
μεταβλητές. Γενικά, η διαταραχές διακρίνονται σε (Treasury, 2003):  

- Διαταραχές ζήτησης και προσφοράς. 
- Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. 
- Οικονομικές και χρηματοοικονομικές.  
- Συμμετρικές και ασύμμετρες.  

 
Οι  διαταραχές  ζήτησης  και  προσφοράς  μπορεί  να  ταυτοποιηθούν  από  τις 
επιπτώσεις  που  έχουν  στις  τιμές.  Γενικά,  η  νομισματική  πολιτική  είναι 
αποτελεσματική στην αντιμετώπιση διαταραχών ζήτησης, καθώς η παραγωγή και η 
ζήτηση μεταβάλλονται προς την ίδια κατεύθυνση. Στην περίπτωση των διαταραχών 
προσφοράς, η νομισματική πολιτική, μπορεί να έχει μόνο πρόσκαιρες επιπτώσεις, 
με κόστος μια αυξημένη μεταβλητότητα του επιπέδου των τιμών. Μακροπρόθεσμα, 
η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να μεταβάλει το επίπεδο της παραγωγής πέραν 
του  παραγωγικού  δυναμικού,  παρά μόνο  με  κόστος  αύξησης  της  μεταβλητότητας 
του πληθωρισμού.  

Στην  πραγματικότητα,  το  είδος  των  διαταραχών  είναι  αυτό  που  χαρακτηρίζει  τη 
θεωρητική διαμάχη της επιλογής των μέσων, με την καταλληλότητα  του επιτοκίου 
ως  μέσου  άσκησης  νομισματικής  πολιτικής  να  επικρατεί.  Η  διαπίστωση  της 
καταλληλότητας του επιτοκίου ως μέσου πολιτικής άρχισε με τον Poole, ό οποίος, 
με  βάση  ένα  απλό  IS‐LM  υπόδειγμα,  ισχυρίστηκε  ότι,  εάν  η  συνάρτηση  LM 
μεταβάλλεται  περισσότερο  από  την  IS,  τότε  η  νομισματική  πολιτική  πρέπει  να 
στοχεύει  το  επιτόκιο195.  Στην  αντίθετη  περίπτωση,  πρέπει  να  στοχεύει  τη 
νομισματική  βάση.  Η  διαπίστωση  αυτή  συνεχίστηκε  και  στις  αναλύσεις  του 
Friedman και την θεωρία του χαρτοφυλακίου, που ανέπτυξε ο ίδιος, και έδειξε ότι ο 
πολλαπλασιαστής  χρήματος  είναι  ασταθής  και  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι,  σε 
περίπτωση που ο πολλαπλασιαστής χρήματος είναι ασταθής, τότε και η συνάρτηση 
LM  θα  είναι  ασταθής,  δηλαδή  η  ζήτηση  χρήματος.  Σε  αυτήν  την  περίπτωση, 

                                                                 
195  Βλέπε  τις  αναφορές  στο  κεφάλαιο  2.1.  για  τα  συμπεράσματα  του  Poole  αναφορικά  με  την 
καταλληλότητα των συναλλαγματικών καθεστώτων σε σχέση με το είδος των διαταραχών. 
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προτιμότερο είναι οι νομισματικές αρχές να χρησιμοποιούν ως μέσο το επιτόκιο. Η 
ίδια  παράδοση  συνεχίστηκε  και  από  τη  νεοκλασική  σχολή  των  ορθολογικών 
προσδοκιών, η οποία και κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι στην περίπτωση που η  IS 
συνάρτηση μεταβάλλεται περισσότερο από την LM συνάρτηση, τότε η νομισματική 
πολιτική πρέπει να στοχεύσει στον έλεγχο της νομισματικής πολιτικής, έτσι ώστε να 
μειώσει  τη  διασπορά  του  ΑΕΠ  από  το  επίπεδο  ισορροπίας.  Στην  αντίθετη 
περίπτωση, κατά την οποία η LM συνάρτηση μεταβάλλεται περισσότερο από την IS, 
οι νομισματικές αρχές πρέπει να χρησιμοποιήσουν το επιτόκιο, ώστε να ελέγχουν το 
πραγματικό  επιτόκιο  και  κατά  αυτόν  τον  τρόπο  να  μειώσουν  τη  διασπορά  της 
παραγωγής από το επίπεδο ισορροπίας (Palley, 2006), (De Grauwe, 2006). 

Στην καταλληλότητα του επιτοκίου ως μέσο της νομισματικής πολιτικής καταλήγει 
και η μετα‐κεϋνσιανή σχολή, όπως αυτή εκφράζεται από τη θεωρία του ενδογενούς 
χρήματος ή της οριζόντιας προσφοράς χρήματος, το οποίο αντιμετωπίζει κυρίως ως 
μέσο επίδρασης και ελέγχου στον τομέα της δημιουργίας πιστώσεων. Διαφέρει δε 
από τη νεοκλασική σχολή ως προς το γεγονός, ότι δεν θεωρεί επαρκή μια πολιτική 
στόχευσης  του  πληθωρισμού  και  υποστηρίζει  πρόσθετα  μέτρα  για  το  έλεγχο  της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (Palley, 2006). 
 
Κατά  αυτό  τον  τρόπο,  η  προβληματική  των  διαταραχών  καταλήγει  στην 
προβληματική  της  αντιμετώπισης  διαταραχών  που  προέρχονται  από  τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, κάτι το οποίο είναι πολύ επίκαιρο μετά το ξέσπασμα της 
χρηματοπιστωτικής  κρίσης,  όπως  φάνηκε  από  τις  αναφορές  στο  Πρώτο  Μέρος, 
κεφάλαιο  4.  Σε  γενικές  γραμμές  ένα  μεγάλος  αριθμός  οικονομολόγων  κατέληγε, 
τουλάχιστον πριν την κρίση του 2007, στο συμπέρασμα, ότι η νομισματική πολιτική 
δεν  πρέπει  να  αντιδρά  στις  μεταβολές  και  διαταραχές  που  προέρχονται  από  τον 
χρηματοπιστωτικό  τομέα,  παρά  μόνο  εφ’  όσον  αυτές  επιδρούν  στο  επίπεδο  των 
τιμών  και  άρα  στον  πληθωρισμό  και  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  κατάλληλη  είναι  η 
πολιτική  στόχευσης  του  πληθωρισμού.  Οι  αντιμαχόμενοι  την  παραπάνω  θέση 
οικονομολόγοι υποστηρίζουν, ότι οι μεταβολές στις χρηματοπιστωτικές θέσεις των 
ατόμων  που  δραστηριοποιούνται  σε  μια  οικονομία  δεν  αποτυπώνονται  στη 
μεταβολή  του  πληθωρισμού,  παρ’  όλο  που  μπορεί  να  έχουν  σοβαρές  επιπτώσεις 
στην παραγωγή, το εισόδημα και τον πληθωρισμό. Και αυτό, διότι: 

-  Ο  δείκτης  τιμών  κατανάλωσης  δεν  περιλαμβάνει  μεταβολές 
χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων, αν και αυτό  το πρόβλημα θα 
μπορούσε θεωρητικά να επιλυθεί.  

- Τα άτομα που δραστηριοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό τομέα μπορεί να 
χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό.  

- Οι  μεταβολές  των  τιμών  των  χρηματοπιστωτικών  περιουσιακών  στοιχείων 
δεν  έχουν  άμεσες  επιπτώσεις  στο  πληθωρισμό,  καθώς,  για  παράδειγμα, 
αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εγγυήσεις για περαιτέρω δανεισμό.  

 
Συνεχίζοντας την αιτιολόγηση, οι υποστηρικτές της θέσης των πρόσθετων μέτρων, 
πέραν  της  πολιτικής  στόχευσης  του  πληθωρισμού,  τονίζουν  ότι  μια  πολιτική 
μεταβολής του επιτοκίου για αντιμετώπιση χρηματοπιστωτικών κύκλων μπορεί να 
προκαλέσει ζημία παρά να ωφελήσει και αυτό διότι μια αύξηση του επιτοκίου για 
να αντιμετωπιστεί ένας χρηματοπιστωτικός κύκλος π.χ. υπερθέρμανσης, πέραν του 
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γεγονότος  ότι  απαιτεί  μεγάλη  μεταβολή  του  επιτοκίου,  επιδρά  αρνητικά  στις 
μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και αυτό το γεγονός μπορεί από μόνο του 
να  προκαλέσει  μια  στενότητα  στην  αγορά,  καθώς  τα  περιουσιακά  στοιχεία 
χρησιμοποιούνται ως  εγγύηση  στον  κύκλο  δανεισμού.  Έτσι,  μια  μείωση  της  αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων που προέρχεται από μια αύξηση του επιτοκίου μπορεί 
να  έχει  σοβαρές  επιπτώσεις  στις  αποπληρωμές  των  δανείων  και  στη  δυνατότητα 
εξεύρεσης πρόσθετων πιστώσεων.  
 
Σε  αντίθεση  με  την  ΕΚΤ,  η  οποία  στοχεύει,  όπως  ήδη  παρουσιάσθηκε,  στην 
«εξεύρεση»  ενός  νομισματικού  κανόνα,  ο  οποίος  θα  συμπεριλαμβάνει  και  τα 
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά,  οι μετα‐κεϋνσιανοί   οικονομολόγοι επιλύουν το 
πρόβλημα αυτό άμεσα,  ανταποκρινόμενοι στις  επιταγές Tinberger  (αναφορά στον 
Pentecost, 2000)  για αντιστοιχία στόχων και μέσων,  προτείνοντας πρόσθετα μέσα 
νομισματικής  πολιτικής,  τα  οποία,  στις  περισσότερες  των  περιπτώσεων, 
περιλαμβάνουν  πολιτικές  υποχρεωτικών  προθεσμιακών  καταθέσεων  επί  των 
απαιτήσεων  των  τραπεζών  και  χρηματοπιστωτικών  οργανισμών  στην  κεντρική 
τράπεζα,  οι  οποίες  επιδρούν  αντικυκλικά  και  οι  οποίες  διαφέρουν  από  τις 
υποχρεωτικές  προθεσμιακές  καταθέσεις  επί  των  καταθέσεων  (υποχρεώσεων),  τις 
οποίες συνήθως χρησιμοποιούν οι κεντρικές τράπεζες ή τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 
που προτείνει το σύμφωνο της Βασιλείας, και ενεργούν προκυκλικά.   
 
Η έκβαση αυτής της αντιπαράθεσης είναι ανοιχτή και πολλά θα εξαρτηθούν από την 
εμπειρία  που  θα  συλλέξουν  οι  τράπεζες  στο  μέτωπο  της  καταπολέμησης  των 
σοβαρών επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. 
 
Όπως  φάνηκε,  σημαντική  και  ζωτικής  σημασίας  για  τη  λειτουργικότητα  της  ΟΝΕ 
είναι  η  συμμετρικότητα  ή  μη  συμμετρικότητα  των  διαταραχών  και  για  αυτό  τον 
λόγο έχει καταβληθεί τεράστια προσπάθεια να μετρηθεί, καθώς οι διαταραχές δεν 
μπορεί  να  προβλεφθούν,  όπως  και  η  συμμετρικότητα  ή  μη  των  οικονομιών  των 
μελών μια ένωσης.   
 
Η  μεθοδολογία  περιλαμβάνει  απλές  μεθόδους  σύγκρισης,  συγκρίσεις 
επιχειρηματικών  κύκλων,  κλασικών  οικονομικών  κύκλων,  ανοιγμάτων  παραγωγής, 
συσχετίσεις  των  κύκλων,  οικονομετρικές  μεθόδους,  δυναμικά  διαρθρωτικά 
υποδείγματα και δυναμικά στοχαστικά υποδείγματα.  
 
ΟΙ απλές συγκρίσεις επικεντρώνουν την προσοχή τους στη σύγκριση της διάθρωσης 
των οικονομιών, συγκρίνοντας π.χ..  

- Τα  ανοίγματα  των  οικονομιών,  χρησιμοποιώντας  τον  κλασικό  δείκτη 
ανοίγματος  (άθροισμα  εισαγωγών  και  εξαγωγών  προς  το  ΑΕΠ),  εισαγωγές 
προς ΑΕΠ, κ.ά. 

- Την  παραγωγική  διάρθρωση  των  οικονομιών,  τομεακή  διάρθρωση  της 
οικονομίας, καθώς και άλλες κατηγοριοποιήσεις.  

- Τον βαθμό εξειδίκευσης των οικονομιών. 
- Τη διάρθρωση του εξωτερικού εμπορίου. 
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Γενικά,  ο  επιχειρηματικός  κύκλος  μιας  οικονομίας  ορίζεται  ως  η  διαφορά  της 
παραγωγής  μιας  οικονομίας  από  τη  μέση  τάση  παραγωγής.  Συνεπώς  όταν  η 
παραγωγή είναι υψηλότερη από τη μέση τάση, παρατηρείται ένας ανοδικός κύκλος. 
Εάν η παραγωγή είναι χαμηλότερη από τη μέση τάση, ο κύκλος είναι καθοδικός. Ο 
υπολογισμός  αυτός  γίνεται,  εφ΄  όσον  πρώτα  αφαιρεθούν  από  την  παραγωγή 
εποχιακές  και  άλλες  τυχαίες  επιδράσεις.  Συνήθως,  ο  υπολογισμός  του 
επιχειρηματικού  κύκλου  βασίζεται  στα  στοιχεία  που  αφορούν  το  ΑΕΠ,  το  οποίο 
μετρείται  σε  ετήσια  βάση196.  Πολλές  φορές  όμως,  ο  επιχειρηματικός  κύκλος 
υπολογίζεται  χρησιμοποιώντας  στοιχεία  της  βιομηχανικής  παραγωγής,  απλά  και 
μόνο διότι αυτά διατίθενται συχνότερα. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι, επειδή 
σε γενικές γραμμές, παρατηρείται μια μείωση της βιομηχανικής παραγωγής και μια 
αύξηση  των  υπηρεσιών  στις  σύγχρονες  οικονομίες,  προτιμότερη  είναι  η  μέτρηση 
του επιχειρηματικού κύκλου με βάση το ΑΕΠ. Υπολογίζοντας τους επιχειρηματικούς 
κύκλους των οικονομιών, μπορεί να υπολογισθεί και η συσχέτιση των κύκλων (Artis, 
2003), (Westaway, 2003).  
 
Άλλες φορές, ως μέσο μέτρησης της συμμετρίας, αντί του επιχειρηματικού κύκλου, 
χρησιμοποιείται  ο  κλασικός  κύκλος,  ο  κύκλος  της  οικονομίας,  ο  οποίος  δεν 
βασίζεται στον υπολογισμό της τάσης, αλλά, απλά, στη μέτρηση της παραγωγής και 
κατά  πόσο  αυτή  αυξάνει  ή  μειώνεται.  Όταν  η  παραγωγή  αυξάνει,  τότε  ο  κύκλος 
είναι  ανοδικός  σε  αντίθεση  με  την  περίπτωση  που  η  παραγωγή  μειώνεται  και  ο 
κύκλος  είναι  καθοδικός.  Όταν  χρησιμοποιείται  ο  κλασικός  κύκλος,  η  σύγκριση 
μπορεί  να  γίνει  μόνο  εάν  ληφθεί  υπ’  όψη  ο  χρόνος  του  ανοδικού  ή  καθοδικού 
κύκλου καθώς και το μέγεθός τους και αυτή η διαδικασία σύγκρισης των παραπάνω 
χαρακτηριστικών  ονομάζεται  συνταύτιση  (concordance)  (Artis,  2003),  (Westaway, 
2003).  
 
Άλλες  φορές ως  μέτρο  μέτρησης  της  συμμετρίας  χρησιμοποιείται  το  άνοιγμα  της 
παραγωγής,  δηλαδή  η  διαφορά  της  τρέχουσας  παραγωγής  από  το  δυναμικό 
παραγωγής.  Η  σύγκριση  σε  αυτή  την  περίπτωση  γίνεται  με  τον  υπολογισμό  του 
βαθμού συσχέτισης  των ανοιγμάτων  των  χωρών υπό παρακολούθηση.  Θα πρέπει 

                                                                 
196 Η τάση της παραγωγής μιας οικονομίας υπολογίζεται με βάση (Artis, 2003):  

- Τη  βοήθεια  μιας  λογαριθμικής  συνάρτησης  παραγωγής  και  τον  υπολογισμό  της  πρώτης 
διαφοράς.  

- Τη  μεθοδολογία  των Hodrick‐Prescott  (HP),  οι  οποίοι    διαχωρίζουν  τη  χρονική  σειρά  της 
παραγωγής  στα  χαρακτηριστικά μεγέθυνσης  και  κυκλικά  χαρακτηριστικά  και  υπολογίζουν 
την τάση της παραγωγής βάσει ελαχιστοποίησης της ακόλουθης συνάρτησης:  
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Όπου, y η παραγωγή, g, ο ρυθμός μεγέθυνσης και (y‐g) μετρά την κυκλική πορεία. Το πρώτο μέρος 
της  εξίσωσης  υποδηλώνει  τον  βαθμό  ταύτισης  των  δεδομένων  κα  το  δεύτερο  μέρος  τον  βαθμό 
προσαρμογής τους. Στόχος της συνάρτησης είναι η ελαχιστοποίηση των λαθών που προέρχονται από 
την  ταύτιση  των  δεδομένων,  όσο  και  από  τον  βαθμό  προσαρμογής.  Ο  συντελεστής  λ  δείχνει  το 
βαθμό  στάθμισης  των  δύο  πληροφοριών.  Όταν  ο  λ  είναι  ίσος  με  το  μηδέν  τότε  η  συνάρτηση 
ελαχιστοποίησης ταυτίζεται με τα πρωτότυπα δεδομένα. Όταν ο συντελεστής λ παίρνει τιμές ίσον με 
ένα,  τότε  η  συνάρτηση  ελαχιστοποίησης  αποτελεί  απλά  ένα  γραμμικό  συνδυασμός  των 
πληροφοριών. Οι Hodrich‐Prescott πρότειναν στις εργασίες τους ένα συντελεστή λ,  ίσο με 100, για 
ετήσια δεδομένα, και έναν συντελεστή λ, ίσο με 1600, για τριμηνιαία δεδομένα.    
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όμως να σημειωθεί, ότι, στην ουσία, το άνοιγμα της παραγωγής μετρά τη διαφορά 
της  ζήτησης  από  την  προσφορά  (η  δυναμικότητα  της  παραγωγής  καθορίζει 
μακροπρόθεσμα την προσφορά) και για αυτόν τον λόγο αυτός ο τρόπος μέτρησης 
του  επιχειρηματικού  κύκλου  είναι  περισσότερο  χρήσιμος  στην  νομισματική 
πολιτική, καθώς προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στο μέτωπο του 
πληθωρισμού.  Αυτή  η  μεθοδολογία  φαίνεται  να  ταιριάζει  περισσότερο  στην 
περίπτωση  μιας  νομισματικής  ένωσης  και  στις  προσπάθειες  μέτρησης  της 
σύγκλισης.  Εκτός  αυτού,  επειδή  η  δυναμικότητα  της  παραγωγής  θεωρείται 
δεδομένη  με  δεδομένη  την  παραγωγική  δομή  και  την  τεχνολογία,  η  μεθοδολογία 
του ανοίγματος της παραγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαπιστωθεί, π.χ. 
γιατί κάποια από τις χώρες που ανήκουν σε μια νομισματική ένωση δεν συγκλίνει, 
και  κατά  πόσο  αυτή  η  μη  σύγκλιση  οφείλεται  σε  διαρθρωτικές  διαφορές  στην 
παραγωγή197 (Westaway, 2003).  
 
Οι προαναφερθείσες μέθοδοι, καταλήγουν σε μια γενική εκτίμηση των κύκλων και 
του  συγχρονισμού,  αλλά  δε  αποτυπώνουν  το  είδος  των  επιδράσεων,  οι  οποίες, 
όπως  φάνηκε  προηγουμένως,  είναι  εξίσου  σημαντικές,  καθώς  το  είδος  των 
διαταραχών  αλλά  και  ο  τρόπος  επίδρασης  προσδιορίζουν  σε  μεγάλο  βαθμό  την 
αποτελεσματικότητα  της  νομισματικής  πολιτικής  και  εν  γένει  της  οικονομικής 
πολιτικής.  Τις  αδυναμίες  αυτές  ξεπερνούν  σε  μεγάλο  βαθμό  σύγχρονες 
οικονομετρικές  μέθοδοι  του  τύπου  των  διαρθρωτικών  διανυσματικών 
αυτοπαλινδρομήσεων  (Structural  Vector  Autocorrelated  Regression,  SVAR).  Χωρίς 
εμβάθυνση, καθώς αυτή καθ’ εαυτή η μεθοδολογία αποτελεί από μόνη της σχεδόν 
μια  επιστήμη198,  μπορεί  να  σημειωθεί  ότι  στην  μεθοδολογία  αυτή  ο  στόχος 
επικεντρώνεται  στον  εντοπισμό  των  επιδράσεων  διαφόρων  διαταραχών.  Για  τον 
σκοπό  αυτό,  τα  περισσότερα  υποδείγματα  ορίζουν  έναν  σχετικά  μικρό  αριθμό 
εξισώσεων διαφορών, όσα και τα μεγέθη που θέλουν να εξετάσουν, π.χ. παραγωγή, 
πληθωρισμό  κ.ά.  Μετά,  υποθέτουν  ότι  οι  υπό  παρακολούθηση  μεταβλητές 
επηρεάζονται  από  διάφορες  διαταραχές,  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τόσες  διαταραχές 
όσες και οι μεταβλητές υπό παρακολούθηση, π.χ. διαταραχές προσφοράς, ζήτησης 
ή  νομισματικές.  Στη  συνέχεια,  καθορίζουν  πώς  αυτές  οι  διαταραχές  επιδρούν 
μακροπρόθεσμα  στις  μεταβλητές  υπό  παρακολούθηση,  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τα 
αποτελέσματα  της  θεωρίας.  Για  παράδειγμα,  για  την  περίπτωση  των  διαταραχών 
ζήτησης  μπορεί  αν  διαπιστωθεί  ότι  αυτές  δεν  επιδρούν  μακροπρόθεσμα  στην 
παραγωγή.  Κατά αυτό  τον  τρόπο,  είναι δυνατόν να εκτιμηθούν οι  επιδράσεις  των 
πολιτικών μέτρων στις μεταβλητές  (π.χ.  παραγωγή ή πληθωρισμός). Λαμβάνοντας 
επίσης  υπ’  όψη  και  τα  κατάλοιπα  των  εξισώσεων  μπορεί  να  συσχετισθούν  με  τα 
κατάλοιπα  άλλων  χωρών  και  να  διαπιστωθούν  οι  συσχετίσεις  των  οικονομιών, 
πάντα  σε  σχέση  με  τις  πολιτικές.  Από  τους  πρώτους  που  εφήρμοσαν  τη 
μεθοδολογία  αυτή,  ήταν  οι  Bayoumi  και  Eichengreen,  στην  προσπάθειά  τους  να 
διαπιστώσουν  κατά  πόσο  οι  οικονομικοί  κύκλοι  των  χωρών  μελών  της  ΟΝΕ 
συσχετίζονται με τους οικονομικούς κύκλους της Γερμανίας, ως μέτρου σύγκρισης, 

                                                                 
197  Για  τον  υπολογισμό  του  ανοίγματος  της  παραγωγής  χρησιμοποιούνται  οι  μέθοδοι  της 
προηγούμενης υποσημείωσης.  
198 Η σημασία της μεθοδολογίας αυτής έχει αναγνωριστεί στην σύγχρονη οικονομική σκέψη με την 
απονομή του Νομπέλ Οικονομίας το 2011 στους Thomas J. Sargent και Christopher A. Sims, οι οποίοι 
συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη της.  
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και,  κατ’  επέκταση,  κατά  πόσο  η  ΟΝΕ  αποτελεί  μα  άριστη  νομισματική  περιοχή 
(Westaway, 2003).  
 
Όλες  οι  παραπάνω  μέθοδοι,  χρησιμοποιούν  δεδομένα  προηγούμενων  ετών,  και 
αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προσφέρουν γνώσεις για το παρελθόν, αλλά όχι για το 
μέλλον, δηλαδή για το πώς οι διάφορες πολιτικές θα επιδράσουν στο μέλλον. Την 
αδυναμία  αυτή  προσπαθούν  να  αποφύγουν  τα  διάφορα  δυναμικά  υποδείγματα 
γενικής  ισορροπίας  και  ιδιαίτερα  τα  στοχαστικά  δυναμικά  υποδείγματα  γενικής 
ισορροπίας,  τα  οποία  βασίζονται  στη  λογική  των  δυναμικών  μακροοικονομιών 
υποδειγμάτων της νέας ανοιχτής μακροοικονομίας, τα οποία παρουσιάσθηκαν στο 
κεφάλαιο  2.4,  ή  πιο  απλά  υποδείγματα  της  λογικής  της  νέας  μακροοικονομικής 
συναίνεσης,  τα  οποία  παρουσιάσθηκαν  στο  κεφάλαιο  3.1  και  8.  Πρόκειται  για 
υποδείγματα  νεοκλασικά  ή  νεοκεϋνσιανά,  τα  οποία  αποτυπώνουν  τη  διάρθρωση 
της  οικονομίας  και  χρησιμοποιούνται  για  προσομοιώσεις  που  επιτρέπουν 
προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας, αλλά και την αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών  επιλογών.  Ένα  τέτοιο  υπόδειγμα  με  την  ονομασία  «Quest» 
χρησιμοποιήθηκε  στη  μελέτη  «One Market  One Money»,  η  οποία  αποτέλεσε  το 
βασικό  έργο  αξιολόγησης  της  δημιουργίας  της  ΟΝΕ  στην  δεκαετία  του  80  και 
εκπονήθηκε  από  μια  ομάδα  οικονομολόγων  υπό  την  καθοδήγηση  του  καθηγητή 
Emerson (Westaway, 2003).  
 

11. ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
Έχοντας  παρουσιάσει  τον  τρόπο  λειτουργίας  της  ΟΝΕ,  στη  συνέχεια  θα 
παρουσιασθεί ο τρόπος ένταξης νέων χωρών σε αυτήν. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, 
οι χώρες που είναι μέλη της Ε.Ε. αλλά δεν ανήκουν στην ΟΝΕ, ονομάζονται χώρες 
κατά παρέκκλιση και έχουν αναλάβει τη συμβατική υποχρέωση να ενταχθούν στην 
ΟΝΕ. 
 
Τυπικά,  η  συνθήκη  του Μάαστριχτ,  λόγω  της  ίσης  μεταχείρισης  των  παλαιών  και 
των  νέων  χωρών,  εντάσσει  τις  χώρες  κατά  παρέκκλιση  στο  δεύτερο  στάδιο  της 
δημιουργίας της ΟΝΕ και προβλέπει από μέρους τους την εκπλήρωση ακριβώς των 
ίδιων υποχρεώσεων που είχαν αναλάβει και οι παλαιές χώρες κατά την ένταξη τους 
στην  ΟΝΕ.  Αυτές  οι  υποχρεώσεις  αφορούσαν  τη  σταθερότητα  του  επιπέδου  των 
τιμών,  τη  δημοσιονομική  σταθερότητα,  τη  σταθερότητα  των  μακροπρόθεσμων 
επιτοκίων  και  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  καθώς  επίσης  και  την  εναρμόνιση 
του εθνικού δικαίου λειτουργίας των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών προς αυτό του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος199.  

Η εκπλήρωση των παραπάνω κριτηρίων, κρίνεται από το Συμβούλιο των υπουργών, 
μετά  από  εκθέσεις  αξιολόγησης,  τις  οποίες  εκπονούν  κάθε  δύο  χρόνια  ή,  όταν 
ζητηθεί από τα ενδιαφερόμενα προς ένταξη μέλη, η Επιτροπή και η ΕΚΤ.  

                                                                 
199 Όλων  των παραπάνω  ζητημάτων έχει προηγηθεί η ένταξη  των χωρών στην Ε.Ε.  και ανάληψη ή 
εναρμόνιση  του  θεσμικού  και  νομικού  πλαισίου  του  χωρών  αυτών  με  αυτό  της  Ε.Ε.  με  την 
εκπλήρωση του λεγόμενου acquis communautaire.  
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Αναφορικά  με  την  εναρμόνιση  του  εθνικού  δικαίου  λειτουργίας  των  Εθνικών 
Κεντρικών  Τραπεζών  προς  το  δίκαιο  του  Ευρωπαϊκού  Συστήματος,  πρέπει  να 
σημειωθεί  ότι  το  Ευρωπαϊκό Δίκαιο υπερισχύει αυτού  του  Εθνικού Δικαίου,  αλλά 
παρ’ όλα αυτά τα μεμονωμένα κράτη θα πρέπει να προχωρήσουν στην εναρμόνιση 
και  αυτή  δεν  κρίνεται  με  το  γράμμα  του  νόμου  αλλά  επί  της  ουσίας.  Σε  γενικές 
γραμμές αυτή αφορά (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2010):  

- Τη λειτουργική ανεξαρτησία, η οποία προσανατολίζεται στον βασικό στόχο 
της σταθερότητας του επιπέδου των τιμών.  

- Τη  θεσμική  ανεξαρτησία,  η  οποία  περιλαμβάνει  τις  απαγορεύσεις 
υποδείξεων, ζητήματα αποφάσεων και ισχύς αυτών κ.ά.  

- Την  προσωπική  ανεξαρτησία,  η  οποία  αφορά  την  πρόσληψη,  παύση  των 
διοικητών  και  των  λοιπών  στελεχών  των  οργάνων  των  εθνικών  κεντρικών 
τραπεζών, και 

- Την  οικονομική  λειτουργία  των  Εθνικών  Κεντρικών  Τραπεζών,  η  οποία 
περιλαμβάνει ζητήματα χρηματοδότησης.  

 
Όσον  αφορά  τα  οικονομικά  κριτήρια,  αυτά  περιλαμβάνουν,  όπως  ήδη  έχει 
αναφερθεί  πολλές  φορές  τη  σταθερότητα  του  επιπέδου  των  τιμών,  τη 
δημοσιονομική  σταθερότητα,  τη  σταθερότητα  των  μακροπρόθεσμων  επιτοκίων 
καθώς  και  τη  σταθερότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  των  νομισμάτων  των 
χωρών υπό ένταξη..  
 
Σταθερότητα του επιπέδου των τιμών  
Η  σταθερότητα  του  επιπέδου  των  τιμών  κρίνεται  με  βάση  την  εξέλιξη  του 
πληθωρισμού.  Ειδικότερα,  το  επίπεδο  του  πληθωρισμού  των  υπό  ένταξη  χωρών 
κατά  το  έτος  ένταξης  και  αξιολόγησής  τους  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  κατά  1,5 
ποσοστιαία  μονάδα  τον  μέσο  όρο  των  τριών  χωρών  της  Ε.Ε.  με  τις  καλύτερες 
επιδόσεις στο τομέα του πληθωρισμού.  
 
Ο ρυθμός πληθωρισμού μετράται με βάση την εξέλιξη του Εναρμονισμένου Δείκτη 
Τιμών  Καταναλωτή  (Harmonized  Consumption  Price  Index,  HCPI),  ο  ποίος 
αναπτύχθηκε για αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Η περίοδος αναφοράς αφορά ένα έτος 
πριν  τον  έλεγχο  για  ένταξη  στην  ΟΝΕ.  Ο  μέσος  όρος  των  τριών  χωρών  με  τις 
καλύτερες επιδόσεις στην Ε.Ε. υπολογίζεται ως απλός αριθμητικός μέσος. Οι τρείς 
χώρες  με  τις  καλύτερες  επιδόσεις  δεν  είναι  πάντοτε  οι  χώρες  με  τα  χαμηλότερα 
επίπεδα πληθωρισμού, αλλά κρίνονται κατά περίπτωση και συνήθως αποκλείονται 
χώρες  με  «ιδιάζουσες»  περιπτώσεις  πληθωρισμού.  Χαρακτηριστική  είναι  π.χ.  η 
περίπτωση  της  έκθεσης  αξιολόγησης  του  2010,  η  οποία  για  τον  υπολογισμό  του 
μέσου  ρυθμού  πληθωρισμού  έλαβε  υπ’  όψη  τα  επίπεδα  του  πληθωρισμού  της 
Πορτογαλίας (‐0,8%), της Εσθονίας (‐0,7%) και του Βελγίου (0,1%), αποκλείοντας την 
Ιρλανδία, η οποία τη χρονική εκείνη περίοδο είχε να επιδείξει έναν πληθωρισμό της 
τάξεως  του  ‐2,3%.  Τα  κριτήρια  που  χρησιμοποιεί  η  ΕΚΤ  για  τις  «ιδιάζουσες» 
περιπτώσεις είναι ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες 
και  διάφορες  ειδικές  εξελίξεις  που  μπορούν  να  επηρεάσουν  το  επίπεδο  του 
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πληθωρισμού,  όπως  π.χ.  στην  περίπτωση  της  Ιρλανδίας,  η  οποία  είχε  πλέον 
εισέλθει σε περίοδο κρίσης (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2010, σ. 9)200.  
 
Ένα  άλλο  πολύ  σημαντικό  χαρακτηριστικό  είναι  η  χρησιμοποίηση    αρνητικών 
ρυθμών  πληθωρισμού  κατά  τον  υπολογισμό  του  κριτηρίου  του  πληθωρισμού,  η 
οποία δεν αποσκοπεί στη σταθερότητα του πληθωρισμού, αλλά στην μείωσή του. Η 
ΕΚΤ,  η  οποία  εκπόνησε  την  έκθεση  αξιολόγησης  του  2010,  δικαιολογεί  τη 
χρησιμοποίηση αρνητικών  ρυθμών πληθωρισμού με  τη  βοήθεια  της  μείωσης  των 
τιμών  του  πετρελαίου  και  των  διεθνών  εμπορεύσιμων  προϊόντων,  οι  οποίες 
επηρεάζουν το σύνολο των χωρών. Αυτό το γεγονός, θα έπρεπε, κατά τη γνώμη της, 
να  ληφθεί  υπ’  όψη  και  στην  περίπτωση  της  αξιολόγησης  των  υπό  ένταξη  χωρών, 
χωρίς  αυτή  η  πρακτική  να  αποτελεί  κίνδυνο  υλοποίησης  πολιτικών 
αποπληθωρισμού  και  παρατεταμένης  πτώσης  του  γενικού  επιπέδου  των  τιμών,  η 
οποία  μπορεί  να  παγιοποιήσει  τις  προσδοκίες  των  οικονομικών  μονάδων 
(Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2010, σ. 10)201.  
 
Βέβαια, η ΕΚΤ στην αξιολόγησή της δεν στηρίζεται απλά και μόνο στη σύγκριση του 
Εναρμονισμένου Δείκτη  Τιμών Καταναλωτή,  αλλά προσπαθεί  να  καταλήξει  σε μια 
γενική  αξιολόγηση,  η  οποία  λαμβάνει  υπ’  όψη  της  τη  νομισματική  πολιτική,  τη 
γενική  κατάσταση  στο  μακροοικονομικό  επίπεδο,  τις  συνθήκες  προσφοράς  και 
ζήτησης. Λαμβάνει ακόμα υπ’ όψη και άλλους δείκτες, όπως π.χ. τους παράγοντες 
οι  οποίοι  επηρεάζουν  το  μοναδιαίο  κόστος  εργασίας,  τις  τιμές  των  εισαγόμενων 
προϊόντων,  τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή χωρίς τις  τιμές  των μη επεξεργασμένων 
ειδών διατροφής, τον Δείκτη Τιμών με σταθερούς φορολογικούς συντελεστές, τους 
Εθνικούς  Δείκτες  Τιμών  Καταναλωτή,  τον  αποπληθωριστή  της  ιδιωτικής 
κατανάλωσης, τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ, τις τιμές παραγωγού κ.ά. (Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, 2010, σ. 10). 
 
Δημοσιονομική Σταθερότητα 
Η  σταθερότητα  των  δημοσίων  οικονομικών  εξασφαλίζεται  με  την  αποφυγή 
καταστάσεων  υπερβολικού  ελλείμματος  και  υπερβολικού  χρέους.  Τα  όρια  και  η 
διαδικασία αξιολόγησης υπερβολικών ελλειμμάτων και δημοσίου χρέους αλλά και 
οι εξαιρέσεις από τα όρια του 3% και του 60% είναι  ίδιες, όπως ακριβώς και στην 
περίπτωση  των  χωρών  μελών  της  ΟΝΕ.  Σημαντικό  είναι  να  κατανοηθεί  ότι  στην 
συγκεκριμένη  περίπτωση  μεγάλο  βάρος  δίδεται  στην  αξιολόγηση  της 
μεσοπρόθεσμης  δημοσιονομικής  κατάστασης  της  υποψήφιας  χώρας  και  για  αυτό 
καταβάλλεται  προσπάθεια  να  κατανοηθεί  η  δυναμική  του  δημοσίου  ελλείμματος, 
να εξακριβωθούν οι κυκλικοί και διαρθρωτικοί παράγοντες που επιδρούν σε αυτό, 
η  δυναμική  των  εσόδων  και  των  δαπανών,  η  σχέση  ελλείμματος,  χρέους  και 
μεγέθυνσης  καθώς  και  η  δυναμική  που  διαμορφώνουν  τα  τρία  προαναφερθέντα 

                                                                 
200 Τέτοιες πολιτικές εφάρμοσε και στο παρελθόν η ΕΚΤ βλέπε (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2008). 
201  Παρατηρώντας  τη  συγκεκριμένη  πρακτική,  δεν  είναι  εύκολο  να  μην  θεωρηθεί  ότι  στην 
συγκεκριμένη  περίπτωση  η  ΕΚΤ  συμπεριφέρεται  με  ένα  οπορτουνιστικό  τρόπο,  σύμφωνα  με  τον 
οποίο  εκμεταλλεύεται  κάθε περίσταση  για  να μειώσει  το  ρυθμό πληθωρισμού.  Και  στο παρελθόν 
είχε  πολλές  φορές  κατηγορηθεί  ότι  στην  ουσία  ασκεί  μια  πολιτική  αποπληθωρισμού.  Βλέπε,  για 
παράδειγμα, π.χ. (Arestis and Sawyer, 2003). 
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μεγέθη,  η  σύνθεση  του  χρέους  σε  βραχυπρόθεσμες  και  μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις, η σύνθεση του χρέους σε ξένο νόμισμα κ.ά.202 
 
Η σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
 Η  σταθερότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  κρίνεται  βάσει  της  κανονικότητας 
της  διακύμανσης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  των  μεμονωμένων  νομισμάτων 
έναντι  του  ευρώ.  Αυτή  κρίνεται  ως  κανονική,  όταν  τα  υποψήφια  κράτη 
κατορθώσουν να διατηρήσουν  τη διακύμανση της συναλλαγματικής  ισοτιμίας  των 
νομισμάτων  τους  μέσα  στα  πλαίσια  που  ορίζει  ο  Ευρωπαϊκός  Μηχανισμός 
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΙΙ (ERM II) για ένα διάστημα τουλάχιστον δύο ετών πριν 
από την ένταξη των χωρών στην ΟΝΕ, χωρίς σοβαρές εντάσεις και χωρίς υποτίμηση 
του νομίσματός τους έναντι του ευρώ με δική τους πρωτοβουλία.  
 
Σε γενικές γραμμές, ο στόχος στην προκειμένη περίπτωση είναι να κριθεί κατά πόσο 
η  συναλλαγματική  ισοτιμία  διαμορφώνεται  κοντά  στα  πλαίσια  της  κεντρικής 
ισοτιμίας που καθορίζει ο ERM ΙΙ, χωρίς σοβαρή ένταση και χωρίς υποτίμηση έναντι 
της  κεντρικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  κατά  τα  δύο  τελευταία  έτη.  Η  συνθήκη 
αντιμετωπίζει  αρνητικά  μια  υποτίμηση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  η  οποία 
εκφράζεται  με  υποτίμηση  της  κεντρικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  αλλά  δεν 
αντίκειται  γενικά σε μια ανατίμηση  της συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Σε περίπτωση 
που μια  χώρα παραμείνει  για λιγότερο από δύο έτη στον ERM  ΙΙ,    η σταθερότητα 
κρίνεται στην βάση μια διετούς αναφοράς. Για την περίπτωση σοβαρών εντάσεων 
(Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2010, σ. 15), (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2008):  

- Εξετάζεται  ο  βαθμός  απόκλισης  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  από  τις 
κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ στο πλαίσιο του ERM ΙΙ.  

- Χρησιμοποιούνται  δείκτες,  όπως  η  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  έναντι  του  ευρώ  και  η  τάση  της,  καθώς  και  οι  διαφορές  των 
βραχυπρόθεσμων επιτοκίων της ζώνης του ευρώ και η εξέλιξή τους.  

- Αξιολογείται ο ρόλος των παρεμβάσεων στην αγορά συναλλάγματος.  
- Μελετάται  ο  ρόλος  των προγραμμάτων διεθνούς οικονομικής στήριξης  για 

τη σταθεροποίηση των νομισμάτων.  
 
Βασικά, μπορεί να διαπιστωθεί ότι, ενώ ο ERM ΙΙ καθορίζει τα πλαίσια διακύμανσης 
της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στο  πλαίσιο  μιας  ζώνης  του  +/‐15%,  η  ΕΚΤ  και  το 
Συμβούλιο  διατηρούν  το  δικαίωμα  να  κρίνουν  μια  περίπτωση  κανονικής 
διακύμανσης  χωρίς  σοβαρές  εντάσεις  στο  πλαίσιο  των  ορίων  του  +/‐2,5%,  ως 
ένδειξη ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών έναντι το παλαιών χωρών. Τόσο στην 
μια, όσο όμως και στην άλλη περίπτωση, ο βασικός στόχος είναι η αξιολόγηση της 
διατηρησιμότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  μέσα  από  την  αξιολόγησης  της 
γενικής  κατάστασης,  της  πορείας  της  διμερούς  σταθμισμένης  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας,  το  ισοζύγιο  πληρωμών,  την  εξέλιξη  του  εξωτερικού  χρέους,  την  εξέλιξη 
της καθαρής επενδυτικής θέσης της χώρας κ.ά. 

                                                                 
202  Υπενθυμίζεται  μόνο  ότι  η  αξιολόγηση  αυτή  λαμβάνει  χώρα  στο  πλαίσιο  των  προγραμμάτων 
σταθερότητας  που  επιβάλλει  το  ΣΣΑ  και  η  αξιολόγησή  τους  γίνεται  από  την  Επιτροπή  μετά  τη 
γνωμοδότηση της Δημοσιονομικής Οικονομικής Επιτροπής της ΕΚΤ και, εφ’ όσον η Επιτροπή κρίνει 
ότι  το  έλλειμμα  μιας  χώρας  είναι  υπερβολικό,  εκφράζει  συστάσεις  προς  το  Συμβούλιο,  το  οποίο 
λαμβάνει και τις τελικές αποφάσεις.  
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Τέλος,  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  ενώ η  συνθήκη  προβλέπει  μια  αξιολόγηση με 
βάση τη διετή περίοδο αναφοράς, τα μέλη δεν είναι αναγκαίο να παραμείνουν στον 
ERM  ΙΙ  για δύο έτη. Αυτό φαίνεται καθαρά από την αξιολόγηση των περιπτώσεων 
της  Ιταλίας  και  της Φινλανδίας,  οι  οποίες  αξιολογήθηκαν  θετικά,  ενώ παρέμειναν 
για  λιγότερο  από  δύο  έτη  στον  ERM  ΙΙ.  Η  συνθήκη  επίσης  δεν  απαγορεύει  την 
παραμονή μιας χώρας για πάνω από δύο έτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 
περίπτωση της Ελλάδος, η οποία παρέμεινε στον μηχανισμό για δύο έτη και εννέα 
μήνες.  Επίσης  η  συνθήκη  δεν  επιβάλλει  στις  υποψήφιες  χώρες  πότε  αυτές  θα 
προσχωρήσουν  στον  ERM  ΙΙ.    Είναι  σημαντικό  ακόμα  να  τονιστεί,  ότι  η  συνθήκη 
αφήνει  ανοιχτή  την  επιλογή  του  καθεστώτος  που  μπορεί  να  επιλέξουν  οι  χώρες 
κατά  παρέκκλιση  απαγορεύοντας  μόνο  και  μετά  από  γνωμοδότηση  του 
Συμβουλίου, την περίπτωση της μονομερούς υιοθέτησης του ευρώ.  
 
Επίσης είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί, ότι ακόμα και η ένταξη των χωρών στον 
ERM  ΙΙ203  δεν  καθορίζει  επακριβώς  τoν  τρόπο  σύνδεσης  των  μεμονωμένων 
συναλλαγματικών ισοτιμιών με το ευρώ. Συγκεκριμένα, για αυτή την περίπτωση το 
Συμβούλιο  καθορίζει  ότι  χώρες  που  εισέρχονται  στον  μηχανισμό  δεν  μπορούν  να 
ακολουθήσουν: 

- Ένα  σύστημα  κυμαινόμενων  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  χωρίς 
προσανατολισμό προς μια κεντρική συναλλαγματική ισοτιμία.   

- Ένα σύστημα μόνιμων αναπροσαρμογών (crawling peg).  
- Ένα σύστημα διασύνδεσης με ένα νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ. 

 
Η σταθερότητα των μακροπρόθεσμων επιτοκίων 
Η σταθερότητα των μακροπρόθεσμων επιτοκίων εξασφαλίζεται με τη σύγκλιση των 
μακροπρόθεσμων  επιτοκίων  προς  τα  επίπεδα  των  τριών  χωρών  με  τις  καλύτερες 
επιδόσεις στον τομέα του πληθωρισμού.  Συγκεκριμένα, οι χώρες υπό ένταξη στην 
ΟΝΕ  κατά  το  έτος  αξιολόγησης  θα  πρέπει  να  παρουσιάζουν  ένα  μακροπρόθεσμο 

                                                                 
203 Ο ERM ΙΙ, σε αντίθεση με ERM Ι, το οποίο ήταν ένα σύστημα διασύνδεσης των νομισμάτων με την 
Ευρωπαϊκή  Νομισματική Μονάδα  (ECU)  και  το  οποίο  ουσιαστικά  κατέληξε  να  είναι  ένα  σύστημα 
διασύνδεσης με το μάρκο, είναι ένα σύστημα σταθερής διασύνδεσης των νομισμάτων των χωρών με 
το ευρώ, το οποίο λειτουργεί με τους δικούς κανόνες αναφορικά με:  

- τον τρόπο διασύνδεσης των νομισμάτων με το ευρώ, 
- τον τρόπο παρέμβασης στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και 
- τη διάθεση χρηματοδοτικών πιστώσεων στις χώρες που παρεμβαίνουν. 

Με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΚΤ, οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτόν τον μηχανισμό θα μπορούν να 
αναπροσαρμόζουν  τις  κεντρικές  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  με  το  ευρώ,  εφ’  όσον  κρίνουν  ότι  το 
επιβάλλουν τα οικονομικά δεδομένα. Επίσης, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΚΤ, οι χώρες μπορούν να 
παρεμβαίνουν στην αγορά για τη στήριξη των συναλλαγματικών τους ισοτιμιών έναντι του ευρώ, εφ’ 
όσον  η συναλλαγματική  ισοτιμία  των  νομισμάτων αγγίξει  τα  όρια  της διακύμανσης.  Σε  μια  τέτοια 
περίπτωση, η ΕΚΤ διαθέτει στις  χώρες που παρεμβαίνουν απεριόριστες πιστώσεις, οι οποίες όμως 
θα πρέπει να επιστραφούν σε ένα διάστημα τριών μηνών. Οι παρεμβάσεις στα όρια είναι σκόπιμες 
αλλά δεν είναι υποχρεωτικές και, εφ’ όσον κρίνουν τα κράτη μαζί με την ΕΚΤ ότι αυτές αντίκεινται 
στους  στόχους  στης  σταθερότητας  των  τιμών,  μπορούν  να  αναβάλουν  τις  παρεμβάσεις  στο  όριο 
διακύμανσης.  Παρεμβάσεις  εντός  των  ορίων  είναι  δυνατές  σε  περιπτώσεις  που  το  επιβάλλουν  τα 
οικονομικά  δεδομένα,  όπως  σε  περιπτώσεις  αντιμετώπισης  κερδοσκοπικών  επιθέσεων  στα 
νομίσματα (Bofinger – Wollmershäuser. 2002, σ., 41).   
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επιτόκιο το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά κατά 2% το μέσο αριθμητικό όρο των 
τριών χωρών της Ε.Ε. με τις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα του πληθωρισμού.  
 
Θεωρητικά,  η  σύγκλιση  των  επιτοκίων  αποτελεί  ως  ένα  βαθμό  και  ένα  είδος 
επιστεγάσματος της διάρκειας και της μακροπρόθεσμης σύγκλισης των νέων χωρών 
κατά την πορεία τους προς τη νομισματική ένωση.  
 
Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια υπολογίζονται βάσει μακροπρόθεσμων ομολόγων του 
δημοσίου  ή  συγκρίσιμων  χρεογράφων,  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τις  διαφορές  των 
εθνικών ορισμών. 
 
Στόχος  είναι η αξιολόγηση  της διάρκειας  της σύγκλισης  και,  για αυτόn  το  λόγο,  η 
αξιολόγηση  εξετάζει  τη  μακροπρόθεσμη  πορεία  των  οικονομιών  τα  τελευταία 
χρόνια, λαμβάνοντας υπ’ όψη το μέγεθος και την ανάπτυξη της χρηματαγοράς. Για 
παράδειγμα, παρατηρεί την αξία των κυκλοφορούντων χρεογράφων που εκδίδουν 
οι  επιχειρήσεις,  τη  χρηματιστηριακή  αξία  των  εισηγμένων  μετοχών  καθώς  και  τις 
εγχώριες τραπεζικές χορηγήσεις προς τον ιδιωτικό τομέα.  

11.1. Η Λογική των Κριτηρίων Ένταξης 
Παρατηρώντας το σύνολο των κριτηρίων ένταξης των νέων χωρών, είναι δυνατόν να 
διατυπωθούν διάφορες παρατηρήσεις. Σε γενικές γραμμές κριτήρια που καλούνται 
να  εκπληρώσουν  και  οι  νέες  χώρες  δεν  παρεκκλίνουν  από  τη  λογική  της 
νομισματικής  ολοκλήρωσης  και  δεν  λαμβάνουν  καθόλου  υπ’  όψη  στοιχεία  και 
χαρακτηριστικά που αναφέρει η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών. Και 
σε αυτήν την περίπτωση υπονοείται ότι η νομισματική ένωση είναι αυτή η οποία σε 
τελική ανάλυση θα επιφέρει την οικονομική ένωση και την οικονομική ολοκλήρωση.  

Από τη μια πλευρά, η συνθήκη και οι επιμέρους διατάξεις της ορίζουν συγκεκριμένα 
κριτήρια  και,  από  την  άλλη,  διατηρούν  κατά  την  αξιολόγηση  των  κριτηρίων  μια 
διακριτική  ευχέρεια,  όσον  αφορά  τον  ορισμό  των  κρατών  με  τις  καλύτερες 
επιδόσεις  και  τον  χρόνο  αξιολόγησης  ή  την  παρακολούθηση  πρόσθετων  δεικτών 
κ.ά.  Ασφαλώς,  τα  όργανα  της  ΟΝΕ,  κατά  αυτόν  τον  τρόπο  προσπαθούν  να 
ανταποκριθούν  στις  αυξημένες  απαιτήσεις  μιας  πλήρους  αξιολόγησης  και 
ταυτόχρονα να βοηθήσουν τις  ίδιες  τις  χώρες κατά την είσοδό  τους στην ΟΝΕ.  Το 
πρόβλημα με  τη συγκεκριμένη διαδικασία  είναι  ότι  η αξιολόγηση αυτή  γίνεται  εκ 
των υστέρων και, καθώς δεν βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες, δεν βοηθά στην 
προετοιμασία των χωρών κατά την είσοδο τους στον ERM ΙΙ (Jonas, 2004).  

Σε πολλές περιπτώσεις τα κριτήρια μπορούν εύκολα να καταστρατηγηθούν και αυτό 
είναι πολύ πιθανόν να συμβεί στην περίπτωση των κριτηρίων του πληθωρισμού και 
του επιτοκίου καθώς αυτά τα δύο κριτήρια αξιολογούνται με βάση τον χρόνο204..  

                                                                 
204 Ο Z. Darvas (2010), συγκρίνει την περίπτωση αυτή με την περίπτωση των αθλητών της πάλης, οι 
οποίοι,  για  να  συμμετάσχουν  σε  ένα  συγκεκριμένο  αγώνισμα,  ακολουθούν  αυστηρή  δίαιτα,  έτσι 
ώστε  να  φθάσουν  το  απαιτούμενο  βάρος  και  μετά  τη  συμμετοχή  τους  στο  αγώνισμα  παύουν  τη 
δίαιτα, με αποτέλεσμα να αυξήσουν το βάρος πέραν του ορίου (Darvas, 2010).  
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11.2. Η Σχετική «Απροσδιοριστία» του Στόχου του 
Πληθωρισμού των Νέων Χωρών 

Έντονος προβληματισμός υπάρχει  και  για  τα επίπεδα του πληθωρισμού,  τα οποία 
καλούνται να εκπληρώσουν οι νέες χώρες. Ο προβληματισμός αυτός αφορά (Jonas, 
2004), (Darvas, 2010):  
- Τον  ορισμό  των  χωρών  με  τις  καλύτερες  επιδόσεις  από  το  ευρύ  σύνολο  των 

χωρών της Ε.Ε. και όχι από τον στενό κύκλο της ΟΝΕ. Το ερώτημα που τίθεται 
είναι κατά πόσον τα κριτήρια ορίζουν την πορεία προς  την ΟΝΕ ή  την πορεία 
προς  την  Ε.Ε.  Υπάρχει  περίπτωση  να  συμπεριληφθεί  στον  στενό  κύκλο  των 
χωρών με  την καλύτερη επίδοση και μια μικρή  χώρας  της Ε.Ε.,  η οποία όμως 
δεν ανήκει στην ΟΝΕ και η οποία αντιμετωπίζει ειδικές διαρθρωτικές συνθήκες 
και  παρουσιάζει  ένα  χαμηλό  ρυθμό  πληθωρισμού;  Συμπεριλαμβάνοντας  τη 
μικρή  αυτή  χώρα  στην  ομάδα  με  τις  καλύτερες  επιδόσεις,  οι  νέες  χώρες 
προσανατολίζονται όχι προς τον ρυθμό πληθωρισμού της ΟΝΕ αλλά προς αυτό 
της  Ε.Ε. Μια  τέτοια πρακτική θα  έχει  σαν αποτέλεσμα οι  ειδικές  καταστάσεις 
που  αντιμετωπίζει  η  μικρή  χώρα  της  Ε.Ε.  να  επηρεάζουν  και  την  πολιτική 
ένταξης των νέων χωρών αλλά και την ίδια την πολιτική της ΟΝΕ.  

- Τις εξαιρέσεις χωρών που αντιμετωπίζουν ειδικές καταστάσεις. Χαρακτηριστικό 
είναι  το  παράδειγμα  της  Ιρλανδίας  η  οποία,  όπως  αναφέρθηκε  στο 
προηγούμενο κεφάλαιο, αποκλείστηκε από τον στενό κύκλο των χωρών με τις 
καλύτερες  επιδόσεις,  επειδή  αποτέλεσε  μια  «ιδιάζουσα»  περίπτωση.  Το 
πρόβλημα  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  είναι  πώς  ορίζεται  η  ιδιάζουσα 
περίπτωση  και  γιατί,  για  παράδειγμα,  ένα  επίπεδο  πληθωρισμού  π.χ.  της 
τάξεως του ‐2,1% εξαιρείται. 

- Τους  αρνητικούς  ρυθμούς  πληθωρισμού.  Οι  αρνητικοί  ρυθμοί  πληθωρισμού 
αιτιολογούνται από την ΕΚΤ με τις επιδράσεις της τιμής του πετρελαίου και των 
τιμών  των εμπορεύσιμων αγαθών. Πέραν αυτών όμως προκύπτει  το ερώτημα 
κατά πόσο ο στόχος της ΕΚΤ στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η διατήρηση 
ενός σταθερού επιπέδου και όχι η μείωση του πληθωρισμού,  

- Ο τρόπους υπολογισμού του πληθωρισμού. Ο μέσος όρος των τριών χωρών με 
τις  καλύτερες  επιδόσεις,  επαναπροσδιορίζεται  συνεχώς,  διότι  αλλάζουν  τα 
δεδομένα με αποτέλεσμα να αλλάζουν και οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις. 
Αυτός ο τρόπος υπολογισμού έχει σαν αποτέλεσμα να προσανατολίζει τις νέες 
χώρες όχι προς έναν σταθερό ρυθμό, αλλά προς έναν μεταβλητό μέσο όρο.  
 

Από  τα  παραπάνω    προκύπτει  το  συμπέρασμα  ότι  οι  νέες  χώρες, 
προσανατολίζοντας  τις  πολιτικές  τους  προς  τον  στόχο  του  πληθωρισμού  δεν 
προσανατολίζονται  προς  ένα  σταθερό  στόχο  αλλά  προς  ένα  μεταβλητό,  ο  οποίος 
μάλλον  προσδιορίζεται  από  τη  διακριτική  ευχέρεια  των  οργάνων  της  ΟΝΕ.  Η 
πρακτική αυτή βοηθά στην σύγκλιση  των  χωρών,  αλλά όχι  στην σταθερότητα  του 
επιπέδου των τιμών σε σχέση με το επίπεδο τιμών της ΟΝΕ.  
 
Τα παραπάνω προβλήματα θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν,  για παράδειγμα, 
το κριτήριο του πληθωρισμού άλλαζε και προσανατολίζονταν προς τον πληθωρισμό 
στόχο  της  ΕΚΤ,  ο  οποίος  συνήθως  ορίζεται  ως  ένα  επίπεδο  πληθωρισμού 
χαμηλότερο  αλλά  πλησίον  του  2%,  προσθέτοντας  σε  αυτό  το  ποσοστό  του  1,5%. 
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Μια  τέτοια  πρακτική  θα  βοηθούσε  σε  μεγάλο  βαθμό  τις  νέες  χώρες  διότι  (Jonas, 
2004): 

- Θα προσέφερε ένα σταθερό στόχο πληθωρισμού και στις νέες χώρες και 
αυτό  θα  βοηθούσε  αφάνταστα  και  στην  υλοποίηση  της  νομισματικής 
πολιτικής των χωρών αυτών.  

- Θα απεγκλώβιζε τη νομισματική πολιτική των νέων χωρών από κυκλικές 
και  διαρθρωτικές  μεταβολές,  οι  οποίες  επηρεάζουν  το  επίπεδο  του 
πληθωρισμού και θα διαχειρίζονταν κατά αυτό τον τρόπο τις νέες χώρες 
με έναν συμμετρικό τρόπο.   

11.3. Η Σχετική «Απροσδιοριστία» του Στόχου Σταθερότητας 
της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 

Έντονος  προβληματισμός  υπάρχει  και  για  την  περίπτωση  της  συναλλαγματικής 
πολιτικής  που  πρέπει  να  ακολουθήσουν  τα  κράτη  μέλη.  Τα  κριτήρια  καθορίζουν 
βέβαια την ένταξη των νέων χωρών στον ERM  ΙΙ για ένα διάστημα τουλάχιστο δύο 
ετών, μέσα στο οποίο θα κριθεί και η σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας, 
η οποία θα πρέπει να διακυμαίνεται εντός των πλαισίων της ζώνης που προβλέπει ο 
μηχανισμός,  χωρίς  σοβαρές  εντάσεις  και  χωρίς  υποτίμηση  με  υπαιτιότητα  της 
υποψήφιας χώρα. 
 
Ο  ERM  ΙΙ,  είναι  ο  Μηχανισμός  Συναλλαγματικών  Ισοτιμιών  (Exchange  Rate 
Mechanism  II),  ο  οποίος  διαδέχθηκε  τον  μηχανισμό  Ι  (ERM  Ι)205  και  είναι  ένα 
σύστημα σταθερής διασύνδεσης των νομισμάτων των χωρών με το ευρώ, το οποίο 
λειτουργεί με τους δικούς κανόνες αναφορικά με: 

- τον τρόπο σύνδεσης των νομισμάτων με το ευρώ 
- τον τρόπο παρέμβασης στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και 
- τη διάθεση χρηματοδοτικών πιστώσεων στις χώρες που παρεμβαίνουν. 

 
Ο μηχανισμός ΙΙ λειτουργεί ως ζώνη στόχος, με εύρος διακύμανσης στα όρια του +/‐
15%  από  την  κεντρική  συναλλαγματική  ισοτιμία.  Η  κεντρική  συναλλαγματική 
ισοτιμία  των  νομισμάτων  των  χωρών  που  εντάσσονται  στον  μηχανισμό  ΙΙ 
καθορίζεται  από  τα  όργανα  μέσα  από  συλλογικές  διαπραγματεύσεις  και  με 
σύμφωνη  γνώμη  της  ΕΚΤ.  Με  τη  σύμφωνη  γνώμη  της  ΕΚΤ,  οι  χώρες  που 

                                                                 
205   Ο Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Ι,  ιδρύθηκε το 1978 με πρωτοβουλία της Γερμανίας 
και  της  Γαλλίας  και  αποσκοπούσε  τη  δημιουργία  ενός  ευρωπαϊκού  νομισματικού  συστήματος  το 
οποίο προέβλεπε (Λεβεντάκης, 2003):  

- Τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας (το ECU, European Currency Unit). 
- Τη  δημιουργία  ενός  καλαθιού  σταθερών  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  μεταξύ  όλων  των 

νομισμάτων που συμμετείχαν σε αυτό  το σύστημα  και όχι απέναντι σε  ένα συγκεκριμένο 
νόμισμα, π.χ. το Γερμανικό Μάρκο. 

- Τη δημιουργία του δείκτη απόκλισης, για συντονισμό των παρεμβάσεων.  
- Τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδοτικής στήριξης. 

Τυπικά,  ο  μηχανισμός  αυτός  λειτούργησε  έως  το  1999    και  την  αντικατάστασή  του  από  τον 
μηχανισμό  ΙΙ  και  την  ίδρυση  της  Ευρωζώνης.  Στην  πράξη,  ο  μηχανισμός  δεν  λειτούργησε  ως  ένα 
συμμετρικό σύστημα, αλλά ως ένα σύστημα προσανατολισμένο προς το γερμανικό μάρκο. Το 1992, 
μετά  το  ξέσπασμα  της  ευρωπαϊκής  νομισματικής  κρίσης,  το  σύστημα  αυτό  έπαψε  ουσιαστικά  να 
λειτουργεί  και  ως  σύστημα  σταθερών  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  καθώς  αυξήθηκε  η  ζώνη 
διακύμανσης από 2,5% σε 15%. 
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συμμετέχουν  σε  αυτόν  τον  μηχανισμό  θα  μπορούν  να  αναπροσαρμόζουν  τις 
κεντρικές  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  με  το  ευρώ,  εφ’  όσον  κρίνουν  ότι  το 
επιβάλλουν  τα  οικονομικά  δεδομένα.  Επίσης,  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  της  ΕΚΤ,  οι 
χώρες μπορούν να παρεμβαίνουν στην αγορά για τη στήριξη των συναλλαγματικών 
τους  ισοτιμιών  έναντι  του  ευρώ,  εφ’  όσον  η  συναλλαγματική  ισοτιμία  των 
νομισμάτων  αγγίξει  τα  όρια  της  διακύμανσης.  Σε  μια  τέτοια  περίπτωση,  η  ΕΚΤ 
διαθέτει στις χώρες που παρεμβαίνουν απεριόριστες πιστώσεις οι οποίες όμως θα 
πρέπει  να  επιστραφούν  σε  ένα  διάστημα  τριών  μηνών.  Οι  παρεμβάσεις  στα  όρια 
είναι σκόπιμες, αλλά δεν είναι υποχρεωτικές, και, εφ’ όσον κρίνουν τα κράτη μαζί 
με  την  ΕΚΤ  ότι  αυτές  αντίκεινται  στους  στόχους  στης  σταθερότητας  των  τιμών, 
μπορούν να αναβάλουν τις παρεμβάσεις στο όριο διακύμανσης. Παρεμβάσεις εντός 
των  ορίων  είναι  δυνατές  σε  περιπτώσεις  που  το  επιβάλλουν  τα  οικονομικά 
δεδομένα  π.χ.  σε  περιπτώσεις  αντιμετώπισης  κερδοσκοπικών  επιθέσεων  στα 
νομίσματα (Bofinger – Wollmershäuser, 2002, σ. 41).   

Η συνθήκη δεν ορίζει πότε θα πρέπει να ενταχθούν οι νέες χώρες στον μηχανισμό 
και  αφήνει  το  ζήτημα  αυτό  στη  διακριτική  ευχέρεια  των  χωρών.  Καθορίζει  τον 
ελάχιστο χρόνο παραμονής αλλά δεν καθορίζει τον μέγιστο. Οι χώρες εντάσσονται 
στον μηχανισμό με τον καθορισμό μιας κεντρικής συναλλαγματικής ισοτιμίας έναντι 
του ευρώ αλλά δεν καθορίζεται πώς υπολογίζεται αυτή η κεντρική συναλλαγματική 
ισοτιμία.  Μέσα  στον  μηχανισμό,  η  συνθήκη  του  Μάαστριχτ  και  οι  ερμηνευτικές 
διατάξεις δεν καθορίζουν επακριβώς τον τρόπο διασύνδεσης, εφ΄ όσον το μόνο το 
οποίο διατυπώνεται είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σταθερός προσανατολισμός 
προς μια κεντρική συναλλαγματική  ισοτιμία και αυτή θα πρέπει  να είναι  το  ευρώ 
και κανένα άλλο νόμισμα και αυτός ο σταθερός προσανατολισμός δεν θα πρέπει να 
υπόκειται στο καθεστώς των ερπουσών διευθετήσεων, αφήνοντας στις χώρες μέλη 
του  μηχανισμού  να  ακολουθήσουν  καθεστώτα  όπως  αυτό  του  συναλλαγματικού 
συμβουλίου ή μια ζώνη στόχο με μικρότερα όρια.  
 
Όλα  τα  παραπάνω  αυξάνουν  τους  βαθμούς  ελευθερίας  των  νέων  χωρών 
περιπλέκοντας το ζήτημα ένταξης των νέων χωρών στην ΟΝΕ. Κατά συνέπεια οι νέες 
χώρες έχουν: 

- Να  αποφασίσουν  πότε  θα  ενταχθούν  στον  μηχανισμό  ΙΙ.  Εάν  θα 
προσπαθήσουν  να  εκπληρώσουν  τα  κριτήρια  ένταξης  εκτός  του 
μηχανισμού,  αξιοποιώντας  τις  μεγαλύτερες  δυνατότητες  ευελιξίας  που 
τους  προσφέρουν  οι  εθνικές  πολιτικές  ή  θα  προσπαθήσουν  τον 
εκπληρώσουν τα κριτήρια ένταξης μέσα στον μηχανισμό, παραμένοντας 
ίσως  για  ένα  μεγαλύτερο  χρονικό  διάστημα,  όπως,  για  παράδειγμα, 
έκανε  η  Ελλάδα  κατά  την  ένταξη  της,  η  οποία  παρέμεινε  για  ένα 
διάστημα  μεγαλύτερο  το  δύο  ετών.  Εάν  ακολουθήσουν  την  πρώτη 
εναλλακτική περίπτωση, τότε γεννάται το εύλογο ερώτημα τι νόημα έχει 
η παραμονή των χωρών στον μηχανισμό για δύο έτη. 

- Να αποφασίσουν πώς  θα διαμορφώσουν  τη μακροοικονομική πολιτική 
τους  κατά  το  διάστημα  προσαρμογής  τους  προς  τον  μηχανισμό,  έτσι 
ώστε να έχουν το μικρότερο δυνατό κόστος.  
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- Να  αποφασίσουν  πώς  θα  διαμορφώσουν  την  πολιτική  τους  κατά  την 
παραμονή τους στον μηχανισμό έτσι ώστε να έχουν το μικρότερο δυνατό 
κόστος, και, τέλος  

- Να αποφασίσουν πώς θα διαμορφώσουν την πολιτική μετάβασης από το 
εθνικό νόμισμα στο ευρώ με το μικρότερο δυνατό κόστος.  

 
Καθώς,  η  ταυτόχρονη  εφαρμογή  των  κριτηρίων  φαντάζει  δύσκολη  και  εξαρτάται 
κατά  πάσα  πιθανότητα  από  την  κατάσταση  των  υποψηφίων  χωρών  και  θα 
απαιτήσει  συχνές  αναπροσαρμογές  πολιτικών,  σκόπιμο  φαίνεται  η  ένταξη  των 
χωρών  στον  μηχανισμό  ΙΙ  να  παραταθεί  στο  μέλλον,  έτσι  ώστε  να  μπορεί  να 
επιτευχθεί  ο  στόχος  της  σταθερότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  χωρίς 
προβλήματα.  Η  πολιτική  της  άμεσης  ένταξης  στον  μηχανισμό  ΙΙ  και  της  επίτευξης 
των  στόχων  του  ενδείκνυται  μάλλον  σε  περιπτώσεις  χωρών  που  υποφέρουν  από 
μεγάλο  έλλειμμα  αξιοπιστίας,  όπως  στην  περίπτωση  της  Ελλάδος,  και  οι  οποίες 
μέσα στον μηχανισμό μπορούν και επιτύχουν την αξιοπιστία που τους λείπει.  

11.4. Η Βασανιστική Ενασχόληση με της Εναλλακτικές 
Πολιτικές 

Η επίλυση των προβλημάτων που έχουν να λύσουν οι νέες χώρες κατά την ένταξη 
τους στον μηχανισμό και την ΟΝΕ εξαρτάται:  

- από τον τρόπο υπολογισμού και το ύψος της κεντρικής συναλλαγματικής 
ισοτιμίας,  

- από τον συνδυασμό των στόχων,  
- από τις πολιτικές που θα εφαρμόσουν οι υποψήφιες χώρες, καθώς και  
- από την αντίδραση των  συμμετεχόντων στην οικονομία. 

 

11.4.1. ΟΙ Κεντρικές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 
Ο  ρόλος  των  κεντρικών  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  είναι  πολύ  σημαντικός. 
Θεωρητικά,  οι  κεντρικές  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  θα  πρέπει  να  απεικονίζουν 
πραγματικές  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  ισορροπίας.  Όπως  ήδη  αναφέρθηκε  στο 
Πρώτο Μέρος,  κεφάλαιο  3.2,  η  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία  απεικονίζει 
την πραγματική αξία της παραγωγής μιας χώρας στο εξωτερικό και κατά αυτόν τον 
τρόπο  καθορίζει  την  πραγματική  ανταγωνιστική  θέση  της  χώρας  αυτής  στο 
εξωτερικό. Δηλαδή, η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμίας ισορροπίας καθορίζει 
μια  κατάσταση  ισορροπίας  του  εξαγωγικού  τομέα  στο  εξωτερικό,  μια  κατάσταση 
ισορροπίας  του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών.  Ως  γνωστό,  το  μεγάλο 
πρόβλημα  είναι  ότι  η  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία  δεν  είναι  δυνατόν  να 
παρατηρηθεί, αλλά μόνον να εκτιμηθεί.  
 
Εάν  η  κεντρική  συναλλαγματική  ισοτιμία  αντικατοπτρίζει  σωστά  την  πραγματική 
συναλλαγματική  ισοτιμία  ισορροπίας,  σημαίνει  ότι  η  κεντρική  συναλλαγματική 
ισοτιμία απεικονίζει σωστά την εξέλιξη της οικονομίας τόσο της χώρας υπό ένταξη, 
όσο  και  αυτήν  της  ΟΝΕ  και  αυτό  θα  έχει  σαν  αποτέλεσμα  η  κεντρική 
συναλλαγματική  ισοτιμία  να  παραμείνει  για  όλο  το  διάστημα  σταθερή.  Η 
ονομαστική συναλλαγματική  ισοτιμία θα ανατιμηθεί ή υποτιμηθεί, ανάλογα με το 
εάν είναι υποτιμημένη η ανατιμημένη σε σχέση με την πραγματική συναλλαγματική 
ισοτιμία.  Κατά  πόσο  μια  χώρα  θα  προχωρήσει  σε  μια  ενεργό  πολιτική  εξαρτάται 
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από  το  πόσο  οι  αρχές  τις  συγκεκριμένης  χώρας  εμπιστεύονται  τους  μηχανισμούς 
προσαρμογής  των  τιμών.  Βραχυπρόθεσμα,  οι  τιμές  προσαρμόζονται  αργά  και  για 
αυτό  τον  λόγο  οι  αρχές  προβαίνουν  συνήθως  σε  ενεργητικές  μεταβολές  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  του  νομίσματός  τους.  Αυτό  θα  εξαρτηθεί,  όπως  θα 
φανεί και στο επόμενο κεφάλαιο, από το πόσο μια τέτοια πολιτική αντιβαίνει  τον 
στόχο του πληθωρισμού.  

Τα  πράγματα  δυσκολεύουν  σε  περίπτωση  που  τόσο  η  οικονομία  της  χώρας  υπό 
ένταξη, όσο και η οικονομία της ΟΝΕ, δεν βρίσκονται σε μια κατάσταση ισορροπίας, 
αλλά  σε  μια  κατάσταση  προσαρμογής.  Τότε,  θα  είναι  αδύνατη  η  εκτίμηση  της 
πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, καθώς και οι δύο περιοχές βρίσκονται σε 
ένα  στάδιο  προσαρμογής,  λόγω  π.χ.  εξωτερικών  διαταραχών.  Σε  μια  τέτοια 
περίπτωση τόσο η πραγματική όσο και η όποια κεντρική συναλλαγματική  ισοτιμία 
δεν μπορούν να αποτελέσουν την άγκυρα προσανατολισμού της συναλλαγματικής 
πολιτικής  και  σκόπιμο  θα  είναι  η  συναλλαγματική  πολιτική  να  λειτουργεί 
υποστηρικτικά  προς  τις  αναγκαίες  προσαρμογές.  Βραχυπρόθεσμα,  καθώς  οι  τιμές 
και  οι  μισθοί  προσαρμόζονται  αργά,  αναμένεται  ένα  πραγματικό  κόστος 
προσαρμογής.  

Σχετικά με  το μεγάλο πρόβλημα  της  εκτίμησης  της πραγματικής συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  και  όπως  ήδη  παρουσιάσθηκε  στο  κεφάλαιο  3.2  για  αυτόν  τον  σκοπό 
έχουν προταθεί διάφοροι μέθοδοι εκτίμησης, οι οποίοι καταλήγουν σε διαφορετικά 
αποτελέσματα.  

11.4.2. Ο Συνδυασμός των Κριτηρίων Ένταξης στην ΟΝΕ 
Αυτό το οποίο πράγματι αποτελεί πρόβλημα είναι ο ταυτόχρονος συνδυασμός των 
στόχων  που  επιβάλλουν  τα  κριτήρια  της  συνθήκης,  δηλαδή  η  ταυτόχρονη 
υλοποίηση  τόσο  του  στόχου  του  πληθωρισμού,  όσο  και  του  στόχου  των 
μακροπρόθεσμων επιτοκίων,  καθώς επίσης και  της δημοσιονομικής σταθερότητας 
και της σταθερότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας.  
 
Είναι  δυνατόν,  για  παράδειγμα,  να  παρουσιασθεί  μια  περίπτωση  κατά  την  οποία 
μια  χώρα  δεν  πληροί  τους  όρους  του  πληθωρισμού,  διότι  το  επίπεδο  του 
πληθωρισμού της είναι πάνω από τα προβλεπόμενο. Τότε, σε αυτήν την περίπτωση 
αυτή  η  χώρα  μπορεί  να  ασκήσει  μια  συσταλτική  νομισματική  πολιτική  μέσω  της 
αύξησης  του  επιτοκίου.  Αυτή  ή αύξηση  του  επιτοκίου  θα οδηγήσει  σε ανατίμηση 
του  νομίσματος  και  κατ’  επέκταση  σε  εισροή  κεφαλαίων.  Ενώ  η  ανατίμηση  ενός 
νομίσματος εν γένει δεν αξιολογείται αρνητικά από τα όργανα της ΟΝΕ, μπορεί να 
έχει  κόστος,  εφ’  όσον  μια  τέτοια  ανατίμηση  δεν  συνδέεται  με  αλλαγές  στην 
πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία  και  κατ’  επέκταση  επιδεινώνει  την 
ανταγωνιστικότητα  της  οικονομίας,  αυξάνοντας  ακόμα  και  το  επίπεδο  του 
πληθωρισμού.  Η  συχνή  χρήση  μιας  τέτοιας  πολιτικής  ανατίμησης  μπορεί  να 
οδηγήσει  στην  αποσταθεροποίηση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  κατ’ 
επέκταση  να  δυσχεράνει  την  υλοποίηση  του  στόχου  της  σταθερότητας  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  τον  υπολογισμό  της  κεντρικής  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας (Jonas, 2004, σ. 10).  
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Παρομοίως,  είναι  δυνατόν  να  υπάρξουν  καταστάσεις,  όπου  ο  στόχος  του 
πληθωρισμού  υλοποιείται,  αλλά  η  συναλλαγματική  ισοτιμία  διαφέρει  από  την 
κεντρική  συναλλαγματική  ισοτιμία,  έστω  ότι  είναι  υψηλότερη.  Σε  τέτοιες 
περιπτώσεις,  εφαρμόζεται  μια  πολιτική  μείωσης  των  επιτοκίων,  έτσι  ώστε  το 
ανατιμημένο νόμισμα να επανέλθει στην ύψος  της πραγματικής συναλλαγματικής 
ισοτιμίας.  Σε  περίπτωση  που  ο  πληθωρισμός  της  χώρας  υπό  ένταξη  είναι 
χαμηλότερος  από  αυτόν  που  ορίζουν  τα  κριτήρια,  τότε  μια  πολιτική  χαμηλών 
επιτοκίων δεν προβληματίζει. Διαφορετική είναι όμως η περίπτωση κατά την οποία 
ο πληθωρισμός της υποψήφιας χώρας είναι υψηλότερος του πληθωρισμού στόχου. 
Σε αυτή την περίπτωση η πολιτική χαμηλών επιτοκίων αντιστρέφεται τον στόχο του 
πληθωρισμού  (Jonas,  2004,  σ.  11)206.  Αντίστροφα,  μπορεί  να  προκύψουν 
καταστάσεις κατά τις οποίες το εγχώριο νόμισμα είναι υποτιμημένο σε σχέση με την 
κεντρική  ή  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία,  οπότε  απαιτούνται  πολιτικές 
ανατίμησης, οι οποίες συνήθως αντιμετωπίζονται με αύξηση του επιτοκίου. Αυτές 
οι περιπτώσεις φαίνεται  να είναι  ευνοϊκές καθώς δεν φαίνεται  να αντίκεινται στο 
στόχο  του  πληθωρισμού.  Εάν,  για  παράδειγμα,  μια  υποψήφια  χώρα  παρουσιάζει 
ένα  υψηλότερο  πληθωρισμό  από  τον  πληθωρισμό  στόχο,  τότε  η  αύξηση  των 
επιτοκίων  οδηγεί  στην  μείωση  του  πληθωρισμού  συμβάλλοντας  κατά  αυτό  τον 
τρόπο και στον στόχο του πληθωρισμού (Jonas, 2004, σ. 12).  
 
Σε  όλες  αυτές  τις  περιπτώσεις  θα  πρέπει  να  συνεκτιμηθεί  και  το  αποτέλεσμα 
Balassa  ‐  Samuelson,  το  οποίο  ως  γνωστό  έχει  την  τάση  να  ανατιμά  τη 
συναλλαγματική ισοτιμία των χωρών με χαμηλότερο κατ’ κεφαλήν εισόδημα.  
 
Επίσης,  θα  πρέπει  να  ληφθεί  υπ’  όψη,  ότι  πολύ  πιθανόν  οι  συγκεκριμένες  χώρες 
μπορεί  να  παρουσιάσουν  μια  σχετικά  μεγάλη  εισροή  κεφαλαίων  λόγω  της 
προοπτικής  ένταξής  τους  στην  Ε.Ε.  και  την  ευρωζώνη,  η  οποία  αναμένεται  να 
ασκήσει  ανατιμητικές  επιδράσεις  στα  νομίσματά  τους.  Σε  περίπτωση  κατά  την 
οποία αυτές οι εισροές κεφαλαίου συνδέονται με πραγματικές επενδύσεις στις νέες 
χώρες  και  αυξάνουν  την  παραγωγικότητά  τους,  μια  τέτοια  ανατίμηση  δεν 
προβληματίζει  καθώς  θα  αντικατοπτρίζει  πραγματικά  δεδομένα.  Η  κατάσταση 
αλλάζει όταν οι εισροές κεφαλαίων είναι καθαρά χρηματοπιστωτικές, τότε φαίνεται 
σκόπιμο να ασκηθούν συναλλαγματικές πολιτικές μεταβολής της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας.  
 
Ένα  άλλο  ζήτημα  το  οποίο  περιπλέκει  ακόμα  περισσότερο  τις  επιλογές  είναι  και 
αυτό  της  άσκησης  της  δημοσιονομικής  πολιτικής.  Θεωρητικά,  οι  υποψήφιες  προς 
ένταξη χώρες μέχρι και ένα έτος πριν την ένταξη τους στην ΟΝΕ μπορούν ελεύθερα 
να  επιλέγουν  τη  δημοσιονομική  τους  πολιτική.  Μια  περιοριστική  πολιτική  δεν 
φαίνεται  να  αντιβαίνει  του  στόχους  του  πληθωρισμού.  Καθώς  όμως  συνήθως 
προκαλεί αύξηση του επιτοκίου, αυτό με  τη σειρά περιορίζει  τον πληθωρισμό και 
ανατιμά το εθνικό νόμισμα. Η κατάσταση αλλάζει στην περίπτωση εφαρμογής μιας 

                                                                 
206  Σε  μια  τέτοια  περίπτωση  μπορεί  να  εφαρμοστούν  και  άλλες  πολιτικές,  όπως  πολιτικές 
αποστείρωσης  των  εισερχόμενων  κεφαλαίων,  οι  οποίες  οδηγούν  σε  ανατιμημένο  νόμισμα.  Εκτός 
όμως από την προβληματική της αποτελεσματικότητας τέτοιων μέτρων, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι 
τέτοιες  πολιτικές  αποστείρωσης,  όταν  πραγματοποιούνται  σε  μεγάλο  εύρος,  συνδέονται  με 
δημοσιονομικό κόστος.   
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επεκτατικής  δημοσιονομικής  πολιτικής,  η  οποία  μειώνει  το  επιτόκιο  αυξάνει  τον 
πληθωρισμό και υποτιμά το εθνικό νόμισμα.  Τα πράγματα αλλάζουν σε περίπτωση 
που  οι  χώρες  βρίσκονται  στο  στάδιο  ένταξής  τους  στην  ΟΝΕ.  Τότε,  οι  χώρες 
μπορούν να ασκούν δημοσιονομικές πολιτικές μόνον στα πλαίσια  των αυτόματων 
δημοσιονομικών προσαρμογών. Για αυτόν τον λόγο, πολλές φορές εκφράζεται από 
πολλούς  η  άποψη ότι  οι  υποψήφιες  χώρες  θα πρέπει  να  στοχεύουν  σε  ένα πολύ 
μικρότερο  του  3%  έλλειμμα,  έτσι  ώστε  σε  περίπτωση  ανάγκης  να  μπορούν  να 
ασκήσουν  μια  διασταλτική  δημοσιονομική  πολιτική.  Γενικά,  οι  δυνατότητες  που 
έχουν οι υποψήφιες χώρες να ασκήσουν μια διασταλτική πολιτική λαμβάνοντας υπ’ 
όψη  τα  δημοσιονομικά  κριτήρια  εξαρτάται  από  την  επίδραση  του  κυκλικού 
ελλείμματος  στο  διαρθρωτικό  έλλειμμα.  Αυτές  μπορεί  να  παρουσιασθούν  με  τη 
βοήθεια  ενός  γραφήματος  το  οποίο  παρουσιάζει  την  πορεία  του  διαρθρωτικού 
ελλείμματος μιας υποθετικής χώρας στον χρόνο, καθώς και την πορεία της εξέλιξης 
της  οικονομίας  κατά  την  περίοδο  ένταξής  στον  μηχανισμό  και  την  ΟΝΕ,  η  οποία 
καθορίζει το κυκλικό έλλειμμα.  
 
Έστω ότι η υποθετική χώρα παρουσιάζει ένα διαρθρωτικό έλλειμμα ύψους 6%. Υπό 
την προϋπόθεση ότι μειώνει το έλλειμμα της κατά 0,5% κάθε έτος, θα μειώσει   το 
διαρθρωτικό της έλλειμμα στο ύψος του 3% μετά από έξη έτη, οπότε θα ενταχθεί 
στον  μηχανισμό  και  μετά  δύο  έτη  θα  ενταχθεί  στην ΟΝΕ  και  θα παρουσιάζει  ένα 
διαρθρωτικό  έλλειμμα  ύψους  2%.  Συνολικά,  η  συγκεκριμένη  χώρα  θα  χρειασθεί 
οκτώ έτη για να ενταχθεί στην ΟΝΕ. 
 

Γράφημα 18: Σενάρια Δημοσιονομικής Προσαρμογής 

Τρέχον  
Δημοσιονομικό 
Έλλειμμα 6

Άνοιγμα  Παραγωγής 
σε %

0

3

1

2

‐1

‐2

t.‐8 t.‐2 t

Σενάριο 2

 
Πηγή: Jonas Jiri (2004), Euro Adoption and Maastricht Criteria: Rules or Discretion? Center for European Integration Studies, 

Working Paper, B14, 2004, σ. 12. 

Όπως είναι γνωστό, σημαντικό για την τήρηση του δημοσιονομικού κριτηρίου δεν 
είναι  το  διαρθρωτικό  δημοσιονομικό  έλλειμμα,  αλλά  το  τρέχον  δημοσιονομικό 
έλλειμμα και αυτό εξαρτάται από  την πορεία  της οικονομίας, από  τον οικονομικό 
κύκλο και από το άνοιγμα της παραγωγής. Εάν υποτεθεί, ότι κατά τον χρόνο ένταξης 
της  συγκεκριμένης  χώρας  κατά  το  έτος  t‐2,  η  χώρα  αυτή  παρουσιάζει  μια 
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ανάκαμψη, δηλαδή ένα θετικό άνοιγμα παραγωγής και ότι μια μονάδα ανοίγματος 
επηρεάζει  το  τρέχον  έλλειμμα  κατά  0,5  ποσοστιαίες  μονάδες,  τότε  ένα  θετικό 
άνοιγμα περίπου ύψους δύο μονάδων θα οδηγήσει σε ένα διαρθρωτικό έλλειμμα 
ύψους  μιας  μονάδας  και  όχι  δύο  μονάδων.  Μια  τέτοια  περίπτωση  δημιουργεί 
ασφαλώς  χώρο  για  άσκηση  δημοσιονομικής  πολιτικής.  Στην  αντίθετη  περίπτωση 
μιας  ύφεσης,  για  παράδειγμα,  κατά  δύο  μονάδες  (η  πραγματική  παραγωγή  είναι 
μικρότερη από τη δυνητική παραγωγή, δηλαδή ένα αρνητικό άνοιγμα παραγωγής) 
τότε  ο  μηχανισμός  αυτόματης  δημοσιονομικής  προσαρμογής  θα  έχει  σαν 
αποτέλεσμα  την  αύξηση  του  τρέχοντος  ελλείμματος  κατά  μια  μονάδα,  με 
αποτέλεσμα  το  διαρθρωτικό  έλλειμμα  να  ανέλθει  από  2  σε  τρείς  μονάδες.  Μια 
τέτοια κατάσταση ασφαλώς και θα μείωνε τα περιθώρια άσκησης δημοσιονομικής 
πολιτικής.  Οι  δυνατότητες  άσκησης  δημοσιονομικής  πολιτικής  θα  περιορίζονταν 
αισθητά, εάν επίδραση της ύφεσης στο τρέχον έλλειμμα δεν είναι 0,5 ποσοστιαίες 
μονάδες  αλλά  μεγαλύτερη.  Γενικά,  οι  ευκαιρίες  άσκησης  της  δημοσιονομικής 
πολιτικής  περιορίζονται  και  μάλιστα  εξανεμίζονται,  όσο  διάστημα  οι  αρνητικές 
κυκλικές  επιδράσεις  υπερκεράζουν  της  υπάρχουσες  θετικές  διαρθρωτικές 
επιδράσεις.   

Εκτός  από  τις  αρχικές  συνθήκες,  οι  στρατηγικές  για  την  υλοποίηση  των  στόχων 
εξαρτώνται τόσο από την αυστηρότητα του ορισμού των κριτηρίων, όσο και από τον 
χρόνο υλοποίησης της εκπλήρωσής τους.  

Αναφορικά με  την περίπτωση  του ορισμού  των στόχων,  μπορεί  να σημειωθεί,  ότι 
τόσο ο στόχος του πληθωρισμού όσο και ο στόχος της συναλλαγματικής  ισοτιμίας 
ορίζονται  με  αρκετή  ευρύτητα.  Όμως,  τόσο  ο  στόχος  του  πληθωρισμού  όσο  και 
αυτός  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ορίζονται  ως  όρια.  Ο  μεν  στόχος  του 
πληθωρισμού ορίζεται ως ανώτερο όριο  (1,5% πάνω από τον μέσο όρο των τριών 
χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις), ο δε στόχος της συναλλαγματικής ισοτιμίας ως 
κατώτερο όριο, καθώς τα όργανα της ΟΝΕ αξιολογούν αρνητικά μια υποτίμηση των 
νομισμάτων, ενώ δεν αντίκεινται σε μια ανατίμηση, με αποτέλεσμα να προσφέρεται 
ένας  σχετικά  μεγάλος  βαθμός  ελευθερίας  κατά  την  επιλογή  των  πολιτικών. 
Παρομοίως, και ο στόχος του μακροπρόθεσμου επιτοκίου ορίζεται ως ένα ανώτατο 
όριο. Σχετική ελευθερία προσφέρουν επίσης και τα δημοσιονομικά κριτήρια, καθώς 
η συνθήκη προβλέπει εξαιρέσεις και οι περιπτώσεις των υπερβολικών ελλειμμάτων 
κρίνονται κατά περίπτωση.   
 
Αναφορικά με τον χρόνο υλοποίησης των στόχων, μπορεί να σημειωθεί ότι αυτός 
γενικά επιδρά αρνητικά όσο μεγαλώνει η περίοδος κατά την οποία πρέπει να ισχύει 
η  αντιστοιχία  των  στόχων.  Γενικά,  η  συνθήκη  προβλέπει  μια  περίοδο  παραμονής 
δύο  ετών  στον  ERM  ΙΙ  αλλά  αυτή  η  περίοδος,  όπως  ήδη  αναφέρθηκε,  μπορεί  να 
είναι  μικρότερη  ή  και  μεγαλύτερη.  Μπορούμε  να  συμπεράνουμε  ότι  όσο 
μεγαλύτερη  είναι  η  περίοδος  παραμονής  τόσο  αυξάνονται  οι  δυσκολίες  της 
ταυτόχρονης υλοποίησης των στόχων.  
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11.4.3. Οι Μακροοικονομικές Επιλογές κατά την Ένταξη 
των Νέων Χωρών στην ΟΝΕ 

Οι  νέες  χώρες  έχουν  να  «υποτάξουν»  τους  περιορισμούς  και  τους  βαθμούς 
ελευθερίας που προσφέρουν τα διάφορα κριτήρια αξιολόγησης, όπως και η ίδια η 
διαδικασία αξιολόγησης, στο μακροοικονομικό πλαίσιο που επιβάλλει η φιλοσοφία 
της  ΟΝΕ,  στο  παράδειγμα  της  Νέας  Μακροοικονομικής  Συναίνεσης.  Οι  βασικές 
επιλογές μπορούν να παρουσιασθούν με τη βοήθεια του ακόλουθου υποδείγματος 
ανοιχτής  οικονομίας,  το  οποίο  βασίζεται  στις  εργασίες  των  Bofinger, Mayer  και 
Wollmershäuser (Bofinger et al., 2002, 2003, n.d.). 
 
Όπως και στη γενική περίπτωση έτσι και τώρα, η πλευρά της ζήτησης παρουσιάζεται 
με  τη  συνάρτηση  IS,  που  αποτυπώνεται  με  τη  βοήθεια  της  συνάρτησης 
προσδιορισμού  του  ανοίγματος  της  παραγωγής  (y),  η  οποία  στην  περίπτωση  της 
ανοιχτής οικονομίας δεν προσδιορίζεται μόνο από το πραγματικό επιτόκιο (r) αλλά 
και από την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία (q), η οποία επιδρά στις καθαρές 
εξαγωγές ως ακολούθως: 

1y a br cq ε= − + +
                (42) 

Όπου α, b, και c είναι οι παράμετροι των μεταβλητών, ε οι διαταραχές ζήτησης και b 
και  c  οι  ελαστικότητες  του  επιτοκίου  και  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και 
παίρνουν  τιμές  μικρότερες  της  μονάδος.  Η  θετική  παράμετρος  α  αποτυπώνει  και 
την  περίπτωση  του  ουδέτερου  πραγματικού  επιτοκίου  ή  την  περίπτωση  του 
πραγματικού επιτοκίου ισορροπίας.  
 
Η  συνάρτηση  Phillips  μπορεί  να  παρουσιασθεί  με  τις  ακόλουθες  εναλλακτικές 
περιπτώσεις:  η  πρώτη  περίπτωση  αφορά  τον  μακροπρόθεσμο  ορίζοντα,  με 
αποτέλεσμα  να  ισχύει  η  ισοδυναμία  αγοραστικών  δυνάμεων.  Σε  αυτή  την 
περίπτωση η συνάρτηση παίρνει την ακόλουθη μορφή:  
 

*f sπ π π= = +Δ                 (43) 

Όπου  ο  πληθωρισμός,  πf  ο  πληθωρισμός  εκφρασμένο  σε  εγχώριο  νόμισμα,  π*  ο 
πληθωρισμός του εξωτερικού και Δs η μεταβολή της ονομαστικής συναλλαγματικής 
ισοτιμίας.  Στον  μακροπρόθεσμο  ορίζοντα  με  την  ισχύ  τις  ισοτιμίας  αγοραστικών 
δυνάμεων,  ο  εγχώριος πληθωρισμός θα  ισούται με  τον  ξένο πληθωρισμό συν  την 
ονομαστική υποτίμηση, με αποτέλεσμα η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία να 
παραμένει σταθερή: ( *q s π πΔ ≡ Δ + − )  
 
Η δεύτερη περίπτωση αφορά τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, όπου οι επιχειρηματίες 
έχουν  τη  δυνατότητα  να  ακολουθούν  μια  πρακτική  τιμολόγησης  τύπου pricing  to 
market, με αποτέλεσμα η μεταβολή της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας να 
έχει  επιδράσεις στην κερδοφορία  των επιχειρήσεων, αλλά όχι  στο επίπεδο  τιμών, 
οπότε η συνάρτηση Phillips παίρνει την ακόλουθη μορφή:  
 

0 2dyπ π ε= + +
                (44) 
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Βασιζόμενοι  στις  δύο  συναρτήσεις,  την  IS  συνάρτηση  και  τη  συνάρτηση  Phillips,  
μπορεί  να  παρουσιασθεί  η  άσκηση  της  νομισματικής  πολιτικής  τόσο  στην 
περίπτωση της επιλογής ενός καθεστώτος ελεύθερα κυμαινόμενων ισοτιμιών, όσο 
και στην περίπτωση σταθερών ισοτιμιών.  

Η αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής στην περίπτωση της ελεύθερης 
διακύμανσης εξαρτάται από τον τρόπο που καθορίζεται η συναλλαγματική ισοτιμία. 
Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε τρείς περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την περίπτωση 
κατά την οποία ισχύει ταυτόχρονα τόσο η ισοτιμία αγοραστικών δυνάμεων όσο και 
η ακάλυπτη ισοτιμία επιτοκίων. Η δεύτερη αφορά την κλασική περίπτωση κατά την 
οποία οι  τιμές  των προϊόντων προσαρμόζονται αργά σε αντίθεση με  τις  τιμές  των 
περιουσιακών  στοιχείων  των  οποίων  οι  τιμές  προσαρμόζονται  άμεσα,  με 
αποτέλεσμα να μην  ισχύει η  ισοτιμία των αγοραστικών δυνάμεων και να  ισχύει η 
ακάλυπτη  ισοτιμία  των  επιτοκίων.  Η  τρίτη  αφορά  την  περίπτωση  κατά  την  οποία 
υπάρχει αβεβαιότητα τόσο για την ισχύ της ισοτιμίας αγοραστικών δυνάμεων, όσο 
και για την ισχύ της ακάλυπτης ισοτιμίας των επιτοκίων.  

Η πρώτη περίπτωση: Ταυτόχρονη ισχύς της ισοτιμίας αγοραστικών δυνάμεων και 
της ακάλυπτης ισοτιμίας επιτοκίων. 

Η περίπτωση αυτή αφορά τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι 
μακροπρόθεσμα  η  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία  είναι  σταθερή,  ισχύει  η 
ακόλουθη σχέση: 

* 0q s π πΔ = Δ + − =
                (45) 

Η ακάλυπτη ισοτιμία των επιτοκίων αποτυπώνεται με την ακόλουθη σχέση: 

*s i iΔ = −                   (46) 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη το αποτέλεσμα Fisher: 

rι π= +  και  * * *rι π= +               (47) 

Χρησιμοποιώντας  την  εξίσωση  (45)  προκύπτει  η  περίπτωση  της  ακάλυπτης 
ισοτιμίας πραγματικών επιτοκίων  
 

*q r rΔ = =  , με αποτέλεσμα να ισχύει η σχέση  *r r=  
 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η νομισματική πολιτική δεν έχει καμία δυνατότητα 
ορισμού  των  πραγματικών  μεγεθών,  παρά  μόνο  των  ονομαστικών.  Εάν  η 
νομισματική πολιτική είναι αξιόπιστη, τότε και ο στόχος της νομισματικής πολιτικής, 
ο οποίος είναι ο χαμηλός πληθωρισμός, θα είναι και αυτός αξιόπιστος.  

Η  δεύτερη  περίπτωση:  ισχύς  της  ακάλυπτης  ισοτιμίας  των  επιτοκίων  χωρίς  να 
ισχύει η ισοτιμία των αγοραστικών δυνάμεων.  

Η  περίπτωση  αυτή  μπορεί  να  προσδιοριστεί  μέσα  από  τη  βελτιστοποίηση  της 
συνάρτησης ζημίας, η οποία έχει την ακόλουθη μορφή: 
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2 2( *)L yπ π λ= − +
                (48) 

Έχοντας  υπ’  όψη  ότι  αυτή  η  συνάρτηση  ζημίας  αποτελεί  την  καλύτερη  δυνατή 
προσέγγιση μιας συνολικής συνάρτησης ωφέλειας, φαίνεται ότι η ζημία εξαρτάται 
σε γενικές γραμμές από την επίτευξη των στόχων του πληθωρισμού καθώς και την 
επίτευξη  του  στόχου  της  παραγωγής.  Θετικές  και  αρνητικές  αποκλίσεις  από  τους 
στόχους  παίζουν  τον  ίδιο  ρόλο.  Μεγάλες  αποκλίσεις  έχουν  σαν  αποτέλεσμα  και 
μεγάλες ζημίες ωφέλειας. Η παράμετρος λ αποτυπώνει τη βαρύτητα που δίδουν οι 
νομισματικές  αρχές  στον  στόχο  της  παραγωγής.  Η  περίπτωση  της  απόλυτης  και 
μονόπλευρης στόχευσης  του πληθωρισμού αποτυπώνεται  όταν  λ=0.  Η περίπτωση 
της επικέντρωσης μόνο στον στόχο της παραγωγής και της απασχόλησης μπορεί να 
αποτυπωθεί όταν λ=1. Η περίπτωση κατά την οποία το λ είναι μεγαλύτερο από το 
μηδέν  χαρακτηρίζεται  και  ως  η  περίπτωση  της  ευέλικτης  στόχευσης  του 
πληθωρισμού.  

Δεδομένης της υπόθεσης ότι οι νομισματικές αρχές ασκούν τη νομισματική πολιτική 
χρησιμοποιώντας  το  επιτόκιο,  η  βελτιστοποίηση  της  εξίσωσης  (48)  μπορεί  να 
επιλυθεί μέσα  την αντικατάσταση της συνάρτησης Phillips (44) στη (48), επιλύοντας 
ως προς y (το άνοιγμα της οικονομίας) για να προκύψει η ακόλουθη σχέση:  

22( )
dy

d
ε

λ
= −

+
                (49) 

Χρησιμοποιώντας τη σχέση (49) στη σχέση (42), η οποία αποτυπώνει τη συνάρτηση 
IS,  εξάγεται  ένας  νομισματικός  κανόνας  βελτιστοποίησης,  ο  οποίος  έχει  την 
ακόλουθη μορφή: 

1 22

1
( )

opt a d cr q
b b b d b

ε ε
λ

= + + +
+

            (50) 

Η  παραπάνω  σχέση  απεικονίζει  τον  νομισματικό  κανόνα  ή  άλλως  τη  συνάρτηση 
αντίδρασης  των  νομισματικών  αρχών.  Παρατηρώντας  την  εξίσωση  (50)  φαίνεται 
πώς οι νομισματικές αρχές αντιδρούν σε εξωγενείς διαταραχές της ζήτησης και της 
προσφοράς (ε1 και ε2), αλλά και της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας (q). Το 
πρόβλημα  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  είναι  το  πώς  καθορίζεται  η  πραγματική 
συναλλαγματική ισοτιμία.  

Στην περίπτωση κατά την οποία ισχύει η ακάλυπτη ισοτιμία επιτοκίων: 

*q r r a= − + ,  όπου  α  αποτελεί  μια  παράμετρο  που  εκφράζει  το  περιθώριο 
κινδύνου  

τότε η εξίσωση αντίδρασης της νομισματικής αρχής τροποποιείται ως ακολούθως: 

1 22

1 ( * )
( )

opt a d cr r a
b b b d b

ε ε
λ

= + + + +
+

          (51) 
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Από την παραπάνω εξίσωση φαίνεται ότι η αντίδραση των νομισματικών αρχών σε 
ξαφνικές  μεταβολές  της  ζήτησης  (ε1,  α  ,  r*)  δεν  εξαρτάται  από  την  έμφαση  που 
δίδουν  στο  άνοιγμα  της  παραγωγής.  Οι  νομισματικές  αρχές  σε  αυτές  τις 
περιπτώσεις  αντιδρούν  κατά  τον  βέλτιστο  δυνατό  τρόπο  ελέγχοντας  των 
πληθωρισμό  χωρίς  να  υπάρξουν  επιπτώσεις  στην  πλευρά  της  παραγωγής.    Τα 
πράγματα είναι διαφορετικά στην περίπτωση των διαταραχών από την πλευρά της 
προσφοράς (ε2). Σε αυτήν την περίπτωση οι επιπτώσεις της πολιτικής στόχευσης του 
πληθωρισμού  εξαρτώνται  από  την  παράμετρο  λ,  από  την  έμφαση  που  δίδουν  οι 
νομισματικές  αρχές  στο  άνοιγμα  της  παραγωγής  (y).  Εάν  οι  νομισματικές  αρχές 
ακολουθούν  μια  πολιτική  απόλυτης  στόχευσης  του  πληθωρισμού  (λ=0),  τότε  μια 
τέτοια πολιτική απαιτεί μια σχετικά μεγάλη μεταβολή του επιτοκίου, κάτι το οποίο 
αναμένεται  να  έχει  σοβαρές  επιπτώσεις  και  στην  παραγωγή.  Όσο  το  λ  αυξάνει, 
μειώνεται και η αντίδραση του επιτοκίου. Στο σημείο ισορροπίας (ε1=ε2=α=r*=0), το 
βραχυπρόθεσμο πραγματικό επιτόκιο θα καθορίζεται από τη σχέση r0=a/(b+c).  

H  όλη  προβληματική  μπορεί  να  παρουσιασθεί  και  με  γραφικό  τρόπο,  ανάλογο 
εκείνου των περίφημων διαγραμμάτων IS‐LM‐AD‐AS.  

Στον  χώρο  (y,r),  η  συνάρτηση  IS  έχει  αρνητική  κλίση207.  Η  βέλτιστη  νομισματική 
πολιτική ropt(.) στον ίδιο χώρο παρουσιάζεται ως μια οριζόντια γραμμή. Στο σημείο 
ισορροπίας και τομής των δύο συναρτήσεων r(ε1=ε2=α=r*=0)=r0 και ΙS0, το άνοιγμα 
της παραγωγής θα είναι μηδέν. Η συνάρτηση Philips  στον χώρο  (y, π)  θα έχει μια 
θετική  κλίση.  Εάν  y=0,  τότε  η  πολιτική  έχει  επιτύχει  τον  στόχο  πληθωρισμού.  Για 
λ=1, η συνάρτηση ζημίας μπορεί να παρουσιασθεί ως ένας κύκλος στο χώρο (y, π). 
Το κέντρο του κύκλου μπορεί να παριστάνει την περίπτωση κατά την οποία η ζημία 
είναι  ίση  με  μηδέν  και  οι  στόχοι  του  πληθωρισμού  και  της  παραγωγής  έχουν 
επιτευχθεί208.  

Με  τη  βοήθεια  του  επόμενου  διαγράμματος  μπορούν  να  παρουσιασθούν  οι 
νομισματικές  πολιτικές,  τόσο  στην  περίπτωση  των  διαταραχών  ζήτησης,  όσο  και 
στην  περίπτωση  διαταραχών  προσφοράς.  Οι  περιπτώσεις  π.χ.  αρνητικών 
διαταραχών  ζήτησης,  οι  οποίες  μπορεί  να  περιλαμβάνουν  μείωση  των 
κυβερνητικών  δαπανών,  μείωση  της  ζήτησης  των  νοικοκυριών  (ε1<0),  μεταβολές 
στο διεθνές περιβάλλον, μέσω της μείωσης του διεθνούς επιτοκίου (r*<0), ή αύξηση 
του  περιθωρίου  κινδύνου  (α<0),  έχουν  σαν  αποτέλεσμα  τη  μετακίνηση  της 
συνάρτησης  ζήτησης  προς  τα  αριστερά  (αριστερή  πλευρά  του  διαγράμματος),  με 
αποτέλεσμα  το  άνοιγμα  παραγωγής  να  γίνει  αρνητικό  και  να  μειωθεί  το  επίπεδο 
του  πληθωρισμού.  Αυτή  η  κατάσταση  εξαναγκάζει  τις  νομισματικές  αρχές  να 
μειώσουν  το  πραγματικό  επιτόκιο  από  r0  στο  r1,  έτσι  ώστε  το  αρνητικό  άνοιγμα 
                                                                 
207  Η  συνάρτηση  IS  εξάγεται  εάν  στην  συνάρτηση  (42)  εισαχθεί  η  σχέση  *q r r a= − +   ,  με 

αποτέλεσμα να προκύψει η σχέση: 

1( ) ( * )y a b c r c r a ε= − + + + +  
208 Για λ=1 η συνάρτηση ζημίας μπορεί να μετατραπεί στην ακόλουθη σχέση:  

( )
( )

( )
( )

2 2
0
2 2

0
1

y

L L

π π− −
= +  

η οποία παρουσιάζει έναν κύκλο με κέντρο τα σημεία (0, π0) και ακτίνα  L  
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παραγωγής  να ελαχιστοποιηθεί  και  κατ’  επέκταση να αυξηθεί ο πληθωρισμός  και 
να φθάσει το αρχικό επίπεδο στόχου (π0).    

Από την άλλη πλευρά, θετικές διαταραχές προσφοράς (ε2>0) έχουν σαν αποτέλεσμα 
τη  μετακίνηση  της  συνάρτησης  Phillips  προς  τα  αριστερά  (επάνω).  Αυτό  έχει  σαν 
αποτέλεσμα  να  αυξηθεί  ο  πληθωρισμός  από  το  επίπεδο  π0  στο  επίπεδο  π1. 
Αντιδρώντας οι νομισματικές αρχές, αυξάνουν το επιτόκιο στο επίπεδο r1, γεγονός 
το οποίο έχει ως αποτέλεσμα το άνοιγμα της παραγωγής να γίνει αρνητικό και να 
επανέλθει  το  επίπεδο  του  πληθωρισμού  στο  αρχικό  του  επίπεδο  π0.  Η  βέλτιστη 
λύση  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  εξαρτάται  από  την  παράμετρο  λ.  Εάν  οι 
νομισματικές αρχές π.χ. σταθμίζουν τον πληθωρισμό και το άνοιγμα της παραγωγής 
ισότιμα,  τότε  ο  άριστος  συνδυασμός  βρίσκεται  στα  σημεία  π  και  y,  εκεί  όπου  η 
συνάρτηση Phillips εφάπτεται στον κύκλο. 

Γράφημα 19: Νομισματική Πολιτική σε ένα Νέο Κεϋνσιανό Περιβάλλον 

 

Πηγή: Bofinger P., Mayer E. and Wollmershäuser T. ( ). Teaching New Keynesian Open Economy Macroeconomics at the 
Intermediate Level. Würzburg Economic Papers, No 66, σσ. 29‐30 

Όπως  ήδη  αναφέρθηκε  στο  κεφάλαιο  9,  στην  πράξη,  δεν  χρησιμοποιούνται 
διαδικασίες  βελτιστοποίησης  και  αντ’  αυτού  χρησιμοποιείται  ένα  εμπειρικός 
κανόνας, όπως τύπου Taylor:  

0( )r r e fyπ π= + − +
                (52) 

Όπου e, f > 0. 

Σε αυτή την περίπτωση λέγεται, ότι οι νομισματικές αρχές δεν χρησιμοποιούν την 
πλήρη πληροφόρηση, η οποία εμπεριέχεται στις διαδικασίες βελτιστοποίησης, αλλά 
μόνον ένα μέρος εμπειρικών ενδείξεων το οποίο σχετίζεται με τον πληθωρισμό και 
το  άνοιγμα  της  παραγωγής.  Τότε,  το  επίπεδο  παραγωγής  και  το  επίπεδο 
πληθωρισμού  δεν  είναι  το  αποτέλεσμα  μιας  διαδικασίας  βελτιστοποίησης,  αλλά 
χρήσης ενός απλού κανόνα.   
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Στην  περίπτωση  άσκησης  της  νομισματικής  πολιτικής  με  τη  βοήθεια  ενός  απλού 
κανόνα η  γραφική αναπαράσταση αλλάζει.  Ενώ η συνάρτηση  IS  παραμένει η  ίδια 
όπως  και  στην  προηγούμενη  περίπτωση,  επειδή  στο  υπόδειγμα  προστίθεται  ο 
νομισματικός  κανόνας  της σχέσης  (52),  η απλή οριζόντια  γραμμή στον  χώρο  (y,  r) 
μεταβάλλεται  σε  μια  θετική  συνάρτηση  (ΜΡ)209.  Παράλληλα,  θα  πρέπει  να 
κατασκευαστεί και μια νέα συνάρτηση γενικής ζήτησης (ΑD), η οποία θα προκύπτει 
από  την  τομή  μεταξύ  της  IS  και  της  ΜΡ  (όπως  ακριβώς  και  στην  περίπτωση  της 
παραδοσιακής AD συνάρτησης), η οποία θα απεικονίζει τις επιπτώσεις τις πολιτικής 
στον χώρο  (y, π). Κατά αυτόν τον  τρόπο, η γραφική απεικόνιση του υποδείγματος 
καταλήγει  σε  δύο  συναρτήσεις  στον  χώρο  (y,  r)  και  δύο  συναρτήσεις  στον  (y,  π), 
όπως ακριβώς παρουσιάζονται στο επόμενο γράφημα, με  τη βοήθεια  των οποίων 
μπορούν να παρουσιασθούν οι νομισματικές πολιτικές.  

Γράφημα 20: Νομισματικές Πολιτικές σε Νέο Κεϋνσιανό Περιβάλλον με τη Χρήση ενός Απλού Νομισματικού Κανόνα 
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  Πηγή: Bofinger P., Mayer E. and Wollmershäuser T. ( ). Teaching New Keynesian Open Economy Macroeconomics at the 
Intermediate Level. Würzburg Economic Papers, No 66, σ. 32‐33 

Εξετάζοντας την περίπτωση αρνητικών διαταραχών ζήτησης, στη δεξιά πλευρά του 
γραφήματος,  φαίνεται  πως  μια  μείωση  της  ζήτησης  έχει  σαν  αποτέλεσμα  τη 
μετατόπιση  της  συνάρτησης  ζήτησης  από  τη  θέση  IS0  στη  θέση  IS1.  Η  μείωση  της 
ζήτησης  έχει  σαν  αποτέλεσμα  τη  μείωση  του  ανοίγματος  της  παραγωγής  στο 
επίπεδο y, καθώς  και  τη μείωση  του  επιτοκίου από  r0  στο  επίπεδο  r

,  (μετακίνηση 
πάνω  στην  συνάρτηση  ΜΡ0).  Αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα  να  μετακινηθεί  και  η 
συνάρτηση  ζήτησης  προς  τα  αριστερά,  από  την  θέση  ΑD0  στην  θέση  ΑD1.  To  νέο 
σημείο  ισορροπίας  επιτυγχάνεται  στο  σημείο  Β  όπου  το  επίπεδο  πληθωρισμού 
μειώνεται από το επίπεδο π0 στο επίπεδο π1  και  το αρνητικό άνοιγμα παραγωγής 

                                                                 
209  Η  συνάρτηση  ΜΡ  εξάγεται  εάν  στη  συνάρτηση  IS  της  σχέσης  (7)  εισαχθεί  η  συνάρτηση  του 
νομισματικού κανόνα (7), αντικατασταθεί η μεταβλητή r0=α/(b+c) και η εξίσωση επιλυθεί ως προς π, 
με αποτέλεσμα να προκύψει η ακόλουθη σχέση: 

( )
( )

( )
( )

1
0

1 *b c f c r a
y

b c e b c e
ε

π π
+ + + +

= − +
+ +
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μειώνεται  από  το  επίπεδο  y,  στο  επίπεδο  y1.  Αυτό  επιτυγχάνεται  μετά  την 
αντίδραση των νομισματικών αρχών, η οποία αποτυπώνεται μέσα από την αλλαγή 
της νομισματικής πολιτικής και η οποία απεικονίζεται μέσα από τη νέα συνάρτηση 
ΜΡ1. 

Θετικές  διαταραχές  στην  προσφορά  έχουν  σαν  αποτέλεσμα  τη  μετακίνηση  της 
συνάρτησης  Phillips  προς  τα  επάνω,  στην  θέση  PC1.  Οι  νομισματικές  αρχές 
αντιδρούν  αυξάνοντας  το  πραγματικό  επιτόκιο  και  αυτή  η  αντίδραση  έχει  σαν 
αποτέλεσμα τη μείωση του πληθωρισμού από το επίπεδο π, στο επίπεδο π1. 

Η  τρίτη  περίπτωση:  αβεβαιότητα  αναφορικά  με  την  ισχύ  της  ισοτιμίας 
αγοραστικής δύναμης καθώς και την ισχύ της ακάλυπτης ισοτιμίας επιτοκίων . 

Ένα  από  τα  βασικά  προβλήματα  της  συναλλαγματικής  πολιτικής  είναι  και  το 
γεγονός  ότι  δεν  είναι  γνωστό  ποιοι  παράγοντες  καθορίζουν  τη  συναλλαγματική 
ισοτιμία. Εμπειρικές μελέτες έδειξαν, ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες κινούνται με 
έναν  τυχαίο  τρόπο,  ακλουθώντας μάλλον μια πορεία  τυχαίου περιπάτου  (random 
walk).  Σε  μια  τέτοια  περίπτωση  η  συναλλαγματική  ισοτιμία  κινείται  τυχαία  γύρω 
από το μακροπρόθεσμο επίπεδό της ως εξής  

q q η
−

= +
                  (53) 

όπου, η μια τυχαία μεταβολή.  

Εισάγοντας τη σχέση (53) στη σχέση (51) προκύπτει ο νέος βέλτιστος νομισματικός 
κανόνας, ο οποίος έχει την ακόλουθη μορφή: 

1 22

1
( )

opt a d cr
b b b d b

ε ε η
λ

= + + +
+

            (54) 

Οι  τυχαίες  μεταβολές  τις  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  καθορίζουν  και  τον  τρόπο 
αντίδρασης της νομισματικής πολιτικής και η αντίδραση της εξαρτάται από:  

- το μέγεθος και τη διάρκεια των τυχαίων μεταβολών, και  
- τον  τρόπο  επίδρασης  των  τυχαίων  μεταβολών  στη  ζήτηση,  η  οποία 

καθορίζεται από την παράμετρο c. 
 

Πρακτικά  όμως,  επειδή  έχει  παρατηρηθεί  ότι  η  μεταβλητότητα  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  είναι  μεγαλύτερη  από  αυτή  των  νομισματικών 
μεταβλητών  και  των  μεταβλητών  της  παραγωγής,  δηλαδή  ότι  σε  γενικές  γραμμές 
ισχύει  [ ] [ ]1Var Varη ε≥ ,  συνήθως  οι  νομισματικές  αρχές  αποφεύγουν  να 

μεταβάλουν  το  επιτόκιο  σε  κάθε  μεταβολή  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας, 
επικεντρώνοντας  την προσοχή  τους μάλλον στην  εξομάλυνση  των μεταβολών  του 
επιτοκίου  και  στη  σταθερότητα  του  χρηματοπιστωτικού  τομέα  (πολιτική 
εξομάλυνσης του επιτοκίου). 
  
Εισάγοντας  τη  σχέση  (53)  στη  σχέση  (42)  προκύπτει  η  νέα  IS  συνάρτηση  ως 
ακολούθως:  
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1y a br ch ε= − + +
                (55) 

Γράφημα 21: Νομισματική Πολιτική σε ένα Νέο Κεϋνσιανό Περιβάλλον, όταν δεν Ισχύει η Ακάλυπτη Ισοτιμία Επιτοκίου και 
η Ισοτιμία Αγοραστικών Δυνάμεων 

r0

rmin

π0

π1

0y1

IS1 IS0

Διαταραχές Ζήτησης 

rmax

smoothing

 

Πηγή: Bofinger P., Mayer E. and Wollmershäuser T. ( ). Teaching New Keynesian Open Economy Macroeconomics at the 
Intermediate Level. Würzburg Economic Papers, No 66, σ. 34 

Το γράφημα 21, παρουσιάζει την περίπτωση κατά την οποία οι νομισματικές αρχές 
επιλέγουν  μια  πολιτική  εξομάλυνσης  του  επιτοκίου,  θέτοντας  μια  ζώνη  στόχο 
διακίνησης  του  επιτοκίου,  στο  εσωτερικό  της  οποίας  δεν  εφαρμόζουν  μια 
συγκεκριμένη νομισματική πολιτική, με αποτέλεσμα οι τιμές του πληθωρισμού και 
της παραγωγής να μην αντιπροσωπεύουν βέλτιστες λύσεις.  
 

12. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕ 
 
Έχοντας  περιγράψει  το  θεωρητικό  υπόδειγμα  λειτουργίας  της  νομισματικής 
πολιτικής στην ΟΝΕ,  το ερώτημα που τίθεται είναι πώς λειτούργησε τελικά η ΟΝΕ 
στην πράξη. Ιστορικά, η ΟΝΕ ξεπήδησε από το σχέδιο Werner, το οποίο προέβλεπε 
τη  δημιουργία  μιας  νομισματικής  ένωσης  σε  τρία  στάδια,  και  το  οποίο  μάλιστα 
περιελάμβανε κοινή οικονομική και δημοσιονομική διαχείριση. 
 
Ουσιαστικά,  η  ΟΝΕ  διαμορφώθηκε  από  το  σχέδιο  Delors,  το  οποίο  ήταν  και 
αποτέλεσμα  πολιτικού  συμβιβασμού  και  το  οποίο  ενδιαφερόταν  κυρίως  για  τον 
αποσταθεροποιητικό  ρόλο  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Η  υιοθέτηση  ενός 
κοινού  νομίσματος  αποτέλεσε  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  το  απαραίτητο  βήμα 
συμπλήρωσης του εγχειρήματος της κοινής αγοράς, το οποίο θα μείωνε το κίνδυνο 
που  προέρχεται  από  τη  μεταβολή  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Σκέψεις  και 
απόψεις  της  θεωρίας  των  άριστων  νομισματικών  περιοχών  έπαιξαν  μόνον  ένα 
περιθωριακό ρόλο.  

Πρακτικά, η ΟΝΕ αποτέλεσε το αποτέλεσμα μιας πενηντάχρονης πορείας, η οποία 
άρχισε  περίπου  το  1959  με  την  ίδρυση  και  λειτουργία  της  ζώνης  του  ελεύθερου 
εμπορίου, την εξέλιξή της σε τελωνειακή ένωση, τη μετεξέλιξη σε κοινή αγορά και 
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τελικά,  το  1999,  την  υιοθέτηση  του  ευρώ  και  τη  δημιουργία  της  νομισματικής 
ένωσης.  

Οι Mongelli, Derrucci και Agur (αναφορά στον  Mongelli, 2008), σε μια προσπάθεια 
αποτύπωσης  της  παραπάνω  εξελικτικής  πορείας  της  ΟΝΕ,  εξέτασαν  την  ιστορική 
πορεία  των  έξι  πρώτων  ιδρυτικών  μελών  της  Ε.Ε.  σε  σχέση  με  τα  στάδια 
ανάπτυξης210, εξετάζοντας τόσο την θεσμική ολοκλήρωση των κρατών, όσο και την 
οικονομική ολοκλήρωση των  ιδίων,  και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θεσμική 
ολοκλήρωση  μάλλον  προηγείται  της  οικονομικής  ολοκλήρωσης.  Εξετάζοντας  την 
αιτιότητα κατά Granger, κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι στο 56% των περιπτώσεων 
η  θεσμική  ολοκλήρωση  οδηγεί  στην  οικονομική  ολοκλήρωση,  σε  αντίθεση  με  το 
26% των περιπτώσεων όπου παρατηρείται το αντίθετο.211.  

Χωρίς  περεταίρω  εμβάθυνση,  μπορεί  να  διαπιστωθεί,  μαζί  με  τους 
προαναφερθέντες  συγγραφείς,  ότι  η  πορεία  οικονομικής  ολοκλήρωσης  της  ΟΝΕ 
φαίνεται να προσδιορίζεται μάλλον από τις προσπάθειες στον θεσμικό τομέα. Αυτό 
φαίνεται και από το πλήθος των θεσμικών πρωτοβουλιών που έχουν αναπτυχθεί σε 
επίπεδο Ε.Ε. και ΟΝΕ, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας της Ε.Ε. 
και  κατ’  επέκταση  και  της  ΟΝΕ,  έτσι  όπως  αυτές  αποτυπώνονται  μέσα  από  τις 
αλλαγές  τις  οποίες  προβλέπει  η  στρατηγική    της  Λισαβόνας212,  τις  πολυάριθμες 
πρωτοβουλίες στην αγορά εργασίας213, τον χρηματοπιστωτικό τομέα 214 και αλλού. 
Καθώς,  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  πρωτοβουλιών  αποσκοπεί  στη  δημιουργία 
προϋποθέσεων  παρόμοιων  με  αυτές  που  ορίζει  η  θεωρία  των  άριστων 
                                                                 
210  Οι  συγγραφείς  εκτός  από  τα  τέσσερα  προαναφερθέντα  στάδια  εξέλιξης  (ζώνη  ελεύθερου 
εμπορίου, τελωνειακή ένωση, κοινή αγορά και νομισματική ένωση) συμπεριέλαβαν και ένα πέμπτο 
στάδιο  εξέλιξης  το  οποίο  ονόμασαν  στάδια  Συνολικής  Οικονομικής  Ολοκλήρωσης  και  το  οποίο 
όρισαν  ως  την  περίπτωση  λειτουργίας  μιας  νομισματικής  ένωσης,  στην  οποία  ασκείται  μια  κοινή 
οικονομική  πολιτική  και  εφαρμόζεται  ο  κανόνας    (subsidiarity).  Για  να  αποτυπώσουν  την  πορεία 
εξέλιξης,  οι  συγγραφείς βαθμολόγησαν κάθε στάδιο  εξέλιξης σε σχέση με  το  επίπεδο οικονομικής 
ολοκλήρωσης,  αποδίδοντας  βαθμούς  από  0  έως  25. Με  συνολική  βαθμολόγηση  το  100  το  οποίο 
αποτελεί και το ύψιστο στάδιο οικονομικής ολοκλήρωσης (Mongelli, 2008).   
211 Για να μπορέσουν να μετρήσουν την αιτιότητα κατά Granger, οι συγγραφείς όρισαν έναν δείκτη 
συνολικής θεσμικής ολοκλήρωσης (δείκτης ΙΙ) και έναν δείκτη οικονομικής ολοκλήρωσης, το οποίον 
υπολόγισαν με τη βοήθεια του δείκτη του εμπορικού ανοίγματος (ενδοκοινοτικό εμπόριο / ΑΕΠ, ΤΟ), 
του δείκτη ο οποίος αποτυπώνει  το ενδοκοινοτικό εμπόριο σε σχέση με  το συνολικό εμπόριο  (ΤΙ), 
καθώς και του δείκτη που αποτυπώνει το αποτέλεσμα του Rose (DT) (Mongelli, 2008).   
212  Η  στρατηγική  της  Λισαβόνας  αποτελεί  πρακτικά  την  επέκταση  της  συνθήκης  της  Λισαβόνας,  η 
οποία  έθεσε  τις  βάσεις  για  τη  δημιουργία  και  λειτουργία  μιας  Ενιαίας  Ευρωπαϊκής  Αγοράς  και 
αποβλέπει στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για αλλαγές στο διαθρωτικό τομέα, έτσι ώστε να βελτιωθεί 
το  επίπεδο  ανταγωνιστικότητας  των  χωρών  μελών,  μέσα  από  αλλαγές  που  αποβλέπουν  στην 
δημιουργία  μιας  κοινωνίας  της  γνώσης,  την  ανάπτυξη  πρωτοβουλιών  για  τη  δημιουργία  θέσεων 
απασχόλησης κ.ά. Βασικά, οι προσπάθειες αυτές εντάχθηκαν σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο πολυμερούς 
αξιολόγησης το οποίο αποβλέπει στην ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών της Ε.Ε.,  το λεγόμενο 
LIME ( Lisbon Methodology Framework) και στην αξιολόγηση της πορείας εξέλιξης των χωρών μελών, 
μέσα  από  την  αξιολόγηση  είκοσι  τομέων  της  οικονομίας  των  χωρών  και  τη  συμβολή  τους  στην 
οικονομική ολοκλήρωση.  
213  Όπως,  για  παράδειγμα,  η  κοινή  αναγνώριση  των  πτυχίων  των  χωρών  μελών  ή  το  σχέδιο 
μετακίνησης εργατών, η συνθήκη του Schengen, οι ρυθμίσεις στον τομέα των υπηρεσιών κ.ά.  
214  Οι  παραπάνω  πρωτοβουλίες  περιλάμβαναν  στο  Σχέδιο  Προώθησης  Χρηματοπιστωτικών 
Υπηρεσιών,  στην  έκθεση  Lamfalussy,  στην  έκθεση  Giovannini  και  άλλες  πρωτοβουλίες  που 
αφορούσαν τον τραπεζικό τομέα, τον τομέα της ασφάλισης, την ελεύθερη διακίνηση του κεφαλαίου, 
την ανάπτυξη του συστήματος πληρωμών TARGET 1 και TARGE 2 κ.ά. (Mongelli, 2008). 
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νομισματικών  περιοχών,  δεν  είναι  λάθος  να  υποστηριχθεί  ότι  τα  όργανα  και  τα 
κράτη  μέλη  της  ΟΝΕ  τα  διακρίνει  μια  εκ  των  υστέρων  προδιάθεση  επιβολής  των 
κριτηρίων  των  άριστων  νομισματικών  περιοχών,  την  οποία,  σε  αντιπαραβολή  της 
θέσης της ενδογένειας, ονόμασαν «εξωγένεια» (Mongelli, 2008).  

Εκτός  από  την  πορεία  εξέλιξης  της  ΟΝΕ,  σημαντική  είναι  και  η  αξιολόγηση  της 
λειτουργικότητάς της. Γενικά, στον συγκεκριμένο τομέα διακρίνονται τρείς μεγάλες 
κατευθύνσεις έρευνας. Η πρώτη αφορά την αξιολόγηση της ΟΝΕ από τη σκοπιά των 
κριτηρίων  που  θέτουν  οι  θεωρίες  των  άριστων  νομισματικών  περιοχών.  Στην 
συγκεκριμένη  περίπτωση,  καταβάλλεται  προσπάθεια  να  εξετασθεί  κατά  πόσο  η 
ΟΝΕ  αποτελεί  μια  άριστη  νομισματική  περιοχή.  Χαρακτηριστική,  για  παράδειγμα, 
είναι  η  έρευνα  των  T.  Bayoumi  και  B.  Eichengreen,  η  οποία  αναφέρθηκε  στο 
κεφάλαιο  10  και  η  οποία  αποσκοπούσε  στην  εξέταση  κατά  πόσο  οι  ευρωπαϊκές 
χώρες  αποτελούσαν  μια  ενιαία  νομισματική  περιοχή  με  τη  Γερμανία,  τη 
σημαντικότερη οικονομία της Ευρώπης. Πέραν αυτού, η έρευνα επικεντρώνεται στα 
μεμονωμένα  χαρακτηριστικά,  όπως  τον  βαθμό  μεταβλητότητας  των  τιμών,  των 
βαθμό ευελιξίας των μισθών, την ευελιξία στην αγορά εργασίας, τη μετανάστευση 
εντός  της ΟΝΕ,  κ.ά.  Η  δεύτερη  κατεύθυνση  αφορά  την  πραγματική  σύγκλιση,  και 
επικεντρώνει  την  προσοχή  της  μεταξύ  άλλων  στη  σύγκλιση  του  κατά  κεφαλήν 
εισοδήματος  των  χωρών  μελών,  τη  σύγκλιση  του  επιχειρηματικού/οικονομικού 
κύκλου, τη διαρθρωτική σύγκλιση, κ.ά.  

Γενικά όμως, θα πρέπει να σημειωθεί, όπως ήδη έχει σημειωθεί στο κεφάλαιο 10, 
ότι  έρευνες  και  μελέτες  αυτού  του  είδους  δεν  μπορούν  να  προσεγγίσουν  το 
πρόβλημα της επιτυχούς λειτουργίας  της ΟΝΕ με έναν σαφή τρόπο,  εφ΄ όσον δεν 
υπάρχει  το  απόλυτο  μέτρο  σύγκρισης  μιας  νομισματικής  ένωσης.  Όπως  ήδη 
τονίστηκε  προηγουμένως,  σε  πολλές  περιπτώσεις  χρησιμοποιείται  ως  μέτρο 
σύγκρισης  η  περίπτωση  των  ΗΠΑ,  ως  η  πλέον  ανεπτυγμένη  μορφή  μιας 
νομισματικής  ένωσης.  Κατάλληλη  για  την  απάντηση  της  παραπάνω  ερώτησης  θα 
ήταν μια σύγκριση της εξέλιξης των χωρών που έχουν ενταχθεί σε μια νομισματική 
ένωση  με  την  περίπτωση  παραμονής  εκτός  νομισματικής  ένωσης.  Κατά  αυτό  τον 
τρόπο θα μπορούσε να εξετασθεί τι «κερδίζουν» ή «χάνουν», οι συγκριμένες χώρες 
εντός ΟΝΕ σε σύγκριση με την εκτός ΟΝΕ παραμονή τους. Μια τέτοια όμως έρευνα 
θα  έχει  μόνον  υποθετικό  χαρακτήρα  καθώς  μια  χώρα  δεν  μπορεί  να  είναι 
ταυτόχρονα εντός και εκτός της ΟΝΕ.  

Σε  αντίθεση  με  τις  δύο  προαναφερθείσες  κατευθύνσεις  έρευνας,  η  τρίτη 
κατεύθυνση κυρίως τη θεωρία της νομισματικής ένωσης και εξετάζει συγκεκριμένα 
ζητήματα λειτουργικότητας της, όπως: 

- Τη  διαφορά  των  ρυθμών  πληθωρισμού  και  της  σταθεροποίησης  των 
προσδοκιών του πληθωρισμού στις χώρες μέλη μιας ένωσης. 

- Τη λειτουργικότητα των πραγματικών επιτοκίων μιας ένωσης. 
- Την προκυκλικότητα των δημοσιονομικών πολιτικών μιας ένωσης. 
- Τη  λειτουργικότητα  του  καναλιού  της  ανταγωνιστικότητας,  εφ’  όσον  η 

ονομαστική  συναλλαγματική  ισοτιμία  σε  μια  νομισματική  ένωση  έχει 
καταργηθεί.  

- Τις επιδράσεις σε διαρθρωτικές αλλαγές που μπορεί να έχει η λειτουργία 
της ΟΝΕ.  
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- Τον ρόλο που παίζει  η  χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση στην  λειτουργία 
της ΟΝΕ.  

 
Στη  συνέχεια,  λόγω  της  έμφασης  που  έχει  δοθεί  στη  θεωρία  της  νομισματικής 
ένωσης στην παρούσα διατριβή, θα ασχοληθούμε με την τρίτη κατεύθυνση έρευνας 
και την περιληπτική παρουσίαση των προαναφερθέντων ζητημάτων. 

12.1. Η Δυναμική του Πληθωρισμού και η Σταθεροποίηση 
των Πληθωριστικών Προσδοκιών 

Ο  έλεγχος  των  νομισματικών  μεγεθών  αποτελεί  το  άλφα  και  το  ωμέγα  της 
λειτουργίας μιας νομισματικής ένωσης και,  κατά συνέπεια, ο έλεγχος  της εξέλιξης 
του  πληθωρισμού  και  η  σταθεροποίηση  των  προσδοκιών  αναφορικά  με  τον 
πληθωρισμό αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση.  

Τα  δεδομένα  από  παρατηρήσεις  διαφόρων  δεικτών  και  κυρίως  του  Δείκτη  Τιμών 
Καταναλωτή  (HICP) δείχνουν μια μείωση του ρυθμού πληθωρισμού στις χώρες  τις 
ΟΝΕ  και  μια μείωση  των διαφορών στους  ρυθμούς μεταξύ  τους.  Η  τάση μείωσης 
των  διαφορών  στους  ρυθμούς  πληθωρισμού  στις  χώρες  της  ΟΝΕ  απεικονίζει  την 
τάση σύγκλισης των χωρών με χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα προς το επίπεδο των 
χωρών  με  υψηλότερο  κατά  κεφαλήν  εισόδημα  και  οφείλεται  κατά  ένα  μεγάλο 
μέρος  στο  αποτέλεσμα  Balassa  –  Samuelson.  Τα  δεδομένα  αναφορικά  με  τις 
πληθωριστικές προσδοκίες δείχνουν επίσης σχετικά μεγάλη τάση σταθεροποίησης. 
Μια  παρόμοια  εικόνα  παρουσιάζεται  παρατηρώντας  την  εξέλιξη  των  τιμών  σε 
επίπεδα  ισοτιμίας  αγοραστικών  δυνάμεων  (Purchasing  Power  Parity),  όπου 
φαίνεται  μια  τάση  σύγκλισης  των  αγοραστικών  δυνάμεων  των  χωρών  μελών  της 
ένωσης,  

12.2. Τα Πραγματικά Επιτόκια ως Ασύμμετροι Μηχανισμοί 
Διάχυσης της Νομισματικής Πολιτικής στην ΟΝΕ 

Η λειτουργία τη νομισματικής ένωσης επιβεβαιώνεται κατά ένα μεγάλο μέρος από 
τη  λειτουργία  του  επιτοκίου  ως  μέσου  αποφάσεων  και  διάχυσης  νομισματικών 
πολιτικών. 

Το  πρόβλημα  που  θα  μπορούσε  να  αντιμετωπίσει  η  ΟΝΕ  από  την  πλευρά  των 
πραγματικών  επιτοκίων  συνδέεται  με  αυτό  το  οποίο  ονομάζεται  κριτική  του 
Walters, o οποίος διαπίστωσε, ότι από τη στιγμή που τα ονομαστικά επιτόκια στην 
ΟΝΕ  συγκλίνουν,  τότε  οι  χώρες  με  υψηλότερο  επίπεδο  πληθωρισμού  θα 
παρουσιάσουν  χαμηλότερα  πραγματικά  επιτόκια,  και  αυτό  αναμένεται  να  έχει 
προκυκλικά αποτελέσματα (Mongelli, 2008).  

Τα δεδομένα δείχνουν μια μεγάλη μείωση των πραγματικών επιτοκίων σε όλη την 
ΟΝΕ  και  η  τάση  αυτή  ενισχύθηκε  μετά  την  υιοθέτηση  του  ευρώ  το  1999.  Η  ΕΚΤ 
υπολογίζει ότι τα πραγματικά επιτόκια στην ΟΝΕ έπεσαν στο ύψος του 2 έως 3%. Η 
τάση σύγκλισης και μείωσης των επιτοκίων παρατηρείται και στην περίπτωση των 
τρίμηνων επιτοκίων του τραπεζικού τομέα καθώς και στα επιτόκια δανεισμού των 
μη χρηματοπιστωτικών οργανισμών. 



214 
 

Ιδιαίτερα  σημαντική  είναι  η  τάση  μείωσης  των  μακροπρόθεσμων  πραγματικών 
επιτοκίων.  Οι  διαφορές  των  μακροπρόθεσμων  επιτοκίων  των  χωρών  μελών  ήταν 
μέχρι πρόσφατα πολύ μικρές. 

Σημαντικό ρόλο στην μείωση  των επιτοκίων και  της διαφοράς  τους στις διάφορες 
χώρες φαίνεται  να  έπαιξε  και  ο  αυξημένος  ανταγωνισμός  στον  τραπεζικό  και  τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα. Σε γενικές γραμμές, όμως, μπορεί να διαπιστωθεί ότι τα 
μακροπρόθεσμα  επιτόκια  δεν  απεικονίζουν  πλέον  διαφορές  πληθωρισμών,  με 
αποτέλεσμα να μην ισχύει η κριτική του Walters. 

12.3. Η Προκυκλικότητα των Δημοσιονομικών Πολιτικών στην 
ΟΝΕ 

Βασικό  συστατικό  της  ΟΝΕ  για  τον  νομισματικό  έλεγχο  είναι  η  δημοσιονομική 
πειθαρχία.  Ο  στόχος  είναι  η  εξισορρόπηση  των  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων.  Η 
δημοσιονομική  πολιτική  θα  πρέπει  να  ασκείται  αντικυκλικά  μέσα  από  τους 
αυτόματους  δημοσιονομικούς  μηχανισμούς  σταθεροποίησης,  οι  οποίοι  μειώνουν 
το έλλειμμα των 3% μονάδων σε περίοδο ανάκαμψης, έτσι ώστε να δημιουργούνται 
προϋποθέσεις  να  χρησιμοποιηθεί  η  δημοσιονομική  πολιτική  διασταλτικά  σε 
περίοδο ύφεσης, αυξάνοντας το έλλειμμα έως και το προβλεπόμενο όριο μέσα από 
την  αυτόματη  μείωση  των  εισπράξεων,  η  οποία  απορρέει  από  τη  μείωση  του 
εισοδήματος.  

Κατά  τη  διάρκεια  της  εισόδου  στην  ΟΝΕ,  τα  ελλείμματα  όλων  των  χωρών  είχαν 
προσαρμοστεί  στο  ύψος  του  κριτηρίου  του  3%  και  κάτω.  Μετά  το  1999, 
παρατηρείται  μια  τάση  προκυκλικότητας  σε  περιόδους  ύφεσης,  κατά  την  οποία 
αυξάνονται  οι φόροι  για  να μειωθούν  τα υπερβολικά  ελλείμματα,    τα  οποία    δεν 
φρόντισαν να «τακτοποιήσουν» οι χώρες κατά την περίοδο της ανάκαμψης. Αυτή η 
τάση φαίνεται να επιβεβαιώνεται λαμβάνοντας υπ’ όψη μακροπρόθεσμα στοιχεία, 
σύμφωνα  με  τα  οποία  φαίνεται  να  υπάρχει  μια  αντικυκλικότητα  σε  περιόδους 
ανάκαμψης και μια προκυκλικότητα σε περιόδους ύφεσης, μάλλον επειδή οι χώρες 
σε  περιόδους  ύφεσης  προσπαθούν  να  αυξήσουν  την  αξιοπιστία  τους  μέσα  από 
συντηρητικές πολιτικές (Mongelli, 2008).  

Το  άλλο  βασικό  πρόβλημα  είναι  το  πρόβλημα  της  πειθαρχίας.  Η  ΟΝΕ  έχει 
συμβάλλει  στην  πειθαρχία  των  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων.  Τα  επίπεδα  των 
επιτοκίων έχουν μειωθεί αισθητά,  όπως έχουν μειωθεί και οι διαφορές επιτοκίων 
μεταξύ  των  χωρών.  Μέχρι  το  ξέσπασμα  της  διεθνούς  χρηματοπιστωτικής  κρίσης, 
επικρατούσε  η  άποψη  ότι,  παρ’  όλα  αυτά,  τα  επιτόκια  των  μεμονωμένων  χωρών 
αντικατόπτριζαν και τις διαφορές στις πολιτικές και τις διαφορές στην αξιοπιστία με 
αποτέλεσμα η αγορά να ασκεί μια σχετική πειθαρχία. 

12.4. Η Λειτουργικότητα των Πραγματικών Συναλλαγματικών 
Ισοτιμιών στην ΟΝΕ 

Το ερώτημα που απασχόλησε παρά πολύ  τους ειδικούς κατά  την  ίδρυση  της ΟΝΕ  
ήταν  κατά πόσο η  κατάργηση  των συναλλαγματικών  ισοτιμιών  των μεμονωμένων 
κρατών θα μείωνε  την προσαρμοστικότητα  των σχετικών  τιμών και  κατ’  επέκταση 
την προσαρμοστικότητα των χωρών στα νέα δεδομένα του ανταγωνισμού.  
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Ένα  μεγάλο  μέρος    δεικτών    συναλλαγματικής  ισοτιμίας  όπως  αυτός  της 
Πολυμερούς Ονομαστικής Συναλλαγματικής  Ισοτιμίας του Ευρώ  (Nominal Effective 
Exchange  Rate  NEER),  ο  οποίος  αποτυπώνει  τη  σύνθεση  των  εμπορικών 
συναλλαγών  μεταξύ  των  ευρωπαϊκών  χωρών  και  των  κυριοτέρων  της  εταίρων,  ή 
όπως αυτός της Πολυμερούς Πραγματικής Συναλλαγματικής Ισοτιμίας του Ευρώ με 
βάση τον δείκτη κατανάλωσης (Real Effective Exchanger Rate based on CPI, REERcpi), 
ο οποίος αποτυπώνει την ανταγωνιστική θέση των ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση με 
αυτή των κυριοτέρων εταίρων της με βάση τον δείκτη τιμών κατανάλωσης, ή αυτόν 
της  Πολυμερούς  Πραγματικής  Συναλλαγματικής  Ισοτιμίας  του  Ευρώ  με  βάση  το 
κόστος  παραγωγής  ανά  μονάδα  εργασίας  (Real  Effective  Exchange Rate based on 
unit  labour  cost  REERulct.),  ο  οποίος  αποτυπώνει  την  ανταγωνιστική  θέση  των 
ευρωπαϊκών  χωρών  σε  σχέση  με  αυτήν  των  κυριοτέρων  εταίρων  της  με  βάση  το 
μοναδιαίο  κόστος  εργασίας,  δείχνουν  μια  έντονη  μεταβλητότητα,  η  οποία 
υποδηλώνει,  ότι  οι  μηχανισμοί  των  σχετικών  τιμών  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο 
υπάρχουν  και  λειτουργούν  και  μετά  την  κατάργηση  των  μεμονωμένων 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών  και  την  αντικατάσταση  τους  με  το  ευρώ  (Mongelli, 
2008).  
 
Οι  μεταβολές  στην  ανταγωνιστικότητα,  ασφαλώς  και  οδηγούν  σε  μεταβολές  στις 
εμπορικές  συναλλαγές  των  χωρών  μελών:  αυξήσεις  σε  περιπτώσεις  αύξησης 
(υποτίμηση)  της  ανταγωνιστικότητας  και  μειώσεις  σε  περίπτωση  μείωσης 
(ανατίμηση)  της  ανταγωνιστικότητας.  Χαρακτηριστικό  είναι  το  παράδειγμα  της 
Γερμανίας,  της  οποίας  τα  στοιχεία  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  βάσει  κόστους 
παραγωγής δείχνουν μια υποτίμηση της τάξης του 10% και κατά αυτό τον τρόπο μια 
αύξηση  της  ανταγωνιστικότητας,  η  οποία  αποτυπώνεται  φυσικά  σε  ένα  θετικό 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και εντός της Ε.Ε.  
 
Γενικά,  τα  στοιχεία  δείχνουν  ότι  οι  μηχανισμοί  προσαρμογής  των  σχετικών  τιμών 
λειτουργούν και στην ΟΝΕ και ότι οι χώρες μέλη δεν μπορούν να τους αγνοήσουν 
και θα πρέπει να προσαρμόσουν ανάλογα τις πολιτικές τους, λαμβάνοντας κυρίως 
υπ’ όψη τις εξελίξεις του κόστους παραγωγής, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως μέσα 
από τους μισθούς.  

12.5. Ο Ρόλος της Χρηματοπιστωτικής Ολοκλήρωσης στην 
ΟΝΕ 

Η  νομισματική  ένωση,  λογικά  οδηγεί  στη  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση  και  το 
ερώτημα  το  οποίο  προκύπτει  είναι  πώς  και  κατά  πόσο  αυτή  η  χρηματοπιστωτική 
ολοκλήρωση μπορεί  να συμβάλλει  και στη  λειτουργικότητα  της ΟΝΕ.  Καθώς  κατά 
την  περίοδο  ίδρυσης  της ΟΝΕ,  ουδείς  ήθελε  να  σκεφτεί  καταστάσεις  κρίσης,  δύο 
ήταν  τα  βασικά  ερωτήματα  που  απασχόλησαν.  Το  πρώτο  αφορούσε  τις  θετικές 
επιπτώσεις  που  μπορούσε  να  έχει  η  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση  στη 
λειτουργικότητα  της  ΟΝΕ  και  αυτές  συνδέονταν,  όπως  ήδη  αναφέρθηκε,  με  την 
αποτελεσματική  κατανομή  του  κεφαλαίου,  και  τις  αυξημένες  δυνατότητες 
αντιμετώπισης καταστάσεων κινδύνου που επιτρέπουν η  ελεύθερη διακίνηση  του 
κεφαλαίου  και  η  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση,  ουσιαστικά,  αυξημένες 
δυνατότητες σχετικά με την οριστικοποίηση των αποφάσεων και την αντιμετώπιση 
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ασύμμετρων  διαταραχών.  Η  δεύτερη  κατεύθυνση  εντοπίζεται  κυρίως  στις 
επιπτώσεις εξειδίκευσης που μπορεί να έχει η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση.  

Οι αλλαγές στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ε.Ε. και στην ΟΝΕ είναι δια «γυμνού 
οφθαλμού» ορατές. Αυτές αποτυπώνονται στην ανάπτυξη των επιμέρους αγορών, 
όπως  την ανάπτυξη της χρηματαγοράς, της αγοράς των ρέπος, των μετοχών και των 
ομολόγων. Ειδικότερα, τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων, ιδίως με την υιοθέτηση 
του ευρώ, μειώθηκαν σημαντικά, με αποτέλεσμα τα περιθώριά τους να μειωθούν 
στις 50 μονάδες βάσης (Mongelli, 2008).  

Μία  παρόμοια  ανάπτυξη  παρουσιάζει  και  ο  τραπεζικός  τομέας,  κυρίως  μετά  την 
υιοθέτηση του ευρώ. Ο αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών οδήγησε σε 
μείωση  των  τραπεζικών  επιτοκίων.  Η  λειτουργία  των  τραπεζών  κάτω  από  ενιαίες 
συνθήκες και κανόνες οδήγησε με τη σειρά της σε αύξηση της αποτελεσματικότητας 
της νομισματικής πολιτικής (Mongelli, 2008).  

Αντίστοιχη  είναι  και  η  ανάπτυξη  των  χρηματοπιστωτικών  ροών  μεταξύ  των 
ευρωπαϊκών  κρατών,  αλλά  και  της  Ε.Ε.  με  τον  υπόλοιπο  κόσμο.  Οι  άμεσες  ξένες 
επενδύσεις εντός και εκτός Ευρώπης αυξήθηκαν σημαντικά. Αύξηση παρουσιάζουν 
και  η  λοιπές  χρηματοπιστωτικές  ροές,  όπως,  για  παράδειγμα,  οι  επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου  κ.ά.  Έντονη  είναι  και  η  δραστηριοποίηση  του  Μη 
Χρηματοπιστωτικού  τομέα σε  χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες,  όπως η  έκδοση 
μετοχών  ή  ομολόγων.  Τα  περιουσιακά  στοιχεία,  τα  οποία  αποτιμούνται  σε  ευρώ, 
καταλαμβάνουν  ένα  σημαντικό  μέρος  των  διεθνών  χαρτοφυλακίων  (Mongelli, 
2008).  

Οι παραπάνω αλλαγές είναι φυσικά περισσότερο ορατές στις μεγάλες χώρες παρά 
στις μικρές. Παντού όμως οι  ερευνητές διαπιστώνουν μια σχετική  τμηματοποίηση 
της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς, η οποία δεν τους επιτρέπει να ομιλούν 
για  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση,  όπως  π.χ.  στην  περίπτωση  της  ανεπτυγμένης 
χρηματοπιστωτικής αγοράς των ΗΠΑ.  

Σε γενικές γραμμές, μπορεί να διαπιστωθεί ότι η χρηματοπιστωτική αγορά δεν έχει 
φτάσει σε εκείνο το επίπεδο το οποίο επιτρέπει την πλήρη διαφοροποίηση και κατά 
αυτόν  τον  τρόπο  την  εξομάλυνση  των  καταναλωτικών  αποφάσεων  και  την 
ασφάλιση από ιδιοσυγκρασιακές διαταραχές.  

Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα, δηλαδή τις επιπτώσεις του χρηματοπιστωτικού 
τομέα  στην  εξειδίκευση,  αυτό  αντιμετωπίζεται  με  την  εξέταση  του  βαθμού 
συγχρονισμού  των  οικονομικών  κύκλων.  Οι  σχετικές  εμπειρικές  μελέτες 
διαχωρίζονται  σε  εκείνες  οι  οποίες  καταλήγουν  στο  συμπέρασμα  ότι  δεν  υπάρχει 
ένας «ευρωπαϊκός»  επιχειρηματικός κύκλος, με αποτέλεσμα ο σχετικός κύκλος να 
ταυτίζεται με τον παγκόσμιο επιχειρηματικό κύκλο, χωρίς να υπάρχει σύγκλιση στον 
ευρωπαϊκό  κύκλο,  και  σε  εκείνες  που  διαπιστώνουν  έναν  ευρωπαϊκό 
επιχειρηματικό κύκλο, ο οποίος ίσως να μην συγκλίνει, αλλά όμως διαφέρει από τον 
παγκόσμιο  κύκλο,  με  αποτέλεσμα  οι  συγκεκριμένοι  μελετητές  να  θεωρούν  τις 
προϋποθέσεις κατάλληλες για την άσκηση μιας ενιαίας νομισματικής πολιτικής στον 
ευρωπαϊκό χώρο.  
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13. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ 

ΟΝΕ 
 
Η ομαλή πορεία τα ΟΝΕ προς την οικονομική ολοκλήρωση μετά το 2007 διεκόπη.  Η 
κρίση η οποία άρχισε στις ΗΠΑ, σε έναν συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας, στον 
τομέα  των  ενυπόθηκων  δανείων  μεταφέρθηκε  στην  Ευρώπη.  Στην  αρχή  η  κρίση 
έκανε  την  εμφάνισή  της  στον  τραπεζικό  τομέα,  κατόπιν  μετατράπηκε  σε  κρίση 
χρέους  της  Ιρλανδίας,  της  Ελλάδας,  της  Ισπανίας  και  της  Ιταλίας,  για  να  καταστεί 
τελικά κρίση της ευρωζώνης, κρίση του ευρώ. Το κλίμα εμπιστοσύνης, βεβαιότητας, 
σχετικής  ευφορίας  στην  ΟΝΕ  και  την  Ε.Ε.  μετετράπη  σε  κλίμα  αβεβαιότητας, 
δυσφορίας  και  φόβου.  Φόβου  για  την  επιβίωση  της  ΟΝΕ  ακόμα  και  της  Ε.Ε.  Σε 
αντίθεση με τις αναφορές των προηγούμενων χρόνων του τύπου και  των διεθνών 
μέσων  μαζικής  ενημέρωσης,  για  τις  επιτυχίες  της  ΟΝΕ,  του  ευρώ  ως  το  δεύτερο 
«ισχυρότερο»  νόμισμα,  για  το  λαμπρό μέλλον  της ΟΝΕ και  της  Ε.Ε.,  μετά  το 2007 
έκαναν την εμφάνισή τους αναφορές για την αποπομπή μελών από την ΟΝΕ, για τη 
διάσπαση της ΟΝΕ σε νομισματική ένωση του βορρά και του νότου ή για κατάργηση 
της ΟΝΕ  για  να σωθεί  η  Ε.Ε.  Καθημερινές  είναι  πλέον οι  αναφορές  για  την πίεση 
που  δέχεται  το  ευρώ  στις  διεθνείς  αγορές  συναλλάγματος,  για  τα  spreads  των 
επιτοκίων  των  κρατικών  ομολόγων  των  κρατών  μελών,  για  τα  spreads  των 
ασφαλίστρων  κινδύνου  των  κρατικών  ομολόγων.  Συμβούλια  επί  συμβουλίων 
προσπαθούν  να  οργανώσουν  μηχανισμούς  χρηματοδότησης  υπερχρεωμένων 
κρατών, όπως αυτό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοδότησης (EFSF: European 
Financial  Stability  Fund),  τον  Μόνιμο  Μηχανισμό  στήριξης  (EMS:  European 
Mechanism of Stability). 
 
Αναμφισβήτητα, η ΟΝΕ και μαζί της η Ε.Ε. βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σημείο. Πολλά 
είναι  τα  ερωτήματα  που  προκύπτουν  από  αυτή  την  κρίση.  Πώς  είναι  δυνατόν  η 
κρίση σε μια μικρή χώρα όπως την Ελλάδα να επηρεάζει όλη την ΟΝΕ και την Ε.Ε. 
ακόμα  και  την  παγκόσμια  οικονομία;  Γιατί  δεν  μπόρεσε  η ΟΝΕ  να  περιορίσει  την 
εξάπλωση  της  κρίσης  και  στις  άλλες  χώρες;  Γιατί  δεν  επέδωσαν οι  συγκεκριμένες 
πολιτικές  επίλυσης  των  προβλημάτων;  Ποιός  είναι  ο  ρόλος  της  ΕΚΤ  στην 
συγκεκριμένη περίπτωση; Θα έπρεπε να παρέμβει ενεργητικά αναλαμβάνοντας τον 
ρόλο του εσχάτου δανειστή; Θα έπρεπε η ΟΝΕ και ΕΚΤ να προχωρήσει στην έκδοση 
Ευρωομολόγου; Ποια μέτρα θα πρέπει  να ληφθούν, ώστε  να μην παρουσιασθούν 
παρόμοια  προβλήματα  στο  μέλλον;  Θα  επιβιώσει  η  ΟΝΕ;  Θα  επιβιώσει  η  Ε.Ε.;  Τι 
μορφή θα πάρει;  
 
Αν μη τι άλλο, τα προβλήματα έδειξαν ότι η ΟΝΕ και μαζί της η Ε.Ε. από μια περιοχή 
υψηλής  νομισματικής  σταθερότητας,  χαμηλών  επιτοκίων,  συγκράτησης  των 
μισθών,  των περιορισμένων δημοσιονομικών ελλειμμάτων και  των περιορισμένων 
εξωτερικών ισοζυγίων, μετατράπηκε σε μια ζώνη αστάθειας, 

- σε μια νομισματική ένωση, της οποίας το νόμισμα αμφισβητείται σχεδόν 
σε καθημερινή βάση στις αγορές συναλλάγματος,  

- σε  μια  ένωση  χωρών  με  υψηλά  δημοσιονομικά  ελλείμματα  για 
ορισμένες από αυτές,  

- μία ένωση χωρών με έντονες εσωτερικές ανισορροπίες. 
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Ανεξάρτητα από  την  τελική έκβαση  της  κρίσης,  την  τελική μορφή που θα πάρει η 
ΟΝΕ και η Ε.Ε., και η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί, καθώς η κρίση χρέους της 
ευρωζώνης  βρίσκεται  σε  εξέλιξη,  επανέρχεται  με  βίαιο  και  αναγκαστικό  τρόπο  η 
προβληματική  της λειτουργικότητας  της ΟΝΕ. Η κρίση ανέδειξε όλες  τις «παιδικές 
ασθένειες» της ΟΝΕ. Τα προβλήματα δεν είναι πλέον κάποιες θεωρητικές ανησυχίες 
και  αμφιβολίες  κάποιων  αγγλοσαξόνων  οικονομολόγων,  αλλά  βίαιες  καταστάσεις 
που  επιζητούν  άμεσες  λύσεις,  οι  οποίες  θέτουν  ιδιαίτερες  απαιτήσεις  στις  χώρες 
μέλη.  
 
Η κρίση χρέους της Ευρώπης ανέδειξε καθαρά,  

- ότι η οικονομική ολοκλήρωση δεν μπορεί απλά και μόνο  να στηρίζεται 
στην νομισματική ολοκλήρωση και απαιτεί εξίσου τη δημοσιονομική και 
χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση, και 

- ότι  η  οικονομική ολοκλήρωση δεν μπορεί  να παραβλέπει  τα  εξωτερικά 
ισοζύγια  των  κρατών  μελών,  θεωρώντας  τα  απλά  αποτέλεσμα 
ορθολογικών αποφάσεων. 

13.1. Αιτίες Εμφάνισης και Εξάπλωσης της Κρίσης στην ΟΝΕ 
Η κρίση στην ευρωζώνη δεν ήταν το άμεσο αποτέλεσμα υψηλών δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων και υπερβολικών χρεών μερικών χωρών μελών της ευρωζώνης, όπως 
την  παρουσίαζαν  τα  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης,  αλλά  το  αποτέλεσμα  της  στενής 
διασύνδεσης  της  χρηματοπιστωτικής  ευρωπαϊκής  αγοράς  με  την  αμερικανική 
χρηματοπιστωτική  αγορά.  Ο  μέχρι  το  1999  σχετικά  «υποανάπτυκτος»215 
ευρωπαϊκός  χρηματοπιστωτικός  τομέας,  μετά  την  πλήρη  άρση  των  εμποδίων 
διακίνησης του κεφαλαίου και την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος, ξεκίνησε έναν 
αγώνα  δρόμου  αξιοποίησης  όλων  των  δυνατοτήτων  που  του  προσέφερε  η 
ευρωπαϊκή  και  η  διεθνής  αγορά.  Σε  αυτόν  τον  αγώνα  δρόμου  άρχισε  να 
χρησιμοποιεί τις ίδιες πρακτικές και στρατηγικές που εφάρμοζαν οι τράπεζες και οι 
χρηματοπιστωτικοί  οργανισμοί  των  ΗΠΑ,  αξιοποιώντας  τα  πλεονεκτήματα  που 
προσφέρει  η  τραπεζική  επενδυτική,  η  τιτλοποίηση  περιουσιακών  στοιχείων  του 
ενεργητικού,  η  έντονη  χρήση ρέπος κ.ά. Όπως ο αμερικανικός  χρηματοπιστωτικός 
τομέας  έτσι  και  ευρωπαϊκός  μετά  το 1999  γνώρισε  μια  μετατροπή  από  την  απλή 
διαμεσολάβηση στην πρακτική της δημιουργίας και προώθησης, στην πρακτική της 
αξιοποίησης του ενεργητικού για εξεύρεση ρευστών και αξιοποίησή τους σε όλο και 
περισσότερα δάνεια, Με αυτό τον τρόπο, το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα 
βρέθηκε  πλήρως  συνδεδεμένο  με  το  αμερικανικό,  εφ΄  όσον  η  χρηματοπιστωτική 
αγορά  των  ΗΠΑ  αποτέλεσε  τον  βασικό  τομέα  δραστηριοποίησης  και  της 
ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς.  

Με  το  ξέσπασμα  τις  χρηματοπιστωτικής  κρίσης  στο  τομέα  των  ενυπόθηκων 
δανείων,  δίπλα  στις  αμερικανικές  τράπεζες  και  χρηματοπιστωτικούς  οργανισμούς 

                                                                 
215  Σε  αντίθεση  με  το  αγγλοσαξονικό  σύστημα  το  οποίο  βασίζει  τη  χρηματοδότηση  στην 
κεφαλαιαγορά  και  το  χρηματιστήριο  μέσω  της  έκδοσης  κυρίως  μετοχών,  ομολόγων  και  άλλων 
χρηματοπιστωτικών εργαλείων, το ευρωπαϊκό ηπειρωτικό σύστημα χρηματοδότησης βασίζονταν και 
βασίζεται  στην  χρηματοδότηση  μέσω  τραπεζών  και  την  έκδοση  δανείων,  (σύστημα  τραπεζών 
γενικών  συναλλαγών,  universal  banking  system),  (Giddy,  1996)  και  (Σπαρτιώτης  και  Στουρνάρας, 
2010). 
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εξίσου  εκτεθειμένες  βρέθηκαν  και  οι  ευρωπαϊκές  τράπεζες  και  οι  ευρωπαϊκοί 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.  

Τη στενή διασύνδεση του ευρωπαϊκού και αμερικανικού χρηματοπιστωτικού τομέα 
δείχνουν  και  διάφορες  μελέτες  των  στελεχών  του  ΔΝΤ  και  της  Τράπεζας  Διεθνών 
Διακανονισμών (BIS: Bank of International Settlement). Ειδικότερα οι Τ. Bayoumi και 
T.  Bui,  (2011)  εξετάζοντας  και  αναλύοντας  τη  χρηματοπιστωτική  διασύνδεση  της 
αμερικανικής οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο  τα  τελευταία  χρόνια  (1999‐2007), 
δείχνουν ότι σε τελική ανάλυση η διεθνής χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση φαίνεται 
να  επικεντρώνεται  στον  ατλαντικό  χώρο,  στις  χρηματοπιστωτικές  συναλλαγές  της 
αμερικανικής οικονομίας με την Ευρώπη και τη Μεγάλη Βρετανία και όχι τόσο στις 
χρηματοπιστωτικές  συναλλαγές  με  τις  υπό  ανάπτυξη  χώρες216.  Τα  αποτελέσματα 
αυτά  επιβεβαιώνει  και  ο  επόμενος  πίνακας  που  δείχνει  τις  αγορές  αμερικανικών 
χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων από ξένους επενδυτές.  

Πίνακας 9: Αγορές Αμερικανικών Χρηματοπιστωτικών Περιουσιακών Στοιχείων από μη Αμερικανούς 

Αγορές Αμερικάνικων χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων (σε τρισ δολάρια)  

   2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

Ευρώπη   1,738  1998  2,531  2,88  3,231  4,203  4,215  3,632 

Εκ των οποίων                          
Χώρες της 

ευρωζώνης  973  1,174  1,496  1,676  1,881  2,37  2,398  1,983 

Μεγάλη Βρετανία   368  390  491  560  640  921  864  788 

Ασία   1,269  1,574  2,008  2,358  2,686  3,143  3,607  3,976 

Εκ των οποίων                          

Κίνα  181  255  341  527  699  922  1,205  1,464 

Ιαπωνία   637  771  1,019  1,019  1,106  1,197  1,25  1,269 

ΗΠΑ  703  898  1,105  1,258  1,454  1,964  2,075  1,696 

Εκ των οποίων                          
Χρηματοπιστωτικά 
Κέντρα Καραϊβικής   365  502  661  769  835  1,156  1,204  985 

                                                                 
216  Οι  προαναφερθέντες  συγγραφείς,  χρησιμοποιώντας  στοιχεία  από  την  παγκόσμια  βάση 
δεδομένων την οποία διατηρεί το ΔΝΤ,  την WEO, καθώς και στοιχεία από την BIS και στοιχεία του 
Υπουργείου  Οικονομικών  των  ΗΠΑ,  εξετάζουν  τη  γεωγραφική  κατανομή  των  χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών με βάση τις ΗΠΑ, καταλήγοντας σε χάρτες μέτρησης έντασης των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών  (Heat Maps) από όπου φαίνεται η επικέντρωση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 
στον  ατλαντικό  χώρο  (Βόρεια  Αμερική  και  Ευρώπη).  Σε  παρόμοια  συμπεράσματα  καταλήγουν 
μελετητές από την BIS, όπως οι Claudio Borio και Piti Disyatat (2011), οι οποίοι σε αντίθεση με τους 
Ph. Lane και G.M. Milesi‐Ferretti (βλέπε κεφάλαιο 4, Πρώτο Μέρος) εξετάζουν και καταγράφουν τις 
χρηματοπιστωτικές  συναλλαγές  όχι  με  βάση  του  κανόνα  της  ημεδαπής  αλλά  με  βάση  τη 
σπουδαιότητα  των  χρηματοπιστωτικών  οργανισμών  και  τις  πραγματικά  υλοποιούμενες 
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές από αυτούς, καταλήγουν σε ένα παρόμοιο συμπέρασμα με τους Τ. 
Bayoumi και Τ. Bui, όπου φαίνεται η έντονη διασύνδεση του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα 
με  τον  χρηματοπιστωτικό  τομέα  των  ΗΠΑ.  Τα  παραπάνω  συμπεράσματα  αντικρούουν  κατά  ένα 
μεγάλο μέρος τη θέση των υπερβολικών αποταμιεύσεων ή τη θέση έλλειψης επενδύσεων, οι οποία 
χρησιμοποιείται  κατά  κόρον  ως  αιτία  εμφάνισης  της  κρίσης.  Κατά  τους  Τ.  Bayoumi  και  Τ.  Bui  η 
βασική  αιτία  εμφάνισης  της  κρίσης  δεν  είναι  οι  υπερβολικές  αποταμιεύσεις  των  υπό  ανάπτυξη 
χωρών ή η έλλειψη επενδυτικών ευκαιριών στις χώρες αυτές (βλέπε κεφάλαιο 4), αλλά η υπερβολική 
ρευστότητα  στις  ανεπτυγμένες  χώρες  και  δη  στην  Ευρώπη  και  Αμερική,  δηλαδή  η  υπερβολική 
ελαστικότητα διάθεσης ρευστότητας (Borio and Disyatat, 2011).  
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Αγορές Αμερικάνικων χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων (σε τρισ δολάρια)  

   2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

Άλλες χώρες   628  517  375  368  406  461  424  336 

Σύνολο   4,338  4,978  6,019  6,864  7,777  9,771  10,322  9,641 

                 
Πηγή: Borio, C. and Disyatat, P. (2011). Global Imbalances and the financial crisis: Linκ or no link?. BIS Working Papers, No 346, σ. 16. 

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση έκανε την εμφάνιση στην Ευρώπη μέσα από τα 
προβλήματα  κάποιων  τραπεζών  όπως  της BIK,  της WestfB A.G  της Bayer  LB,  στην 
Γερμανία, της ΒNP Paribas στην Γαλλία, της Northern Rock στην Βρετανία καθώς και 
της Dexia στο Βέλγιο, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αρχικά η άποψη ότι η διεθνής 
χρηματοπιστωτική κρίση δεν θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην Ευρώπη, εάν και εφ’ 
όσον  αντιμετωπίζονταν  τα  προβλήματα  ρευστότητας  του  τραπεζικού  τομέα.  Η 
Ευρώπη απάντησε στην εμφάνιση της κρίσης με μέτρα χρηματοπιστωτικής στήριξης 
καθώς και με μέτρα ενίσχυσης της ζήτησης.  

13.2. Μέτρα Στήριξης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα 
Για  τη στήριξη  του  χρηματοπιστωτικού  τομέα  τα  κράτη μέλη  της ΟΝΕ έλαβαν μια 
σειρά από μέτρα τα οποία αποσκοπούσαν τόσο στην ενίσχυση του παθητικού, όσο 
και στην ενίσχυση του ενεργητικού των τραπεζών. Τα μέτρα στήριξης του παθητικού 
αφορούσαν (Riet, 2010) (Commission, 2009)217:  

- εγγυήσεις των καταθέσεων, 
- μέτρα κεφαλαιοποίησης, καθώς και  
- μέτρα  ενίσχυσης  της  δανειακής  δυνατότητας  των  τραπεζών,  μέσω  της 

διάθεσης εγγυήσεων για διατραπεζικά δάνεια. 
Σύμφωνα  με  την  ίδια  πηγή,  τα  μέτρα  ενίσχυσης  του  ενεργητικού  των  τραπεζών 
περιελάμβαναν:  

- μέτρα  αντικατάστασης  τοξικών  παραγώγων,  είτε  μέσω  της  άμεσης 
εξαγοράς από πλευράς του δημοσίου,  είτε μέσω της μεταβίβασής τους 
σε  εταιρίες  ειδικού  σκοπού  της  επονομαζόμενες  «κακές  τράπεζες», 
καθώς και 

- εγγυήσεις ασφάλισης τοξικών παραγώγων.  
 

Μέσα  από  αυτά  τα  μέτρα  τα  διάφορα  κράτη  μέλη  της  ΟΝΕ  ανέλαβαν  διάφορες 
άμεσες και έμμεσες υποχρεώσεις οι οποίας αποτυπώνονται στους δύο επόμενους 
πίνακας,  όπου  ο  μεν  πρώτος  αποτυπώνει  τις  άμεσες  υποχρεώσεις,  οι  οποίες 
βρίσκουν  άμεσο  αντίκτυπο  στους  προϋπολογισμούς  των  μεμονωμένων  κρατών 
μελών, ο δε δεύτερος αποτυπώνει  τις έμμεσες υποχρεώσεις, οι οποίες αποτελούν 
εγγυήσεις που ανέλαβαν  τα μεμονωμένα κράτη μέλη  και  οι  οποίες  είναι αβέβαιο 
κατά πόσο και σε ποιο βαθμό θα έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις.  

Πίνακας 10: Άμεσα Μέτρα Χρηματοπιστωτικής Στήριξης 

Άμεσα μέτρα χρηματοπιστωτικής στήριξης, % επί του ΑΕΠ, 2008‐2009 

                                                                 
217  Με  σκοπό  τον  συντονισμό  το  μεμονωμένων  μέτρων  των  διαφόρων  κρατών  το  Συμβούλιο  των 
Υπουργών εκπόνησε ένα Σχέδιο Συντονισμού Δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Concerted European 
Action Plan),  το  οποίο  συμπληρώθηκε  με  μια  σειρά από  οδηγίες  και  συστάσεις  που  εξέδωσαν  τα 
διάφορα άλλα όργανα και κυρίως η ΕΚΤ (Ad van Riet, 2010). 
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   Ενισχύσεις Κεφαλαίου  
Αγορά 
Λοιπών 

Περιουσιακ
ών 

Στοιχείων  
Ανάληψη 
χρέους  

¨Άλλα 
Μέτρα  

Συνολικές 
Αναληφθείσε

ς 
Υποχρεώσεις   % το 2008   

Αγορές 
Μετοχών   Δάνεια  

Βέλγιο   4,2  2,1  0,0  0,0  0,1  6,4  6,4 

Γερμανία   1,8  0,0  1,7  0,0  0,0  3,5  2,2 

Ιρλανδία   6,7  0,0  0,0  0,0  0,0  6,7  0,0 

Ελλάδα   1,6  0,0  0,0  0,0  0,0  1,6  0,0 

Ισπανία   0,0  0,0  1,8  0,0  0,0  1,8  0,9 

Γαλλία   0,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,4  0,6 

Ιταλία   0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  0,0 

Κύπρος  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Λουξεμβούργο  6,6  0,0  0,0  0,0  0,0  6,6  6,4 

Μάλτα   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Ολλανδία   6,3  1,3  3,5  0,0  0,2  11,3  13,7 

Αυστρία   1,8  0,0  0,0  0,0  0,0  1,8  0,3 

Πορτογαλία   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Σλοβενία   0,0  0,0  0,4  0,0  3,6  4,1  0,0 

Σλοβακία   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Φινλανδία  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

ευρωζώνη   1,4  0,2  0,9  0,0  0,0  2,5  2,0 
Πηγή: van Riet (ed.) (2010). Euro Area Fiscal Policies and the Crisis, European Central Bank, Occasional Paper Series, σ. 15 

Πίνακας 11: Έμμεσα Μέτρα Χρηματοπιστωτικής Στήριξης 

Έμμεσα μέτρα χρηματοπιστωτικής στήριξης, % επί του ΑΕΠ, 2008‐2009 

   Εγγυήσεις 
Επιχειρήσεων 

Ειδικού 
Σκοπού  

Λοιπές 
Εγγυήσεις 

Ανταλλαγές 
Περιουσιακών 

Στοιχείων  

Σύνολο 
Εγγυήσεων 
2008‐2009 

% το 
2008 

Ανώτατα 
όρια 

εγγυήσε
ων  

Εγγυήσεις 
επί των 

καταθέσεω
ν    

Βέλγιο   1,3  12,8  0,0  14,2  10,4  26,7  100.000 

Γερμανία   0,0  9,9  0,0  9,9  2,7  18,3  100% 

Ιρλανδία   0,0  172,0  0,0  172,0  206,8  172,0  100% 

Ελλάδα   0,0  1,2  1,9  3,1  0,8  9,5  100.000 

Ισπανία   0,0  4,8  0,0  4,8  0,0  19,1  100.000 

Γαλλία   4,7  1,1  0,0  5,8  1,8  16,7  100.000 

Ιταλία   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
περί 
103.000 

Κύπρος  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  100.000 

Λουξεμβούργο  0,0  7,9  0,0  7,9  11,4  0,0  100.000 

Μάλτα   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  100.000 

Ολλανδία   0,0  13,7  0,0  13,7  0,5  34,8  100.000 

Αυστρία   0,4  7,6  0,0  8,0  2,5  27,5  100% 

Πορτογαλία   0,0  3,3  0,0  3,3  1,1  12,3  100.000 

Σλοβενία   0,0  5,6  0,0  5,6  0,0  33,5  100% 

Σλοβακία   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  100% 

Φινλανδία  0,0  0,1  0,0  0,1  0,1  28,8  50.000 

Ευρωζώνη   1,1  8,3  0,1  9,4  5,7  20,1    
Πηγή: van Riet (ed.), (2010). Euro Area Fiscal Policies and the Crisis, European Central Bank, Occasional Paper Series, σ. 15 
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Παρατηρώντας τον πίνακα 3, φαίνεται ότι τα άμεσα μέτρα στήριξης του τραπεζικού 
τομέα  ανήλθαν  για  το  διάστημα  2008‐2009  στο  ποσοστό  του  2,5%  του  ΑΕΠ  του 
2008.  Τα  όργανα  της  ΟΝΕ  υπολογίζουν  ότι  η  βραχυπρόθεσμη  στήριξη  του 
τραπεζικού τομέα κατά το έτος 2008 ανήλθε στο μηδαμινό ποσοστό του 0,1%  του 
ΑΕΠ (van Riet, 2010, σ. 15).  

Παρομοίως,  παρατηρώντας  τον πίνακα 4, φαίνεται  ότι  οι  έμμεσες  ενισχύσεις που 
έλαβαν  τα κράτη μέλη και οι οποίες αποτελούν ένα μεγάλο μέρος  του πλέγματος 
χρηματοπιστωτικής προστασίας που διέθεσαν τα κράτη μέλη, ανήλθε στο 20,1% του 
ΑΕΠ  του  2008.  Κατά  πόσο  αυτές  οι  έμμεσες  εγγυήσεις  θα  έχουν  κάποιο 
δημοσιονομικό αντίκτυπο και σε ποια έκταση, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 
και μεταξύ άλλων από το κατά πόσο τα διάφορα χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα και 
οργανισμοί  θα  χρησιμοποιήσουν  της  εγγυήσεις,  από  τη  διαχείριση  των 
περιουσιακών  στοιχείων  των  χρηματοπιστωτικών  οργανισμών  και  ειδικότερα  από 
το κατά πόσο τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αρχικά αγόρασαν τα κράτη μέλη θα 
επιστραφούν  στους  χρηματοπιστωτικούς  οργανισμούς  και  σε  τι  τιμές,  από  το 
μέγεθος  ανάκτησης  τον  περιουσιακών  στοιχείων  των  χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών κ.ά. (van Riet, 2010). 

13.3. Δημοσιονομικά Μέτρα Στήριξης των Οικονομιών των 
Χωρών Μελών της ΟΝΕ 

Λαμβάνοντας υπ’  όψη πιθανές  επιπτώσεις  της  κρίσης στον πραγματικό  τομέα  της 
οικονομίας  το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  αποφάσισε  την  εφαρμογή  ενός  σχεδίου 
δημοσιονομικής στήριξης των οικονομιών των χωρών μελών της ευρωζώνης ύψους 
200  εκ.  ευρώ,  το οποίο καλούνταν να συμπληρώσει  την αυτόματη δημοσιονομική 
προσαρμογή που ήδη εφάρμοζαν τα κράτη μέλη.  

Η υλοποίηση του παραπάνω σχεδίου είχε σαν αποτέλεσμα την εκτίναξη του μέσου 
δημοσιονομικού ελλείμματος της ευρωζώνης από σχεδόν μηδέν κατά το 2007 στο 
ύψος του 6,9% του ΑΕΠ της ΟΝΕ το 2010 (Commission, 2009), (Ad van Riet, 2010).  

Μέσα  από  την  εφαρμογή  του  πρόσθετου  πακέτου  δημοσιονομικής  στήριξης  οι 
αρχές  της  ΟΝΕ  ήλπιζαν  να  συμβάλλουν  κατά  2%  στην  ανάπτυξη  του  ΑΕΠ  της 
ευρωζώνης  κατά  το  διάστημα  2009‐2010,  από  το  οποίο  το  1,2%  αναμένονταν  να 
επιτευχθεί  κατά  το 2009  και  το  υπόλοιπο 0,8%  κατά  το 2010,  όπως  δείχνει  και  ο 
επόμενος πίνακας ο οποίος παραθέτει χωριστά τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής 
αυτόματης προσαρμογής από  τις  επιπτώσεις  του πρόσθετου προγράμματος, αλλά 
και  ο  αμέσως  επόμενος  πίνακας  ο  οποίος  παραθέτει  τόσο  τις  επιπτώσεις  της 
αυτόματης  δημοσιονομικής  προσαρμογής,  όσο  και  τις  επιπτώσεις  των πρόσθετου 
προγράμματος ανά χώρα.  

Πίνακας 12: Δημοσιονομική  Ώθηση στην ΟΝΕ 

Δημοσιονομική Ώθηση  

   2008  2009  2010 

Δημοσιονομική Κατάσταση  (% του ΑΕΠ)   ‐2  ‐6,4  ‐6,9 

Δημοσιονομικό Έλλειμμα  0,9  ‐1,4  ‐1,4 

Κυκλικό Δημοσιονομικό Έλλειμμα  ‐2,9  ‐5  ‐5,4 
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Δημοσιονομική Ώθηση  

   2008  2009  2010 

Κυκλικές προσαρμογές δημοσιονομικού ελλείμματος   3  3  3,2 

Κυκλικές προσαρμογές πρωτογενούς ελλείμματος   0,1  ‐2  ‐2,2 

Δημοσιονομική Ώθηση       1,1  0,8 

Δημοσιονομικές επιπτώσεις ( ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ)   ‐1,4  ‐4,4  ‐0,5 

Μεταβολές του δημοσιονομικού ελλείμματος  1,4  4,4  0,5 

Δημοσιονομικές επιπτώσεις    0,3  2,4  0 

Κυκλικές μεταβολές ‐ αυτόματη σταθεροποίηση   1  2,1  0,2 

Κυκλικές διαρθρωτικές μεταβολές ‐ περιπτωσιακές επιπτώσεις   0,1  0  0,2 

Μεταβολές στις πληρωμές επιτοκίων      1,1  ‐0,3 

       
Πηγή: van Riet, (ed.) (2010). Euro Area Fiscal Policies and the Crisis, European Central Bank, Occasional Paper Series, σ. 25 

 

Πίνακας 13: Δημοσιονομική Ώθηση ανά Χώρα 

  
Δημοσιονομικό Έλλειμμα 

σε % του ΑΕΠ 

Αυτόματη σταθεροποίηση 
(κυκλικές επιπτώσεις / 

επιδράσεις σε % του ΑΕΠ) 

Περιπτωσιακές μεταβολές 
και μεταβολές δαπανών 
για τόκους   σε % του ΑΕΠ 

Καθαρές 
δημοσιονομικές 
επιδράσεις / 
επιπτώσεις  

   (a)=(b)+(c)  (b)  (c)  (d)  

   2008  2009  2010  2008  2009  2010  2008  2009  2010  2009  2010 

Βέλγιο   1,0  4,7  ‐0,1  0,4  2,2  0,2  0,6  2,5  ‐0,3  0,4  0,4 

Γερμανία   0,2  3,4  1,6  ‐0,2  3,0  ‐0,1  0,3  0,4  1,7  1,4  1,9 

Ιρλανδία   7,4  5,3  2,2  2,0  2,9  0,2  5,4  2,5  1,9  0,5  0,5 

Ελλάδα   4,1  4,9  ‐0,4  0,3  1,3  0,8  3,8  3,6  ‐1,3  0,0  0,0 

Ισπανία   6,0  7,2  ‐1,1  0,3  1,6  0,3  5,7  5,6  ‐1,5  2,3  0,6 

Γαλλία   0,7  4,9  0,0  0,5  1,7  0,0  0,1  3,2  0,0  1,0  0,1 

Ιταλία   1,2  2,5  0,0  0,8  2,5  ‐0,2  0,5  0,1  0,2  0,0  0,0 

Κύπρος  2,5  4,4  2,2  ‐0,4  1,2  0,4  2,8  3,2  1,8  0,1  0,0 
Λουξεμβούργ
ο  1,2  4,7  2,1  1,8  2,8  0,3  ‐0,5  1,9  1,7  1,2  1,4 

Μάλτα   2,5  ‐0,1  ‐0,1  ‐0,3  1,1  0,0  2,8  ‐1,2  ‐0,1  1,6  1,6 

Ολλανδία   ‐0,5  5,4  1,5  ‐0,2  3,2  0,2  ‐0,4  2,2  1,2  0,9  1,0 

Αυστρία   ‐0,1  3,9  1,1  ‐0,2  2,4  0,2  0,1  1,5  1,0  1,8  1,8 

Πορτογαλία   0,1  5,3  0,1  0,3  1,3  0,0  ‐0,2  4,0  0,1  0,9  0,1 

Σλοβενία   1,8  4,5  0,7  ‐0,1  4,2  0,0  1,9  0,3  0,7  0,6  0,5 

Σλοβακία   0,4  4,0  ‐0,2  ‐0,5  2,9  0,4  0,9  1,0  ‐0,6  0,1  0,0 

Φινλανδία  0,8  7,3  1,7  0,6  4,1  ‐0,1  0,2  3,2  1,8  1,7  1,7 

Ευρωζώνη   1,4  4,4  0,5  0,3  2,4  0,0  1,1  2,1  0,4  1,1  0,8 

                       
Πηγή: van Riet, (ed.). (2010). Euro Area Fiscal Policies and the Crisis, European Central Bank, Occasional Paper Series, σ. 25 

13.4. Οι Επιπτώσεις της Κρίσης στο Χρέος των Χωρών Μελών 
της ΟΝΕ 

Τα  μέτρα  στήριξης  του  χρηματοπιστωτικού  τομέα  καθώς  και  τα  πρόσθετα  μέτρα 
ενίσχυσης των οικονομιών των χωρών μελών της ΟΝΕ είχαν, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
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αρνητικές  επιπτώσεις  στην  εξέλιξη  του  δημοσιονομικού  ελλείμματος  των  χωρών 
μελών, με αποτέλεσμα αυτό να εκτιναχθεί στο επίπεδο του 6,9% του ΑΕΠ της ΟΝΕ 
το  2010.  Τα  δημοσιονομικά  ελλείμματα  με  τη  σειρά  τους  είχαν  αρνητικές 
επιπτώσεις  στο  δημόσιο  χρέος  των  χωρών  μελών  της  ένωσης  με  αποτέλεσμα  το 
μέσο  χρέος  της  ένωσης  να  εκτιναχθεί  από  66%  το  2007  στο  69,3%  το  2008  και 
υπολογίζονταν να φθάσει στα επίπεδα του 88,2% το 2011.  

Τα  όργανα  της  ΟΝΕ  βλέποντας  την  παραπάνω  εξέλιξη  και  ανησυχώντας  για  τις 
αρνητικές  επιπτώσεις,  τις  οποίες  μπορεί  να  είχε  η  κρίση  στη  βιωσιμότητα  του 
χρέους, προχώρησαν σε εκτιμήσεις αναφορικά με την εξέλιξη της πορείας του για 
τα κράτη μέλη έως και το 2030,  λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

- την εξέλιξη του πρωτογενούς ελλείμματος των χωρών μελών, 
- την εξέλιξη των επιτοκίων του δημοσιονομικού χρέους, 
- τον ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας, και 
- τον ρυθμό προσαρμογής των δημοσιονομικών ελλειμμάτων    

Ειδικότερα, η σχέση που ορίζει το ποσοστό μεταβολής του δημοσίου χρέους και η 
οποία έχει ως εξής (van Riet, 2010, σ. 45)218:  
 

11 t t t
i gd d p fs
g −

−
Δ = − +

+
            (56) 

Όπου Δd η μεταβολή του δημοσίου χρέους,  ι το επιτόκιο πληρωμής του δημοσίου 
χρέους,  g  ο  ρυθμός  μεγέθυνσης  της  οικονομίας,  dt‐1  το  ποσοστό  χρέους  του 
προηγούμενου έτους, pt το ποσοστό του πρωτογενούς ελλείμματος και fst οι λοιπές 
ροές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο δημοσιονομικό έλλειμμα, και βασίζονται στις 
υποθέσεις (Riet, 2010) : 

- Ότι  ο  ρυθμός  μεγέθυνσης  στην  ΟΝΕ  τα  επόμενα  χρόνια  θα  μειώνεται 
σταδιακά  από  2,2%  το  2011  σε  1,5%  το  2030,  χρησιμοποιώντας 
παράλληλα έναν σταθερό αποπληθωριστή της τάξεως του 1,9% για όλη 
την περίοδο.  

- Ότι το επίπεδο των επιτοκίων θα παραμένει σταθερό μέχρι το 2030 στο 
ύψος του 4,3%.  

- Ότι  το  δημόσιο  χρέος  ξεκινά  από  το  επίπεδο  του  84%  του    ΑΕΠ  της 
ευρωζώνης,  το  οποίο  αντιστοιχεί  στο  χρέος  της  ευρωζώνης  του  έτους 
2010.  

- Ότι  το πρωτογενές  έλλειμμα  τις  ευρωζώνης θα παραμείνει  καθ’  όλη  τη 
διάρκεια της περιόδου σταθερό στα επίπεδα του ‐3,7% του ΑΕΠ219. 

 
Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους αναλύεται σύμφωνα με τα τρία ακόλουθα σενάρια: 

1. Δημοσιονομικές προσαρμογές ύψους 1%220, 
2. Δημοσιονομικές προσαρμογές ύψους 0,5% 221και  

                                                                 
218 Βλέπε επίσης κεφάλαιο 7.4, όπου αναλύεται η βασική σχέση της εξέλιξης του εξωτερικού χρέους 
μιας οικονομίας. 
219  Καθώς  έχει  υιοθετηθεί  ότι  ο  ρυθμός μεγέθυνσης  της  οικονομίας  ταυτίζεται  με  την  εξέλιξη  του 
παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας της ΟΝΕ, η ετήσια μεταβολή του πρωτογενούς ελλείμματος 
ταυτίζεται με την ετήσια μεταβολή του διαρθρωτικού ελλείμματος (van Riet, 2010, σ. 49). 
220 Σε αυτή την περίπτωση, το δημοσιονομικό έλλειμμα της ΟΝΕ ισοσκελίζεται κατά το έτος 2018 (van 
Riet, 2010, σ. 49). 
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3. Καμία δημοσιονομική προσαρμογή222.  
 
και  παρουσιάζεται  στο  ακόλουθο  διάγραμμα,  το  οποίο  εμφανίζει  τη  συνολική 
εξέλιξη  του  δημόσιου  χρέους  στην  ΟΝΕ.  Επίσης,  ο  επόμενος  πίνακας  ο  οποίος 
παρουσιάζει την εξέλιξη του χρέους κάθε χώρας μέλους χωριστά.  
 
Παρατηρώντας  το  συγκεκριμένο  γράφημα,  φαίνεται  το  πρόβλημα  του 
εκτροχιασμού του χρέους των χωρών της ΟΝΕ, το οποίο στην καλύτερη περίπτωση 
και μετά από έντονες προσαρμογές αναμένεται να μειωθεί κάτω από το όριο  του 
60% που προβλέπει το ΣΣΑ μόνον κατά το έτος 2028 
 

Γράφημα 22: Σενάρια Εξέλιξης Δημοσίου Χρέους στην ΟΝΕ 

 
Πηγή: van Riet (ed.), (2010). Euro Area Fiscal Policies and the Crisis, European Central Bank, Occasional Paper Series, σ. 50 

 
Μία  παρόμοια  εικόνα  παρουσιάζουν  οι  διάφορες  χώρες  μέλη  όπως  δείχνει  ο 
επόμενος πίνακας, όπου φαίνεται η ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής για όλες 
σχεδόν τις χώρες, με τις πλέον προβληματικές να είναι η Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, 
Πορτογαλία και Ιταλία.  
 

Πίνακας 14: Εξέλιξη του Χρέους των Κρατών Μελών της ΟΝΕ 

Εκτιμήσεις Εξέλιξης Χρεών Μελών της ΟΝΕ  

   Καμία Προσαρμογή   Προσαρμογές 0,5%  Προσαρμογές ύψους 1% 

   2010  2015  2020  2030  2015  2020  2030  2015  2020  2030 

Βέλγιο   101,2  108,2  117,1  140,2  100,9  89,8  58,5  93,3  73,8  47,1 

Γερμανία   76,7  86,9  98,4  128,5  79,8  71,2  52,9  72,0  60,1  44,7 

Ιρλανδία   82,9  132,0  181,5  284,1  124,7  154,7  182,3  117,3  128,0  92,8 

Ελλάδα   124,9  156,5  189,3  272,5  149,0  161,8  162,4  141,5  134,4  93,1 

                                                                                                                                                                                        
221 Σε αυτή την περίπτωση, το δημοσιονομικό έλλειμμα της ΟΝΕ ισοσκελίζεται κατά το έτος 2025 (van 
Riet, 2010, σ. 50). 
222 Σε αυτή την περίπτωση, το πρωτογενές έλλειμμα της ΟΝΕ παραμένει ως έχει στο επίπεδο του ‐
3,7% (van Riet, 2010, σ. 50). 



226 
 

Εκτιμήσεις Εξέλιξης Χρεών Μελών της ΟΝΕ  

   Καμία Προσαρμογή   Προσαρμογές 0,5%  Προσαρμογές ύψους 1% 

   2010  2015  2020  2030  2015  2020  2030  2015  2020  2030 

Ισπανία   66,3  100,1  131,1  199,0  92,7  104,6  97,3  85,3  78,1  50,2 

Γαλλία   82,5  107,6  132,7  184,7  100,1  105,4  83,5  92,7  80,4  55,5 

Ιταλία   116,7  121,3  125,6  137,9  118,4  102,7  71,5  106,3  87,5  60,9 

Κύπρος  58,6  70,7  81,8  106,1  63,4  55,7  33,4  56,1  42,0  25,1 
Λουξεμβούργ
ο  16,4  31,6  47,2  80,2  24,3  23,2  21,8  19,0  18,4  18,7 

Μάλτα   70,9  76,9  82,3  98,8  71,8  58,7  38,9  62,8  49,4  32,8 

Ολλανδία   65,6  84,0  103,2  145,6  76,5  75,6  61,1  69,0  61,2  50,6 

Αυστρία   73,9  86,7  100,2  131,6  79,2  72,6  50,8  71,7  58,9  41,3 

Πορτογαλία   84,6  107,9  130,8  174,5  100,5  103,5  78,8  93,0  80,6  57,7 

Σλοβενία   42,8  66,5  91,2  155,7  59,1  63,9  56,2  51,7  45,6  41,1 

Σλοβακία   39,2  55,4  72,3  112,0  48,2  46,5  37,1  41,0  34,5  29,3 

Φινλανδία  47,4  60,2  73,3  100,7  52,8  46,4  16,7  45,4  28,7  3,1 

ευρωζώνη   84,0  103,2  123,7  171,9  95,7  95,9  71,2  88,1  73,6  51,2 
Πηγή: van Riet,(ed.). (2010). Euro Area Fiscal Policies and the Crisis, European Central Bank, Occasional Paper Series, σ. 53 

Η εξέλιξη του χρέους των χωρών μελών της ΟΝΕ δραματοποιείται περισσότερο, εάν 
ληφθούν  υπ’  όψη  οι  ανάγκες  οι  οποίες  προκύπτουν  από  τη  γήρανση  του 
πληθυσμού  των  χωρών  μελών,  οι  οποίες  δεν  έχουν  ληφθεί  υπ’  όψη  στις 
προηγούμενες εκτιμήσεις και οι οποίες παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.  
 

Πίνακας 15: Δαπάνες Γήρανσης.  2007‐2060 

Δαπάνες Γήρανσης Πληθυσμού. 2007‐2060 

   Συντάξεις  Δαπάνες Υγείας 
Λοιπές Κοινωνικές 

Δαπάνες  Στήριξη Ανέργων   Εκπαίδευση   Σύνολο 

  
Επίπεδο 
2010 

Μεταβο
λές 

2007‐60 
Επίπεδο 
2010 

Μεταβο
λές 

2007‐60 
Επίπεδο 
2010 

Μεταβο
λές 

2007‐60 
Επίπεδο 
2010 

Μεταβο
λές 

2007‐60 
Επίπεδο 
2010 

Μεταβο
λές 

2007‐60 
Επίπεδο 
2010 

Μεταβο
λές 

2007‐60 

Βέλγιο   10,0  4,8  7,6  1,2  1,5  1,4  1,9  ‐0,4  5,5  0,0  26,5  6,9 

Γερμανία   10,4  2,3  7,4  1,8  0,9  1,4  0,9  ‐0,3  3,9  ‐0,4  23,6  4,8 

Ιρλανδία   5,2  6,1  5,8  1,8  0,8  1,3  0,8  0,1  4,5  ‐0,3  17,2  8,9 

Ελλάδα   11,7  12,4  5,0  1,4  1,4  2,2  0,3  ‐0,1  3,7  0,0  22,1  15,9 

Ισπανία   8,4  6,7  5,5  1,6  0,5  0,9  1,3  ‐0,4  3,5  0,1  19,3  9,0 

Γαλλία   13,0  1,0  8,1  1,2  1,4  0,8  1,2  ‐0,3  4,7  0,0  28,4  2,7 

Ιταλία   14,0  ‐0,4  5,9  1,1  1,7  1,3  0,4  0,0  4,1  ‐0,3  26,0  1,6 

Κύπρος  6,3  11,4  2,7  0,6  0,0  0,0  0,3  ‐0,1  6,1  ‐1,2  15,4  10,8 
Λουξεμβούρ
γο  8,7  15,2  5,8  1,2  1,4  2,0  0,4  0,0  3,8  ‐0,5  20,0  18,0 

Μάλτα   7,2  6,2  4,7  3,3  1,0  1,6  0,4  0,0  5,0  ‐1,0  18,2  10,2 

Ολλανδία   6,6  4,0  4,8  1,0  3,4  4,7  1,1  ‐0,1  4,6  ‐0,2  20,5  9,4 

Αυστρία   12,8  0,9  6,5  1,5  1,3  1,2  0,7  0,0  4,8  ‐0,5  26,0  3,1 

Πορτογαλία   11,4  2,1  7,2  1,9  0,1  0,1  1,2  ‐0,4  4,6  ‐0,3  24,5  3,4 

Σλοβενία   9,9  8,8  6,6  1,9  1,1  1,8  0,2  0,0  5,1  0,4  22,9  12,8 

Σλοβακία   6,8  3,4  5,0  2,3  0,2  0,4  0,1  ‐0,1  3,1  ‐0,8  15,2  5,2 

Φινλανδία  10,0  3,3  5,5  1,0  1,8  2,6  1,2  ‐0,2  5,7  ‐0,3  24,2  6,3 

Eυρωζώνη   11,1  2,8  6,7  1,4  1,3  1,4  1,0  ‐0,2  4,2  ‐0,2  24,3  5,2 

Πηγή: van Riet,(ed.). (2010). Euro Area Fiscal Policies and the Crisis, European Central Bank, Occasional Paper Series, σ. 55 

13.5. Το «Νέο Πρόσωπο» της ΟΝΕ 
Οι παρεμβάσεις  κυρίως  χρηματοπιστωτικής στήριξης ήταν  κατά  το πρώτο  χρονικό 
διάστημα  μετά  την  εκδήλωση  της  κρίσης  ιδιαίτερα  αποτελεσματικές,  εφ΄  όσον 
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κατόρθωσαν  να  σταθεροποιήσουν  τον  χρηματοπιστωτικό  τομέα  μειώνοντας 
μάλιστα τα επιτόκιο των κρατικών ομολόγων, καθώς παρατηρήθηκε μια μετακίνηση 
του  διεθνούς  επενδυτικού  κοινού  από  τα  σχετικά  επικίνδυνα  χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα στα σχετικά σίγουρα κρατικά ομόλογα  (flight to quality) (van Riet, 2010), 
(Commission, 2009)  και  (Sachverständigenrat, 2011).  Η μείωση  των  επιτοκίων  των 
κρατικών ομολόγων  κατά  το πρώτο  χρονικό διάστημα συνέβαλε στην  ευκολότερη 
χρηματοδότηση  των  αυξημένων  δημοσιονομικών  αναγκών  των  χωρών  μελών  της 
ΟΝΕ.  

Τα  πράγματα    άρχισαν  να  μεταβάλλονται  μετά  τη  διάσωση  της  Bear  Stearns  το 
Ιανουάριο του 2008, όπου άρχισε να παρατηρείται μια αύξηση των επιτοκίων των 
κρατικών ομολόγων  των  χωρών μελών.  Τότε,  άρχισε  να παρατηρείται μια σχετική 
διαφοροποίηση την αποτίμησης των ομολόγων των χωρών μελών της ΟΝΕ, για να 
φθάσει στο αποκορύφωμά της μετά την εθνικοποίηση της Anglo  Irish, όπου πλέον 
τα περιθώρια των κρατικών ομολόγων των κρατών μελών σε ορισμένες περιπτώσεις 
ξεπερνούν  και  τις  1.000  μονάδες  βάσης  ακυρώνοντας  κατά  αυτόν  τον  τρόπο  τα 
αποτελέσματα της σύγκλισης στον τομέα των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, η οποία 
είχε παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια (Mody and Sandri 2011).  

Μάλιστα,  η  ΟΝΕ  φαίνεται  να  βρίσκεται  σε  μια  κατάσταση  κατά  την  οποία  τα 
προβλήματα  και  οι  αδυναμίες  στον  χρηματοπιστωτικό  τομέα  διαχέονται  στον 
κρατικό τομέα χρηματοδότησης και αυτός με τη σειρά του επηρεάζει σημαντικά την 
κατάσταση στον χρηματοπιστωτικό τομέα.  

Το  Συμβούλιο  Εμπειρογνωμόνων  της  Γερμανίας  (Der  Sachverständigenrat,  Το 
Συμβούλιο των Πέντε Σοφών) (2011) χαρακτηρίζει την κατάσταση στην ΟΝΕ ως την 
τυπική  περίπτωση  της  εμφάνισης  της  διπλής  κρίσης  τραπεζών  και  κρίσης  χρέους 
κρατών  κατά  την  οποία  τα  κράτη  μέλη  διέσωσαν  τις  τράπεζες  αναλαμβάνοντας 
υποχρεώσεις και εγγυήσεις για τη διάσωση των τραπεζών με αποτέλεσμα τα κράτη 
μέλη  να  περιέλθουν  σε  δυσκολίες  και  αυτές  με  τη  σειρά  τους  να  επιδρούν  στον 
τραπεζικό τομέα.  

Ο  συνδετικός  κρίκος  της  στενής  αυτής  σχέσης  αλληλεξάρτησης  είναι  τα  κρατικά 
ομόλογα  και  το  εύρος  χρήσης  τους από  τον  χρηματοπιστωτικό  τομέα.  Τα  κρατικά 
ομόλογα  αποτελούν  για  τον  τραπεζικό  τομέα  έναν  από  τους  σημαντικότερους 
τομείς  δραστηριοποίησης,  εφ΄  όσον  ένα  μεγάλο  μέρος  των  εργασιών  τους 
επικεντρώνεται  στην  αγορά  κρατικών  ομολόγων.  Η  έντονη  χρήση  των  ομολόγων 
από την πλευρά των τραπεζών σχετίζεται μεταξύ άλλων και από τις ρυθμίσεις  της 
Βασιλείας,  η  οποίες  χαρακτηρίζουν  τα  κρατικά  ομόλογα  ως  ακίνδυνα 
χρηματοπιστωτικά  εργαλεία  τα  οποία  δεν  απαιτούν  πρόσθετα  κεφάλαια 
διασφάλισης.  

Η  έντονη  χρήση  ευρωπαϊκών  κρατικών  ομολόγων  στον  χρηματοπιστωτικό  τομέα 
αποτυπώνεται  στο  επόμενο  διάγραμμα  το  οποίο  παρουσιάζει  το  μέγεθος  και  το 
εύρος  χρήσης  ομολόγων  διαφόρων  χρηματοπιστωτικών  οργανισμών,  όπως 
τράπεζες, ασφάλειες και ταμεία κ.ά.  
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Γράφημα 23 : Χρήση Κρατικών Ομολόγων στην ΟΝΕ (δις. ευρώ 2010) 

  
Πηγή: Sachversändigenrat (2011). Verantwortung für Europa wahrnehmen. Jahresgutachen 2011/12, σ. 81. 

 

Από το προηγούμενο διάγραμμα διακρίνεται ότι το 2010 από το σύνολο ομολόγων 
αξίας  7.822  δις  ευρώ  2.746  δις  (35%)  αγοράσθηκαν  από  τις  τράπεζες,  1.215  δις 
(16%)  από  τις  ασφάλειες  και  τα  συνταξιοδοτικά  ταμεία,  3.170  δις  (40%)  από 
Λοιπούς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και 692 δις από τους διάφορους άλλους 
επενδυτικούς οργανισμούς.  Σύμφωνα με το συγκεκριμένο συμβούλιο, τα 2.746 δις 
ομόλογα αποτέλεσαν το 8,5% του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών και το 17% 
του  ενεργητικού  των  ασφαλιστικών  επιχειρήσεων  και  συνταξιοδοτικών  ταμείων 
(Sachverständigenrat, 2011). 
 
Παρατηρώντας  τα  δεδομένα  του  γραφήματος  για  το  2010  φαίνεται  η  στενή 
διασύνδεση  του  χρηματοπιστωτικού  τομέα  με  τον  τομέα  έκδοσης  κρατικών 
ομολόγων, με αποτέλεσμα κάθε μεταβολή στην αξιολόγηση του κρατικού τομέα να 
έχει άμεσες επιπτώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα και αντίστροφα. 

Η  στενή αυτή σχέση μπορεί  να παρουσιασθεί  με  τη βοήθεια  ενός απλού  τυπικού 
υποδείγματος το οποίο εκφράζει τη σχέση του χρηματοπιστωτικού με τον κρατικό 
τομέα και το οποίο ανέπτυξαν τα στελέχη του ΔΝΤ Ashoka Mody και Damiano Sandri 
(2011).  Το  υπόδειγμα  εκτείνεται  σε  δύο  χρονικές  περιόδους.  Κατά  την  πρώτη 
χρονική  περίοδο,  το  κράτος  εκδίδει  ένα  χρέος  ύψους  Β1  με  τη  μορφή  κρατικού 
ομόλογου με μια απόδοση r. Κατά τη δεύτερη χρονική περίοδο, το ποσοστό χρέους 
προς το ΑΕΠ (Y2) της συγκεκριμένης χώρας ανέρχεται σε  

1
2

2

(1 )B rb
Y
+

=
                  (57) 

Το  συγκεκριμένο  κράτος  πτωχεύει,  εάν  το  ποσοστό  χρέους  υπερβαίνει  ένα 

προκαθορισμένο  ύψος  ποσοστού  χρέους  b
−

.  To  ΑΕΠ  της  δεύτερης  περιόδου 
εξαρτάται καθορίζεται από τη σχέση  

2 1 1 2(1 )Y A g K ε= +
                (58) 
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Όπου Κ1 το επενδυόμενο κεφάλαιο την περίοδο 1, Α1 το επίπεδο παραγωγικότητας 
της πρώτης περιόδου, το οποίο αυξάνεται με ρυθμό g, και ε2 οι τυχαίες διαταραχές 
της  δεύτερης  περιόδου,  οι  οποίες    παρουσιάζουν  μια  λογαριθμική  κατανομή  με 
μέσο ίσο με τη μονάδα και σταθερή απόκλιση σ. 

Χωρίς  να  αναφερθούν  οι  υπόλοιπες  σχέσεις  του  υποδείγματος  αναφορικά  με  τις 
πιθανότητες πτώχευσης223 και της σχέσης του περιθωρίου με την απόδοση 224, για 
την  απλή  κατανόηση  της  στενής  σύνδεσης  του  χρηματοπιστωτικού  τομέα  με  τον 
κρατικό  τομέα  των  ομολόγων,  αρκεί  να  επισημανθεί  ότι  το  επίπεδο  επένδυσης 
εξαρτάται  κατά  ένα  μεγάλο  βαθμό  από  τη  χρηματοδότηση  των  τραπεζών  όπως 
ακριβώς αποτυπώνεται στην επόμενη σχέση.  

1 1λΚ = Ε
                  (59)  

Όπου λ ο βαθμός μόχλευσης κατά τη χρήση τραπεζικών κεφαλαίων Ε1.  

Από την παραπάνω σχέση συνεπάγεται με σαφήνεια ότι οι αρνητικές εξελίξεις στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα επηρεάζουν την  ικανότητα χρηματοδότησης επενδύσεων 
στην  πραγματική  οικονομία,  η  οποία  με  τη  σειρά  της  επιδρά  αρνητικά  στην 
παραγωγή αυξάνοντας την πιθανότητα πτώχευσης.  

Χρησιμοποιώντας  τεχνικές  προσομοίωσης  οι  συγκεκριμένοι  συγγραφείς 
υπολογίζουν  ότι  σε  περίπτωση  που  ο  τραπεζικός  τομέας  υποστεί  μια  ζημία  της 
τάξεως του 15% του κεφαλαίου του (Ε), τότε αυτή η μείωση οδηγεί σε μια αύξηση 
450 μονάδων βάσης στα περιθώρια των κρατικών ομολόγων. Ακόμα, διαπιστώνουν 
ότι, και στην  περίπτωση κατά την οποία το κράτος διαθέτει κεφάλαια στις τράπεζες 
για  να  αντικαταστήσει  τυχόν  ζημίες,  τα  περιθώρια  των  κρατικών  ομολόγων  δεν 
μειώνονται  αλλά  αυξάνονται,  αν  και  σε  μικρότερο  βαθμό,  από  την  πρώτη 
περίπτωση.  Αυτό  συμβαίνει,  διότι,  ενώ  η  ανακεφαλαιοποίηση  του  τραπεζικού 
τομέα συμβάλλει θετικά μειώνοντας τIς διαταραχές και τη μείωση της παραγωγής 
από  την  πλευρά  της  χρηματοδότησης,  η  ανάληψη  πρόσθετων  υποχρεώσεων  από 
την  πλευρά  των  κρατών  αυξάνει  το  χρέος,  συμβάλλοντας  έτσι  στην  αύξηση  των 
περιθωρίων (Mody and Santri, 2011, σ. 11).  

Χρησιμοποιώντας  στατιστικά  στοιχεία  και  μέσα από οικονομετρικές  αναλύσεις,  οι 
παραπάνω συγγραφείς, πιστεύουν ότι αυτή η αλληλοσυσχέτιση ή αλληλοεπίδραση 
του  χρηματοπιστωτικού με  τον  κρατικό  τομέα επήλθε μετά  τη διάσωση  της Anglo 
Irish (Mody and Sandri, 2011).  
                                                                 
223 Η πιθανότητα πτώχευσης του συγκεκριμένου κράτους δίδεται από τη σχέση: 
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224 Το περιθώριο των κρατικών ομολόγων δίδεται από τη σχέση: 
(1 )(1 ) (1 ) (1 )D r D rμ ι− + + + = +  

Όπου, μ το ποσοστό ανάκτησης κατά την πτώχευση και ι η απόδοση του ακίνδυνου ομολόγου. 
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Ανεξάρτητα του πότε η Ευρώπη εισήλθε σε αυτή την φάση, ανεξάρτητα εάν εισήλθε 
μετά  τη  διάσωση  της  Anglo  Irish,  όπως  πιστεύουν  να  έχουν  βρει  οι 
προαναφερθέντες  συγγραφείς,  ή  εάν  εισήλθε  μετά  την  πτώχευση  της  Lehman 
Brothers, όπως πιστεύουν άλλοι συγγραφείς – και μεταξύ αυτών Το Συμβούλιο των 
Εμπειρογνώμων  της  γερμανικής  κυβέρνησης  (Sachverständigenrat,  2011)  – 
σημαντικό είναι το γεγονός της «μίξης» του τραπεζικού τομέα με τον κρατικό τομέα 
χρηματοδότησης της έκδοσης κρατικών ομολόγων. 

 Οι  ενδείξεις  για  αυτήν  την  κατάσταση  είναι  άφθονες  και  αποτυπώνονται  στην 
σχεδόν καθημερινή υποβάθμιση κρατικών ομολόγων από τους οίκους αξιολόγησης, 
στην  καθημερινή  αύξηση  των  περιθωρίων  των  κρατικών  ομολόγων  αλλά  και  των 
Credit Default Swaps (CDS), τόσο των κρατικών ομολόγων, όσο και των τραπεζών. Το 
πρόβλημα  με  τη  συγκεκριμένη  ερμηνεία  είναι  το  κατά  πόσο  αυτή  η  στενή 
αλληλοσυσχέτιση  τραπεζικού  τομέα  με  τον  κρατικό  τομέα  δανείων  θεωρείται  ότι 
αποτελεί  ένα  συστημικό  κίνδυνο  ή  ένα  πρόβλημα  το  οποίο  αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες χώρες όπως οι PIGS (Portugal, Ireland, Greece and Spain).   

Οι απόψεις στη συγκεκριμένη περίπτωση διίστανται. Η ΟΝΕ και τα επίσημα όργανά 
της,  μαζί  με  τα  κυριότερα  κράτη  μέλη  και  κυρίως  τη  Γερμανία,  φαίνεται  να 
ερμηνεύουν την κρίση στην ΟΝΕ ως κρίση των μεμονωμένων κρατών και για αυτόν 
τον  λόγο  επικεντρώνουν  κυρίως  την  προσοχή  τους  σε  διάφορους  μηχανισμούς 
χρηματοδότησης  με  την  ελπίδα  να  κατευνάσουν  τις  αγορές  και  μετά  να 
προχωρήσουν σε κάποιες θεσμικές αλλαγές, κυρίως όσον αφορά τη δημοσιονομική 
σταθερότητα  και  το  ΣΣΑ  με  την  εφαρμογή  του «χρυσού  κανόνα»  δημοσιονομικής 
προσαρμογής  (Sachverstaendigenrat, 2011),  (Χειλάς, 2012). Από  την άλλη πλευρά, 
υπάρχουν άλλοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κρίση ως την περίπτωση που φέρνει 
στο  προσκήνιο  όλα  τα  δομικά  προβλήματα  της  ευρωζώνης  και  προτείνουν  τη 
δημιουργία  μιας  δημοσιονομικής  ένωσης,  καθώς  και  την  ανάθεση  στην  ΕΚΤ  του 
ρόλου του τελευταίου δανειστή, με  την ανάληψη του χρέους των χωρών μελών ή 
μέρους αυτού και  την  έκδοση ευρωομόλογου  (Βαρουφάκης, 2011),  (Βαρουφάκης, 
2012), (Στουρνάρας, 2012), (Rodrik, 2012).  

Κάτω  από  αυτό  το  πρίσμα  της  προβληματικής  μπορούν  να  παρουσιασθούν  τα 
διάφορα μέτρα και προτάσεις που έχουν γίνει κατά το διάστημα μετά την εκδήλωση 
της κρίσης.  

13.5.1. Μηχανισμοί Χρηματοδότησης και Διάθεσης 
Χρηματοπιστωτικών Διευκολύνσεων κατά τη 

Διάρκεια της Κρίσης 

Η  διάθεση  πιστώσεων  προς  τις  προβληματικές  χώρες  πήρε  πολλές  μορφές, 
εμπλέκοντας  μάλιστα  και  το ΔΝΤ σε αυτές  τις  προσπάθειες.  Κατά πρώτον,  η ΟΝΕ 
διέθεσε ένα τεράστιο δάνειο στην Ελλάδα ύψους 110 δις ευρώ,  το οποίο κατά 80 
δις  χρηματοδοτήθηκε  από  τα  κράτη  μέλη  της  ΟΝΕ  μέσω  διμερών  συμφωνιών 
χρηματοδότησης ανάμεσα στην Ελλάδα με τα κράτη μέλη,   και κατά 30 δις από το 
ΔΝΤ. Η ΟΝΕ  και  τα όργανά  της,  βλέποντας ότι  η  κρίση δεν σταματά στα όρια  της 
Ελλάδας  και  επεκτείνεται  και  σε  άλλες  χώρες,  όπως  η  Πορτογαλία  ή  η  Ιρλανδία, 
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αποφάσισε  να  δράσει  συνολικά  θέτοντας  σε  λειτουργία  ένα  «ολοκληρωμένο» 
πρόγραμμα στήριξης των χωρών που αντιμετώπιζαν προβλήματα. 
  
Το συνολικό αυτό σχέδιο προέβλεπε (Sachverständigenrat, 2011): 

- Την  ίδρυση  και  λειτουργία  του  Ευρωπαϊκού  Μηχανισμού 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατά το άρθρο 12.2 της συνθήκης του 
Μάαστριχτ,  το  οποίο  προβλέπει  παροχή  βοήθειας  για  χώρες  οι  οποίες 
αντιμετωπίζουν ειδικές απρόβλεπτες καταστάσεις, ύψους 60 δις ευρώ.  

- Την  ίδρυση  και  λειτουργία  μηχανισμού  διάθεσης  χρηματοπιστωτικών 
διευκολύνσεων  σταθερότητας,  τον  γνωστό  πλέον  EFSF,  European 
Financial Stability Fund/ Facility) συνολικού ύψους 440 δις ευρώ.  

- Ένα πακέτο ύψους 250 δις ευρώ, το οποίο θα προέρχονταν από το ίδιο 
το ΔΝΤ.  

 
Συνολικά, για την πλήρη κατανόηση και εκτίμηση της σημασίας του EFSF, θα πρέπει 
να  τονιστεί  ότι  ο  μηχανισμός  αυτός  δεν  προβλέπεται  να  διαθέτει  πιστώσεις  στις 
χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην χρηματοδότηση με έναν άμεσο τρόπο, 
αλλά  με  έναν  έμμεσο.  Ο  μηχανισμός  αυτός  προβλέπεται  να  λειτουργήσει  ως  μια 
Εταιρεία  Ειδικού  Σκοπού  με  έδρα  το  Λουξεμβούργο  και  η  οποία  θα  έχει  τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιεί  τις εγγυήσεις  των 440 δις για να εκδίδει αυτή η  ίδια 
ομόλογα  και  κατά  αυτό  τον  τρόπο  να  χρηματοδοτεί  τα  κράτη  που  παρουσιάζουν 
προβλήματα.  Τα  ομόλογα  τα  οποία  θα  εκδίδει  η  συγκεκριμένη  εταιρεία  ειδικού 
σκοπού θα αποτελούν ομόλογα τα οποία δεν θα διαθέτουν μια συνολική εγγύηση 
από  την  ΟΝΕ,  αλλά  μια  συγκεκριμένη  δομή  εγγυήσεων,  όμοια  με  τον  τρόπο 
συμμετοχής  των  χωρών  μελών  στο  συνολικό  ποσό  εγγυήσεων  των 440  δις  ευρώ. 
Κατά αυτόν τον τρόπο, ένα ομόλογο, π.χ. ονομαστικής αξίας 100 ευρώ, θα διαθέτει 
μια  εγγύηση  ύψους  35  ευρώ  από  τη  Γερμανία,  καθώς  η  Γερμανία  εγγυάται  το 
συνολικό  ποσό  των  440  δις  με  ένα  ποσοστό  της  τάξης  του  35%,  ένα  μικρότερο 
ποσοστό με εγγύηση από τη  Γαλλία και ούτω καθ’  εξής.  Κατά αυτόν  τον  τρόπο, η 
Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δεν θα εκδίδει ένα Ευρωομόλογο με «συνολική ευρωπαϊκή 
εγγύηση»  αλλά  ένα  ομόλογο  με  ένα  σύνολο  εγγυήσεων  διαφόρων  τάξεων,  όπως 
εγγυήσεις πρώτης τάξεως από τη Γερμανία, εγγυήσεις διαφορετικής τάξεως από τη 
Γαλλία,  την  Ιταλία,  την  Ισπανία  και  ούτω  καθ’  εξής  (Βαρουφάκης,  2011,  2012). 
Πέραν  αυτής  της  πρακτικής  και  επειδή  ο  στόχος  της  συγκεκριμένης  Εταιρείας 
Ειδικού  Σκοπού  είναι  να  εκδίδει    ομόλογα  πρώτης  ποιότητας  (ΑΑΑ  αξιολόγησης), 
προβλέπεται  η  συγκεκριμένη  εταιρεία  να  προσφέρει  μια  πρόσθετη  εγγύηση  της 
τάξεως  του  20%  σε  κάθε  νέα  έκδοση,  με  αποτέλεσμα  το  πραγματικό  ποσό  των 
εγγυήσεων  να  μην  ανέρχεται  στα  440  δις  ευρώ,  αλλά  να  είναι  πολύ  μικρότερο 
(Sachverständigenrat, 2011). Τα όργανα της ΟΝΕ, βλέποντας ότι η κρίση άρχισε να 
επεκτείνεται πέραν της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας και στην Ισπανία και άρχισε 
να αφορά μάλιστα και την  Ιταλία, απεφάσισαν να επεκτείνουν τη δυνατότητα των 
εγγυήσεων μέχρι του ποσού του 1 τρις ευρώ, δίδοντας τη δυνατότητα στην Εταιρία 
Ειδικού  Σκοπού  να  αυξήσει  το  κεφάλαιό  της  από  440  δις  σε 1  τρις,  μέσα  από  τη 
διενέργεια  πράξεων  μόχλευσης.  Πέραν  αυτών  των  αλλαγών  τα  όργανα  της  ΟΝΕ 
έδωσαν τη δυνατότητα στη συγκεκριμένη εταιρεία (Sachverständigenrat, 2011):  

- να  χρηματοδοτεί  ανακεφαλαιοποιήσεις  χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών,  μέσω  της  παροχής  δανείων  σε  κυβερνήσεις, 
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συμπεριλαμβανομένων  και  χωρών που δεν  υπάγονται  στο πρόγραμμα, 
καθώς και  

- να  διενεργεί  πράξεις  στη  δευτερογενή  αγορά,  μετά  από  συστάσεις  και 
αναλύσεις  της  ΕΚΤ,  η  οποία  θα  αναγνωρίζει  την  ύπαρξη  εξαιρετικών 
περιστάσεων  στην  χρηματοπιστωτική  αγορά  και  κινδύνων  για  τη 
δημοσιονομική σταθερότητα.   

 
Η ΟΝΕ και  τα όργανά  της,  βλέποντας  να παρατείνεται η  κρίση,  προχώρησαν στην 
ανακοίνωση  ίδρυσης  ενός  μόνιμου  μηχανισμού  σταθερότητας,  του  λεγόμενου 
Ευρωπαϊκού  Μηχανισμού  Σταθερότητας  (ESM:European  Stability  Mechanism),  ο 
οποίος αναμένεται  να  αντικαταστήσει  τον  ήδη υπάρχοντα μηχανισμό EFSF  και  να 
αρχίσει τη λειτουργία του μετά τον Ιούλιο 2013, όταν πλέον θα έχει ολοκληρωθεί η 
τροποποίηση της συνθήκης, ώστε να συμπεριλάβει  την  ίδρυση και λειτουργία του 
μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας. Κατά βάση, ο νέος και μόνιμος μηχανισμός θα 
λειτουργήσει  κατά  τον  ίδιο  τρόπο  όπως  και  ο  παλαιός,  δηλαδή  ως  μια  Εταιρεία 
Ειδικού  Σκοπού  με  ορισμένες  τροποποιήσεις  όσον  αφορά  (Sachverständigenrat, 
2011):  

- το κεφάλαιο εγγυήσεων, το οποίο θα αυξηθεί, 
- τις  χώρες  οι  οποίες  θα  μπορέσουν  να  συμμετέχουν,  δίδοντας  τη 

δυνατότητα  και  σε  χώρες  που  δεν  συμμετέχουν  στην  ευρωζώνη  να 
συμμετάσχουν στον μηχανισμό, 

- τη συμμετοχή ιδιωτών στα προγράμματα, οι οποίοι πλέον καλούνται να 
αναλάβουν ένα μέρος του ρίσκου, καθώς και  

- τη  ρήτρα  συλλογικής  δράσης,  η  οποία  θα  επιτρέψει  την  επίτευξη 
συμφωνίας μεταξύ των ιδιωτών επενδυτών. 

 
Κατά πόσο ο EFSF και, στο άμεσο μέλλον, ο ESM θα κατορθώσουν να επιφέρουν μια 
ηρεμία  στην  αγορά  των  κρατικών  ομολόγων  και  στον  τραπεζικό  τομέα  είναι  το 
ζητούμενο και αυτό τουλάχιστον το οποίο δείχνει η μέχρι πρόσφατα λειτουργία του 
EFSF  είναι  ότι  κάτι  τέτοιο  είναι  δύσκολο  να  επιτευχθεί,  κρίνοντας  από  τις  συχνές 
υποβαθμίσεις  κρατών  αλλά  και  τις  μεγάλες  μεταβολές  των  περιθωρίων  τόσο  των 
ομολόγων όσο και των CDS. Πέραν αυτού, εύλογα είναι τα ερωτήματα όσον αφορά 
τον τρόπο λειτουργίας των μηχανισμών, ως Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, αλλά και τη 
μορφή  των  νέων  ομολόγων.  Αναμφισβήτητα,  η  μέχρι  τώρα  πρακτική,  απέφυγε 
επιμελώς  την  έκδοση  ενός  ευρωομολόγου,  κάτι  το  οποίο  φαίνεται  να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κυρίως των χωρών της βόρειας Ευρώπης και κυρίως 
της  Γερμανίας.  Αντί  αυτού,  επιλέγεται  η  αντικατάσταση  των  παλαιών  τοξικών 
ομολόγων (ομόλογα κρατών που βρίσκονται στα πρόθυρα τις πτώχευσης) με άλλα 
ομόλογα  ειδικά  δομημένα,  τα  οποία  θα  περιέχουν  διάφορες  τάξεις  εγγυήσεων, 
όσες  και  οι  χώρες  που  θα  συμμετέχουν  στα  συγκεκριμένα  προγράμματα.  Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, η φιλοσοφία των νέων δομημένων ομολόγων είναι η ίδια 
με  τη  φιλοσοφία  των  CDO  (Collateralized  Debt  Obligation),  τα  οποία 
χρησιμοποιήθηκαν  ευρέως  πριν  από  την  κρίση  στον  τομέα  των  στεγαστικών 
δανείων και τα οποία αποτέλεσαν κατά κάποιο τρόπο τον δούρειο ίππο εξάπλωσης 
της  κρίσης.  Όπως  και  στην  περίπτωση  των  CDO,  έτσι  και  στην  περίπτωση  των 
ομολόγων  έκδοσης  EFSF,  τα  ομόλογα  έκδοσης  FSFS  ή  έκδοσης  ESM  δεν 
αποτελούνται από μια  και  μοναδική «μάζα»  αλλά από  ένα σύνολο υποχρεώσεων 
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διαφόρων κρατών,  από  εγγυήσεις που θέτει η  Γερμανία,  η  Γαλλία,  η Ολλανδία,  η 
Ισπανία  και  ούτω  καθ’  εξής.  Η  ιδέα  της  διαφοροποίησης  του  κινδύνου  είναι 
ελκυστική.  Εάν μια  χώρα πτωχεύσει,  οι υπόλοιπες  εγγυήσεις δεν  εκπίπτουν, αλλά 
συνεχίζουν  να  εγγυώνται  την  υπόλοιπη  μάζα  του  ομολόγου.  Κατά  τον  Γ. 
Βαρουφάκη, αυτή η καταπληκτική ιδέα της διαφοροποίησης του κινδύνου αποτελεί 
και την αχίλλειο πτέρνα του εγχειρήματος, όπως αποτέλεσε και την αχίλλειο πτέρνα 
του  εγχειρήματος  λειτουργίας  των  CDO.  Η  λογική  αυτή  λειτουργεί  όσο  καιρό  η 
πτώχευση μιας τάξης είναι ανεξάρτητη από την πτώχευση των υπολοίπων τάξεων. 
Όταν  η  διάφορες  τάξεις  συσχετίζονται  μεταξύ  τους,  τότε  η  πτώχευση  μιας  τάξης 
μπορεί  συμπαρασύρει  σε  πτώχευση  και  τις  υπόλοιπες225.    Σε  αυτή  ακριβώς  τη 
συσχέτιση  ο  Γ.  Βαρουφάκης  βλέπει  τη  βασική  αδυναμία  του  εγχειρήματος  των 
μηχανισμών διάσωσης  και  τους λόγους  γιατί σε  τελική ανάλυση οι συγκεκριμένες 
πρακτικές  δεν  θα  καταλήξουν  σε  ποιοτικότερα  ομόλογα,  αλλά  αντιθέτως  σε 
χειρότερα,  καθώς  πλέον  τα  νέα  ομόλογα πάντα  θα  περιέχουν  και  τον  κίνδυνο  να 
συμπαρασυρθούν από κάποια πτώχευση κάποιου αδύναμου κρίκου της ΟΝΕ. 
  
Ο τρόπος λειτουργίας του EFSF, μπορεί να παρουσιασθεί αναλυτικά με τη βοήθεια 
του επόμενου γραφήματος.  
 

Γράφημα 24: Λειτουργία του EFSF 
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Πηγή: Βαρουφάκης. Ι. (2012) Το Ευρώ στο Δίχτυ της Αράχνης [Online], Προσβαση στην www.protagon.gr/?I=protagon 

el.aricel&id=8183 
 
Στο  πάνω  δεξιό  μέρος  του  γραφήματος,  ο  οριζόντιος  άξονας  παρουσιάζει  τον 
αριθμό  των  χωρών  της  ευρωζώνης  που  έχουν  παραμείνει  στις  αγορές,  ενώ  ο 
κάθετος άξονας παρουσιάζει το αριθμό εκείνων που αναγκάσθηκαν να βγουν από 
αυτές. Το κάτω δεξιό μέρος του γραφήματος παρουσιάζει το ποσοστό του ΑΕΠ που 

                                                                 
225  Στην  οικονομική  θεωρία,  η  περίπτωση  της  συσχέτισης  πτωχεύσεων  διαφορετικών  τάξεων 
αντιμετωπίσθηκε με  τη βοήθεια  των συναρτήσεων copula,  οι  οποίες αποδίδουν  τις συνδυασμένες 
πιθανότητες πτώχευσης μεταξύ των τάξεων και οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά από 
τον D.  Li  (Βαρουφάκης, 2012),  (Σπαρτιώτης  και  Στουρνάρας, 2010).  Στην  πράξη,  είναι  δύσκολος  ο 
υπολογισμός των συναρτήσεων copulas και για αυτό το λόγο απέτυχε και η αξιολόγηση των CDO.  
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καλείται να συνεισφέρει ένα κράτος που παραμένει στην αγορά, ως εγγύηση για τα 
κράτη  που  έχουν  αποκλεισθεί.  Το  ποσοστό  αυτό  αυξάνει  καθώς  ο  αριθμός  των 
χωρών που αποκλείονται από τις αγορές αυξάνει (F είναι ο αριθμός των κρατών). Το 
κάτω αριστερό γράφημα παρουσιάζει  το μέσο  επίπεδο  των  spread ως συνάρτηση 
των  χωρών  που  αποκλείονται  από  την  αγορά  και  εδώ  το  spread  αυξάνει,  καθώς 
αυξάνει  ο  αριθμός  των  κρατών  εκτός  αγορών.  Τέλος,  το  πάνω  αριστερό  μέρος 
παρουσιάζει το επίπεδο των spreads, πέραν του οποίου μια χώρα βρίσκεται εκτός 
αγοράς.  Αρχίζοντας από  το  αρχικό  σημείο  s0  ,εάν μια  χώρα  εκτοπίζεται  εκτός  των 
αγορών,  αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα  να  αυξηθεί  το  ποσοστό  εγγυήσεων  των 
υπόλοιπων χωρών (α1). Αυτό το γεγονός έχει σαν επακόλουθο να αυξηθεί το μέσο 
επίπεδο  του  spread  στην  ευρωζώνη  στο  s1  και  να  εκτοπισθεί  η  αμέσως  επόμενη 
χώρα.  Η  πορεία  αυτή  εξελίσσεται  κατά  τέτοιον  τρόπο,  ώστε  κάθε  φορά  που  μια 
χώρα  εκτοπίζεται  εκτός  αγορών,  αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα  να  επιβαρύνονται  οι 
υπόλοιπες. Με αυτόν τον τρόπο, προκαλείται αύξηση των spreads στην ευρωζώνη, 
με  αποτέλεσμα  να  εκτοπίζεται  από  τις  αγοράς  η  επόμενη  αδύνατη  χώρα.  Στη 
συγκεκριμένη  περίπτωση φαίνεται  ότι  το  πρόβλημα  της  λειτουργίας  του EFSF  και 
κατ’  επέκταση  του  μόνιμου  μηχανισμού  EMS  δεν  έγκειται  τόσο  στο  μέγεθος  του 
ταμείου, αλλά μάλλον στον τρόπο λειτουργίας του. 
 

13.5.2. Στρατηγικές Εξόδου από την Κρίση 
Βασικά, η ΟΝΕ και τα όργανά της έχουν εναποθέσει ένα μεγάλο μέρος των ελπίδων 
για την αντιμετώπιση της κρίσης στη λειτουργία των μηχανισμών χρηματοδότησης 
και  διάθεσης  χρηματοπιστωτικών  διευκολύνσεων.  Με  την  παράλληλη  εφαρμογή 
των  προγραμμάτων  προσαρμογής  των  χωρών  που  αντιμετωπίζουν 
χρηματοπιστωτικά  προβλήματα,  κάτω  από  την  επίβλεψη  της  Επιτροπής  και  του 
ΔΝΤ, η ΟΝΕ ελπίζει να επαναφέρει την ηρεμία στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να 
κερδίσει κατά αυτόν τον τρόπο χρόνο για να εφαρμόσει τις απαραίτητες θεσμικές 
αλλαγές,  τόσο  στον  δημοσιονομικό  τομέα  με  την  εφαρμογή  του  χρυσού  κανόνα 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, όσο και τις απαραίτητες αλλαγές στην πλευρά του ΣΣΑ 
και  τον  χρηματοπιστωτικό  τομέα.  Πέραν  της  βασικής  προβληματικής  της 
λειτουργίας των διαφόρων μηχανισμών, η οποία παρουσιάσθηκε στο προηγούμενο 
κεφάλαιο,  και  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  την  πορεία  εξέλιξης  των  ελλειμμάτων  των 
χωρών  ως  και  το  2030  (κεφάλαιο  13.5  «Επιπτώσεις  της  Kρίσης  στο  Xρέος  των 
Xωρών Mελών»)  και  το  γεγονός ότι  το μεγαλύτερο σύνολο  των  χωρών μελών  της 
ΟΝΕ  θα  αντιμετωπίσει  σοβαρά  προβλήματα  στον  τομέα  του  δημοσίου  χρέους, 
γεννάται το εύλογο ερώτημα μήπως η πρακτική της προσαρμογής για την επίλυση 
των  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων οδηγήσει  για ακόμα μια φορά σε  μια «χαμένη 
δεκαετία», όπως αυτή των προηγούμενων ετών, η οποία θα χαρακτηρίζεται από μια 
μακρά  περίοδο  χαμηλής  ανάπτυξης.  Πέραν  τις  στρατηγικής  που  έχει  ήδη 
δρομολογήσει  η  ΟΝΕ  και  τα  όργανά  της  και  φαίνεται  να  έχουν  οριοθετήσει  οι 
διάφορες  αποφάσεις,  στη  διεθνή  βιβλιογραφία  έχουν  προταθεί  δύο  τουλάχιστον 
στρατηγικές εξόδου από την κρίση. Η πρώτη αφορά μια πρόταση την οποία έκανε 
το συμβουλευτικό όργανο της γερμανικής κυβέρνησης με την ονομασία «Συνθήκη 
Αποπληρωμής Χρεών της ΟΝΕ» και η δεύτερη αφορά την πρόταση που έκανε ο Γ. 
Βαρουφάκης μαζί με τον συνεργάτη του S. Holland.  
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Στο κείμενο της έκθεσης για την αξιολόγησης της γερμανικής οικονομίας το οποίο 
δημοσιεύτηκε  τον  Νοέμβριο  του  2011  με  τον  τίτλο  «Verantwortung  für  Europa 
wahrnehmen”,  το  συμβούλιο  των  σοφών  της  Γερμανίας  πρότεινε  το  Σύμφωνο 
Αποπληρωμής Χρεών ως την ύστατη στρατηγική, σε περίπτωση που δεν αποδώσουν 
οι  διάφοροι  προτεινόμενοι  μηχανισμοί  χρηματοδότησης  και  διάθεσης 
χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων και πριν την ανάγκη δραστηριοποίησης της ΕΚΤ 
ως  μηχανισμού  ύστατης  χρηματοδότησης  (Sachverständigenrat,  2011,  σ.  109).  Η 
πρόταση περιλαμβάνει  τη  μεταφορά  του  ποσού  το  οποίο  υπερβαίνει  το 60%  του 
δημοσίου χρέους σε ένα κοινό ταμείο και την εκπόνηση σχεδίων αποπληρωμής των 
χρεών  των  χωρών  στο  κοινό  ταμείο  για  ένα  χρονικό  διάστημα  20  –  25  ετών.  Η 
διάρκεια του ταμείου θα είναι περιορισμένη και θα λειτουργεί για εκείνο το χρονικό 
διάστημα,  έως  ότου  αποπληρωθούν  όλα  τα  χρέη  όλων  των  κρατών  που 
συμμετέχουν στο ταμείο. Κάθε χώρα που εντάσσεται στο κοινό ταμείο διαχείρισης 
χρεών  θα  καταβάλει  ως  εγγύηση  το  20%  των  συναλλαγματικών  αποθεμάτων  της 
στο ταμείο. Επίσης, κάθε χώρα θα αναλάβει τη δέσμευση να διαθέσει ένα ποσοστό 
των εισπράξεών της από φόρους στο  ταμείο σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη 
για  επιπλέον  εγγυήσεις  ή,  εναλλακτικά,  να  αυξήσει  το  ποσοστό  καταβολής  ενός 
φόρου  (π.χ.  τον  φόρο  εισοδήματος  ή  τον  φόρο  προστιθέμενης  αξία)  και  να 
καταθέσει  τις  πρόσθετες  εισπράξεις  στο  ταμείο.  Κάθε  χώρα  που  συμμετέχει  στο 
ταμείο θα αναλάβει  να αποπληρώσει  το  χρέος από μόνη  της,  καταβάλλοντας  ένα 
σταθερό ποσό αποπληρωμής  το  οποίο  θα υπολογίζεται ως  ένα σταθερό ποσοστό 
επί  του  ΑΕΠ.  Μόνο  στην  περίπτωση  που  μια  χώρα  περιέλθει  σε  αδυναμία 
αποπληρωμής  θα  υπάρξει  κοινή  εγγύηση  εκ  μέρους  των  υπολοίπων  χωρών.  Το 
εναπομένον ποσό του χρέους, το οποίο δεν υπερβαίνει το 60%, θα παραμείνει στην 
δικαιοδοσία των μεμονωμένων κρατών, τα οποία θα αναλάβουν τη δέσμευση να το 
διατηρούν σύμφωνα με τον χρυσό κανόνα δημοσιονομικής πειθαρχίας.  

Κατά αυτό τον τρόπο, αναμένεται να δημιουργηθεί ένα ταμείο που θα αναλάβει να 
διαχειριστεί  ένα  συνολικό  χρέους  ύψους  2,3  τρις  ευρώ,  το  οποίο  αναμένεται  να 
αποπληρωθεί σε ένα διάστημα έως και 30  ετών,  έτσι ώστε, μετά αυτό  το χρονικό 
διάστημα,  οι  χώρες  μέλη  της  ΟΝΕ  να  μπορέσουν  να  λειτουργήσουν 
απελευθερωμένες από το βάρος του υπερβολικού χρέους, μόνο με το ποσοστό του 
60% το οποίο προβλέπει η συνθήκη του Μάαστριχτ (Sachverständigenrat, 2011).  

Το σχέδιο κινείται στην ίδια φιλοσοφία με αυτή της γερμανικής κυβέρνησης και της 
γερμανικής κοινής γνώμης, αποφεύγοντας επιμελώς να εμπλέξει την ΕΚΤ στην κοινή 
διαχείριση  και  χρηματοδότηση  του  χρέους.  Δημιουργεί  μια  αρκετά  μεγάλη  μάζα 
ομολόγων  χωρίς,  όμως  να  διευκρινίζει  επακριβώς  τον  τύπο  των  ομολόγων  και 
ειδικότερα  εάν  τα  ομόλογα  θα  έχουν  τη  μορφή  των  διαφόρων  μηχανισμών 
αποπληρωμής ή θα έχουν μια κοινή και σαφή εγγύηση.  

Η  πρόταση  των Varoufakis  και Holland  περιλαμβάνει  τρία  τμήματα  (Βαρουφάκης, 
2012, σ. 423, 2011, σ. 163 ). Το πρώτο τμήμα αφορά την ανάληψη του χρέους που 
υπερβαίνει  το 60% από την ΕΚΤ.  Για το συγκεκριμένο ποσό η ΕΚΤ θα εκδώσει ένα 
κοινό ευρωομόλογο το οποία αναμένεται να αποπληρωθεί από την ίδια τη χώρα σε 
ένα  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  καταβάλλοντας  ένα  σταθερό  ποσό  αποπληρωμής 
κάθε έξι μήνες. Το δεύτερο τμήμα περιλαμβάνει τον συμψηφισμό του χρέους των 
χωρών μελών με το χρέος αυτών απέναντι στις ιδιωτικές τράπεζες. Η ΕΚΤ, έχοντας 
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αναλάβει  το  υπερβαίνον  το  60%  χρέος  μιας  χώρας  μπορεί  να  επιβάλλει  στις 
ιδιωτικές  τράπεζες  να  διαγράψουν  ένα  μεγάλο  μέρος  του  χρέους  της  χώρας 
απέναντι  σε  αυτές.  Το  κούρεμα  του  χρέους  απέναντι  στις  ιδιωτικές  τράπεζες  θα 
γίνει  μετά  από  λογιστικό  έλεγχο  των  τραπεζών,  όπου  θα  εξετασθεί  και  θα 
υπολογιστεί  η  ανάγκη  νέων  κεφαλαίων  για  να  μην  κηρυχτούν  οι  τράπεζες  σε 
πτώχευση. Σε περίπτωση κατά την οποία παραστεί ανάγκη για επιπλέον κεφάλαια 
από  τη  μεριά  των  τραπεζών,  αυτά  μπορεί  να  προέλθουν  από  την  έκδοση  νέων 
μετοχών ή τη χρηματοδότηση των τραπεζών μέσω του EFSF ή του ESM. Κατά αυτό 
τον τρόπο, οι συντάκτες της πρότασης ελπίζουν να «καθαρίσουν» τα τοξικά χαρτιά 
τόσο  στον  κρατικό  τομέα  όσο  και  στον  ιδιωτικό  δια  παντός.  Το  τρίτο  τμήμα 
περιλαμβάνει  την  ενεργοποίηση  της  Ευρωπαϊκής  Τράπεζας  Επενδύσεων,  η  οποία 
ως ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ θα αναλάβει τη διενέργεια επενδύσεων στις χώρες που 
αντιμετωπίζουν  προβλήματα,  είτε  καταργώντας  τη  δέσμευση  της 
συγχρηματοδότηση  από  μέρους  του  κράτους  μέλους,  είτε  επιτρέποντας  τη 
χρηματοδότηση  των  κρατών  από  την  ΕΚΤ  για  την  υλοποίηση  των  συγκεκριμένων 
έργων.  

13.6. Δημοσιονομική Πειθαρχία, Επιτόκια και 
Χρηματοπιστωτική Ολοκλήρωση 

Παρατηρώντας  τον διεθνή  τύπο,  διακρίνεται  μια παράξενη  εμμονή η ΟΝΕ  να μην 
αντιμετωπίζεται  ως  μια  ενιαία  οντότητα,  αλλά  απλά  και  μόνο  ως  ένα  σύνολο 
ξεχωριστών κρατών. Συγκρίνοντας την ΟΝΕ ως σύνολο με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία ή τη 
Μεγάλη  Βρετανία,  φαίνεται  ότι  η  ΟΝΕ,  παρ’  όλο  που  παρουσιάζει  φανερά 
καλύτερους  δείκτες,  για  παράδειγμα,  αναφορικά  με  το  ισοζύγιο  τρεχουσών 
συναλλαγών,  το  οποίο  στην  ΟΝΕ  είναι  σχεδόν  ισοσκελισμένο,  σε  αντίθεση  με  τις 
ΗΠΑ οι οποίες παρουσιάζουν το μεγαλύτερο έλλειμμα, ή με  το δημόσιο χρέος,  το 
οποίο  είναι  πολύ  μικρότερο  από  αυτό  των  ΗΠΑ  και  της  Ιαπωνίας,  αξιολογείται 
υποδεέστερα  σε  σχέση  με  τις  παραπάνω  χώρες.  Ζωντανό  παράδειγμα  είναι  η 
περίπτωση της κρίσης. Αυτή η αντιμετώπιση φαίνεται καθαρά και στην περίπτωση 
των  «προβληματικών»  ευρωπαϊκών  χωρών  σε  σχέση  με  τις  παραπάνω  χώρες. 
Συγκρίνοντας  την  κατάσταση  των  συγκεκριμένων  χωρών  με  αυτή  των  υπόλοιπων 
χωρών,  όπως  ακριβώς  παρουσιάζεται  στους  επόμενες  δύο  πίνακες,  φαίνεται  ότι, 
ενώ  οι  ευρωπαϊκές  χώρες  αντιμετωπίζουν  περίπου  τα  ίδια  προβλήματα  με  τις 
υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες και ενώ οι προβληματικές ευρωπαϊκές χώρες έχουν 
καταβάλλει  τεράστιες προσπάθειες μειώνοντας τα δημοσιονομικά του ελλείμματα 
πολύ περισσότερο από τις μειώσεις που έχουν επιβάλλει οι ανεπτυγμένες χώρες, η 
αγορά τις «τιμωρεί» επιβάλλοντας τους υψηλά επιτόκια.  

Πίνακας 16: Δημοσιονομικά Ελλείμματα Ελλάδας, Ιρλανδίας, Πορτογαλίας Ισπανίας και Επιλεγμένων Χωρών της G‐7 

Δημοσιονομικά Ελλείμματα των PIGS και των G‐7 χρεωμένων χωρών  

Έτος   Ελλάδα 
Ιρλανδί

α 
Πορτογ
αλία   Ισπανία 

Μέσος 
όρος 
PIGS  Ιταλία 

Μεγάλη 
Βρετανί

α  ΗΠΑ  Ιαπωνία 

Μέσος 
όρος G‐

7 
Γερμανί

α 

1992 
‐       

11,5    
‐         
2,9    

‐         
3,3    

‐         
3,9    

‐        
5,0    

‐      
10,4    

‐         
6,3    

‐         
5,9    

         
0,8    

‐         
4,2    

‐         
2,4    

1993 
‐       

12,4    
‐         
2,7    

‐        
6,1    

‐         
6,6    

‐         
7,2    

‐      
10,0    

‐         
7,8    

‐         
5,1    

‐         
2,4    

‐         
4,7    

‐         
3,0    

1994 
‐         
9,0    

‐         
1,9    

‐         
5,6    

‐         
6,0    

‐         
6,2    

‐         
9,7    

‐         
6,6    

‐         
3,7    

‐         
3,7    

‐         
4,0    

‐         
2,5    
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Δημοσιονομικά Ελλείμματα των PIGS και των G‐7 χρεωμένων χωρών  

Έτος   Ελλάδα 
Ιρλανδί

α 
Πορτογ
αλία   Ισπανία 

Μέσος 
όρος 
PIGS  Ιταλία 

Μεγάλη 
Βρετανί

α  ΗΠΑ  Ιαπωνία 

Μέσος 
όρος G‐

7 
Γερμανί

α 

1995 
‐         
7,0    

‐         
2,0    

‐         
3,4    

‐         
6,5    

‐         
5,9    

‐         
7,4    

‐         
5,7    

‐         
3,3    

‐         
4,6    

‐         
3,9    

‐         
9,5    

1996 
‐         
6,8    

‐         
0,1    

‐         
2,9    

‐         
4,9    

‐         
4,6    

‐         
7,0    

‐         
4,0    

‐         
2,3    

‐         
5,0    

‐         
3,2    

‐         
3,4    

1997 
‐         
6,0    

         
1,4    

‐         
1,7    

‐         
3,4    

‐         
3,2    

‐         
2,7    

‐         
2,1    

‐         
0,9    

‐         
4,0    

‐         
1,8    

‐         
2,8    

1998 
‐         
3,9    

         
2,2    

‐         
1,8    

‐         
3,2    

‐         
2,7    

‐         
3,1    

‐         
0,1    

         
0,3    

‐         
5,6    

‐         
1,1    

‐         
2,3    

1999 
‐         
3,1    

         
2,6    

‐         
0,9    

‐         
1,4    

‐         
1,3    

‐         
1,8    

         
0,9    

         
0,7    

‐         
7,4    

‐         
1,1    

‐         
1,6    

2000 
‐         
3,7    

         
4,7    

‐         
1,1    

‐         
1,0    

‐         
0,9    

‐         
0,9    

         
1,3    

         
1,5    

‐         
7,6    

‐         
0,5    

          
1,1    

2001 
‐         
4,3    

         
0,6    

‐         
2,4    

‐         
0,7    

‐         
1,3    

‐         
3,1    

         
0,6    

‐         
0,6    

‐         
6,3    

‐         
1,7    

‐         
3,1    

2002 
‐         
4,8    

‐         
0,5    

‐         
1,0    

‐         
0,5    

‐         
1,2    

‐         
3,0    

‐         
2,0    

‐         
3,9    

‐         
8,0    

‐         
4,6    

‐         
3,8    

2003 
‐         
5,7    

         
0,3    

          
‐      

‐         
0,2    

‐         
1,0    

‐         
3,5    

‐         
3,3    

‐         
4,9    

‐         
6,0    

‐         
5,4    

‐         
4,2    

2004 
‐         
7,4    

         
1,3    

‐         
0,2    

‐         
0,3    

‐         
1,3    

‐         
3,6    

‐         
3,4    

‐         
4,4    

‐         
6,2    

‐         
4,7    

‐         
3,8    

2005 
‐         
5,3    

         
1,7    

‐         
2,5    

          
1,0    

‐         
0,3    

‐         
4,4    

‐         
3,3    

‐         
3,2    

‐         
4,8    

‐         
3,6    

‐         
3,3    

2006 
‐         
6,1    

         
2,9    

‐         
0,4    

          
2,0    

         
0,6    

‐         
3,3    

‐         
2,6    

‐         
2,0    

‐         
4,0    

‐         
2,5    

‐         
1,7    

2007 
‐         
6,7    

         
0,1    

‐         
3,2    

          
1,9    

‐         
0,2    

‐         
1,5    

‐         
2,7    

‐         
2,7    

‐         
2,4    

‐         
2,7    

          
0,2    

2008 
‐         
9,8    

‐         
7,3    

‐         
3,5    

‐         
4,1    

‐         
5,2    

‐         
2,7    

‐         
4,9    

‐         
6,5    

‐         
4,2    

‐         
5,9    

‐         
0,1    

2009 
‐       

15,5    
‐      

14,2    
‐      

10,1    
‐      

11,1    
‐      

12,0    
‐         
5,3    

‐      
10,3    

‐      
12,8    

‐      
10,3    

‐      
12,0    

‐         
3,2    

2010 
‐       

10,4    
‐      

32,0    
‐         
9,1    

‐         
9,2    

‐      
11,3    

‐         
4,5    

‐      
10,2    

‐      
10,3    

‐         
9,2    

‐      
10,1    

‐         
4,3    

2011 
‐         
8,5    

‐      
10,3    

‐         
5,9    

‐         
6,1    

‐         
6,8    

‐         
4,0    

‐         
8,5    

‐         
9,6    

‐      
10,3    

‐         
9,7    

‐         
1,1    

                                   
2009‐
2011 

          
7,0    

         
3,9    

          
4,2    

          
5,0    

         
5,2    

         
1,3    

         
1,6    

         
3,2    

         
‐      

          
2,4    

          
2,1    

Πηγή: Sachversändigenrat (2011). Verantwortung für Europa wahrnehmen. Jaheresgutachen 2011/12, σ. 88. 

Πίνακας 17: Διαρθρωτικά Ελλείμματα Ελλάδας, Ιρλανδίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας και Επιλεγμένων Χωρών της G‐7  

Διαρθρωτικά Δημοσιονομικά Ελλείμματα των PIGS και των  G‐7 χρεωμένων χωρών  

Έτος  
Ελλάδ
α 

Ιρλανδ
ία 

Πορτο
γαλία  

Ισπανί
α 

Μέσος 
όρος 
PIGS  Ιταλία 

Μεγάλ
η 

Βρεταν
ία  ΗΠΑ 

Ιαπωνί
α 

Μέσος 
όρος 
G‐7 

Γερμαν
ία 

2006 
‐         
3,5    

‐         
4,8    

‐         
1,0    

          
2,1    

‐         
1,8    

         
0,7    

‐         
1,3    

         
‐      

‐         
3,4    

‐         
1,6    

          
1,2    

2007 
‐         
6,3    

‐         
7,9    

‐         
0,6    

          
1,3    

‐         
3,1    

         
2,5    

‐         
1,7    

‐         
0,1    

‐         
2,1    

‐         
1,3    

          
2,5    

2008 
‐         
8,3    

‐      
12,5    

‐         
0,4    

‐         
4,2    

‐         
6,4    

         
2,4    

‐         
4,3    

‐         
2,5    

‐         
3,0    

‐         
3,3    

          
1,9    

2009 
‐       

13,1    
‐         
9,8    

‐         
5,7    

‐         
8,5    

‐         
9,3    

         
0,9    

‐         
6,8    

‐         
4,9    

‐         
6,2    

‐         
6,0    

          
1,0    

2010 
‐         
5,8    

‐         
6,0    

‐         
5,3    

‐         
6,1    

‐         
5,8    

         
1,2    

‐         
5,6    

‐         
5,1    

‐         
6,3    

‐         
5,7    

          
0,5    

2011 
‐         
0,4    

‐         
3,4    

‐         
0,1    

‐         
2,9    

‐         
1,7    

         
1,9    

‐         
3,5    

‐         
4,8    

‐         
6,7    

‐         
5,0    

          
1,4    

2009‐
2011 

         
12,7    

         
6,4    

          
5,6    

          
5,5    

         
7,6    

         
1,0    

         
0,1    

         
0,1    

         
0,5    

          
1,0    

‐         
0,5    

Πηγή: Sachversändigenrat (2011). Verantwortung für Europa wahrnehmen. Jaheresgutachen 2011/12, σ. 89. 
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Πολλοί  αναλυτές  και  μεταξύ  αυτών  και  το  συμβούλιο  των  σοφών  στη  Γερμανία 
(Sachverständigenrat,  2011),  θεωρούν,  ότι  αυτό  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  στις 
προαναφερθείσες χώρες της ομάδας των G‐7, λειτουργεί ο θεσμός του τελευταίου 
δανειστή, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην περίπτωση των  ευρωπαϊκών χωρών.  

Αναμφισβήτητα, η αξιολόγηση της ΟΝΕ ως μιας ομάδας διακριτών κρατών δείχνει, 
αν  μη  τι  άλλο,  ότι  η  οικονομική  ολοκλήρωση  της  ΟΝΕ  δεν  έχει  προχωρήσει  στον 
βαθμό που ίσως θα επιθυμούσαν κάποιοι. Αυτό φαίνεται καθαρά από τις μεγάλες 
διαφορές που παρουσιάζουν μεταξύ τους τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων των 
κρατών μελών. Η «ευγενική ανεμελιά», η οποία χαρακτήριζε κατά την προ κρίσης 
εποχή την Ε.Ε. και κυρίως την ΟΝΕ, έχει πλέον παρέλθει και η αγορά μέσα από τη 
διαφοροποίηση  των  επιτοκίων  έχει  πλέον  αναλάβει  –  αν  και  κάπως  αργά  –  τον 
έλεγχο  και  την  επιβολή  της  πειθαρχίας.  Πέραν  αυτού,  η  μέχρι  τώρα  εμπειρία  της 
κρίσης φανερώνει μια απρόσμενη αλήθεια, η οποία φαίνεται να είχε παραβλεφθεί 
κατά  τη  δημιουργία  της  συνθήκης  του  Μάαστριχτ,  ότι  δηλαδή  η  νομισματική 
ολοκλήρωση δεν αρκεί για τη δημιουργία μιας νομισματικής ένωσης και απαιτείται 
και  η  δημοσιονομική  ολοκλήρωση.  Ένας  οπό  αυτούς  που  τόνιζαν  εξ  αρχής  την 
ανάγκη  της  δημοσιονομικής  ολοκλήρωσης  παρ’  όλη  τη  νομισματική  ολοκλήρωση, 
ήταν και ο W. Buiter. Στο έργο του «To Purgatory and Beyond»  (Buiter, 2004), στη 
σελίδα 7,  αναφέρει «The central  thesis of  this paper  is  that  there  is one, and only 
one, necessary condition  for the adoption of the euro by the new EU members: the 
government’s  fiscal‐financial‐programme  should  be  sustainable  following  adoption 
of  the  euro;  furthermore,  fiscal‐financial  sustainability  should  also  be  a  sufficient 
condition  for the adoption of the euro. The  first argument supporting this view  is a 
simple  implication  of  intertemporal  public  finance  theory.  The  second  argument 
emphasizes  the  importance  of  ensuring  the  automatic  fiscal  stabilizers  can  work 
without encumbrances following the adoption of the euro.» 

Το ζήτημα αυτό, σε μια διαφορετική μορφή απασχόλησε και τον Τ. Sargent (Sargent, 
2011), ο οποίος, στην τιμητική ομιλία του για την απονομή του Νομπέλ του 2011, 
έθεσε το ερώτημα κατά πόσο πρέπει σε μια οικονομική και νομισματική ένωση να 
προηγείται  η  νομισματική  ολοκλήρωση  της  δημοσιονομικής  ή,  αντιστρόφως,  η 
δημοσιονομική  της  νομισματικής  ολοκλήρωσης.  Ανέφερε  σχετικά  ένα  ιστορικό 
παράδειγμα και συγκεκριμένα τις πολιτείες των ΗΠΑ, οι οποίες μετά τον πόλεμο της 
Ανεξαρτησίας, κατά την περίοδο 1775‐1783, παρουσίαζαν υψηλά ελλείμματα, όπως 
ακριβώς σήμερα  οι χώρες της Ευρώπης, και πως ο τότε υπουργός οικονομικών των 
ΗΠΑ, Α. Hamilton, αποφάσισε να εγγυηθεί το σύνολο των χρεών των μεμονωμένων 
πολιτειών, εκδίδοντας ομοσπονδιακά ομόλογα τα οποία εγγυόταν η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση και όχι οι μεμονωμένες πολιτείας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα τόσο στην 
επίλυση του χρέους των πολιτειών, όσο και στην ανάπτυξη της μεγαλύτερης αγοράς 
ομολόγων στον κόσμο.   

Η προβληματική της δημοσιονομικής και νομισματικής ολοκλήρωσης αποτυπώνεται 
και  στο  επίπεδο  της  δημοσιονομικής  πειθαρχίας,  των  επιτοκίων  καθώς  και  στη 
χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση.  Σύμφωνα  με  τη  φιλοσοφία  της  συνθήκης  του 
Μάαστριχτ,  η  δημοσιονομική  πειθαρχία  αναμένεται  να  επιβληθεί  τόσο  με  την 
τήρηση  των  ορίων,  όσο  και  με  την  πειθαρχία  της  αγοράς,  την  πειθαρχία  των 
υψηλών επιτοκίων. Από  την άλλη μεριά,  ο στόχος  της νομισματικής ολοκλήρωσης 
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είναι  η  σύγκλιση  των  επιτοκίων  στις  χώρες  μέλη  και  κατά αυτόν  τον  τρόπο  και  η 
νομισματική  και  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση  για  την  εφαρμογή  μιας  ενιαίας 
νομισματικής  πολιτικής.  Σύμφωνα  με  την  παραπάνω  λογική,  τα  επιτόκια  σε  μια 
νομισματική  ένωση  τύπου  ΟΝΕ  έχουν  ένα  διττό  ρόλο.  Από  τη  μια,  έχουν  να 
επιβάλλουν την πειθαρχία μέσω της διαφοροποίησης και, από την άλλη, έχουν να 
συμβάλλουν  στην  υλοποίηση  της  ενιαίας  νομισματικής  πολιτικής  μέσω  της 
σύγκλισης. Από τη στιγμή κατά την οποία η τάση σύγκλισης των επιτοκίων χάθηκε 
με την εμφάνιση της κρίσης και οι αγορές των ομολόγων άρχισαν να απεικονίζουν 
τις διαφορές των πολιτικών των κρατών μελών, είναι αμφίβολη η υλοποίηση μιας 
ενιαίας νομισματικής πολιτικής, ακόμα και όταν παρέλθει η κρίση.  

Επιμένοντας στην «άρνηση» της δημοσιονομικής ολοκλήρωσης, τα επίσημα όργανα 
της  ΟΝΕ,  αλλά  και  πολλοί  παρατηρητές  και  μελετητές,  επιμένουν  στη 
δημοσιονομική  πειθαρχία  μέσω  της  επιβολής  αυστηρότερων  κανόνων 
συμπεριφοράς, όπως: 

- την  επιβολή  του  χρυσού  κανόνα  δημοσιονομικής  πειθαρχίας,  ο  οποίος 
θέτει  το  όριο  του  0,5%226  του  ονομαστικού  ΑΕΠ  για  το  διαρθρωτικό 
έλλειμμα  και  ο  οποίος  θα  πρέπει  να  ενσωματωθεί  στη  συνταγματική 
νομοθεσία των κρατών μελών,  

- την ενίσχυση του ΣΣΑ για το περιορισμού του χρέους στο 60%, μέσω μιας 
ετήσιας μείωσης κατά 1/20 του επιπλέον χρέους,  

- την  ενίσχυση  της  διαδικασίας  επιτήρησης  υπερβολικού  ελλείμματος, 
μέσω της επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων227, ή 

- την ανάθεση της επιτήρησης της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος 
σε  έναν  ειδικό  επίτροπο  αρμόδιο  για  τα  δημοσιονομικά,  ένα  είδος 
υπουργού των οικονομικών της ΟΝΕ με αυξημένες αρμοδιότητες228. 

 
Στο πλαίσιο  των παραπάνω μέτρων  και με σκοπό  την  ενίσχυση  της πειθαρχίας  εκ 
μέρους  της  αγοράς,  το  συμβούλιο  των  σοφών  στη  Γερμανία  προτείνει  μια  ειδική 
μεθοδολογία αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία κατατάσσει τις χώρες της ΟΝΕ σε 
τρία επίπεδα, όπου: 

- Το πρώτο επίπεδο θα περιλαμβάνει  τις  χώρες οι οποίες  επιβάλουν μια 
δημοσιονομική  σταθερότητα  και  κρατούν  το  δημόσιο  χρέος  κάτω  του 
ορίου του 60% και στις οποίες θα προσφέρεται απεριόριστη δυνατότητα 
αναχρηματοδότησης  από  τον  ESM,  σε  περίπτωση  που  αυτές 
αντιμετωπίσουν προβλήματα ρευστότητας. 

                                                                 
226 Για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου ποσοστού, βλέπε τις προβλέψεις του κεφαλαίου 15.3. 
227  Κατά  το  συμβούλιο  των  σοφών  της  Γερμανίας,  οι  κυρώσεις  αυτές  δεν  πρέπει  να 
προσανατολίζονται  στην  επιβολή  κάποιων  προστίμων,  αλλά  θα  πρέπει  να  συμπεριλάβουν  τη 
δυνατότητα  επιβολής  πρόσθετων  φόρων  στις  χώρες,  οι  οποίες  υπερβαίνουν  τα  όρια 
(Sachverständigenrat, 2011, σ. 123). 
228  Το  συμβούλιο  των  σοφών  της  Γερμανίας  προτείνει  κάτι  αντίστοιχο  με  την  περίπτωση  του 
επιτρόπου  αρμόδιου  για  την  ανταγωνιστικότητα,  ο  οποίος  έχει  τη  δυνατότητα  να  παίρνει  μέτρα 
χωρίς την ανάγκη έγκρισης από το συμβούλιο (Sachverständigenrat, 2011, σ. 121). Κατά τον πρώην 
πρόεδρο  της  ΕΚΤ,  Jean‐Claude  Trichet,  ο  ειδικός  αυτός  επίτροπος  πρέπει  να  έχει  αυξημένες 
αρμοδιότητες  και  να  αναλάβει  τόσο  τον  τομέα  της  ανταγωνιστικότητας  όσο  και  τους  τομείς  της 
νομισματικής και οικονομικής πολιτικής της κοινότητας (Sachverständigenrat, 2011, σ. 121).  
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- Το δεύτερο επίπεδο θα περιλαμβάνει τις χώρες με δημόσιο χρέος μεταξύ 
60%  και  90%  και  στις  οποίες  θα  διαθέτονται  πιστώσεις  από  τον 
μηχανισμό ESM, κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις. 

- Το τρίτο επίπεδο θα περιλαμβάνει χώρες των οποίων το δημόσιο χρέος 
υπερβαίνει  το  επίπεδο  του  90%  και  στις  οποίες  θα  επιβάλλονται 
προγράμματα  αναδιάρθρωσης  του  χρέους  με  τη  συμμετοχή  του 
ιδιωτικού τομέα.  

 
Κατά  πόσο  τέτοια  μέτρα  θα  επιλύσουν  το  πρόβλημα  της  δημοσιονομικής 
πειθαρχίας,  το  οποίο  όμως  δεν  πρέπει  να  ταυτίζεται  με  το  πρόβλημα  της 
δημοσιονομικής ολοκλήρωσης, αναμένεται το δείξει το μέλλον. 

13.7. Η «Επανεμφάνιση» του Προβλήματος της «Βασικής 
Αδυναμίας» (Original Sin) 

 
Όπως ήδη αναφέρθηκε στο Πρώτο Μέρος, ένας από τους βασικότερους λόγους, για 
τους οποίους κάποιες μικρές χώρες θέλουν να ενταχθούν σε μια νομισματική ένωση 
με  ένα  ισχυρό  νόμισμα,  σχετίζεται  με  τη  χαμηλή  αξιοπιστία  των  δικών  τους 
νομισμάτων,  την οποία θέλουν να αποκαταστήσουν υιοθετώντας ένα άλλο  ισχυρό 
και αξιόπιστο νόμισμα. Το ζήτημα αυτό χαρακτηρίστηκε και ως το βασικό πρόβλημα 
αδυναμίας  ή  άλλως  προπατορικό  αμάρτημα  (original  sin)  και  σχετίζεται  με  τη 
βασική αδυναμία μιας χώρας να μην μπορεί να συνάψει εξωτερικό χρέος στο δικό 
της νόμισμα229.   
Παρατηρώντας τη λειτουργία της ΟΝΕ τα τελευταία δέκα έτη, φαίνεται καθαρά ότι 
μικρές χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία ή η Πορτογαλία είχαν λύσει το πρόβλημα 
της βασικής αδυναμίας, εφ΄ όσον μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στη διεθνή αγορά 
και  να  εκδώσουν  χρέος  σε  ευρώ  με  χαμηλά  επιτόκια,  λύνοντας  ταυτόχρονα  κατά 
ένα μεγάλο βαθμό και το πρόβλημα της χρηματοδότησής τους.  

Η  πρακτική  αυτή  λειτούργησε,  όσον  καιρό  επικρατούσε  μια  σχετική  σταθερότητα 
και τα πράγματα πήγαιναν σχετικά καλά. Μεγάλο ρόλο για τη μείωση των επιτοκίων 
των  χωρών  αυτών  έπαιξε  και  η  προοπτική  ένταξης  των  συγκεκριμένων  χωρών  σε 
μια  νομισματική  ένωση.  Τα  πράγματα  άλλαξαν  με  την  εμφάνιση  της  κρίσης  στην 
ΟΝΕ. Με  το  ξέσπασμα  της  κρίσης,  οι  παραπάνω  χώρες  απώλεσαν  τη  δυνατότητα 
έκδοσης χρέους που τους παρείχε το ευρώ. Η κρίση χρέους στην ΟΝΕ έδειξε κατά 
αυτό  τον  τρόπο  ότι  η  δυνατότητα  έκδοσης  χρέους  δεν  σχετίζεται  μόνο  με  το 
νόμισμα ονομαστικοποίησης του χρέους αλλά και με τη δυνατότητα αποπληρωμής, 
την οποία εξασφαλίζει  το εκδοτικό προνόμιο μια κεντρικής τράπεζας. Ουσιαστικά, 
για  τις  παραπάνω  χώρες,  το  ευρώ,  αν  και  κοινό  νόμισμα,  παρέμεινε  ένα  ξένο 
νόμισμα,  ένα  νόμισμα  το  οποίο  πολλές  φορές  ονομάζεται  ένα  νόμισμα  χωρίς 
κράτος.  

Η  διαφορά  αυτή  φαίνεται,  εάν  συγκριθεί  η  περίπτωση  ενός  κράτους  το  οποίο 
εκδίδει χρέος στην διεθνή αγορά στο δικό του νόμισμα, όπως η Μ. Βρετανία, με την 
περίπτωση,  για  παράδειγμα,  της  Πορτογαλίας,  η  οποία  εκδίδει  χρέος  στη  διεθνή 
αγορά  σε  ευρώ. Φυσικά,  και  οι  δύο  χώρες  πρέπει  να αποπληρώσουν  το  χρέος,  η 

                                                                 
229 Βλέπε κεφάλαιο 3.3. 
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διαφορά της Μ. Βρετανίας με την Πορτογαλία είναι όμως, ότι στην περίπτωση της 
πρώτης υπάρχει η πρόσθετη εγγύηση ότι,  σε  τελική ανάλυση,  η  κεντρική  τράπεζά 
της μπορεί να συμβάλλει στην αποπληρωμή του χρέους εκδίδοντας νέο χρήμα, σε 
αντίθεση με  τη δεύτερη η οποία θα πρέπει  να εξασφαλίσει  την αποπληρωμή  του 
χρέους  με  άλλους  τρόπους,  όπως  πρέπει  εξ  άλλου  να  εξασφαλίσουν  την 
αποπληρωμή  του  χρέους  και  οι  υπό  ανάπτυξη  χώρες  ή  αναδυόμενες  αγορές  στις 
οποίες παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το φαινόμενο της βασικής αδυναμίας.  

Κάτω  από  αυτό  το  πρίσμα,  η  ένταξη  των  χωρών  στην  Ε.Ε.  με  την  προοπτική  της 
ένταξης  στην  ΟΝΕ  επανατίθεται  εκ  νέου  σε  πραγματικούς  όρους.  Η  «ευγενική 
ανεμελιά»  με  την  οποία  οι  αγορές  αντιμετώπιζαν  παλαιές  και  νέες  προς  ένταξη 
χώρες  και  κατέληγε  σε  μικρές  διαφοροποιήσεις,  αν  όχι  μηδαμινές,  των  επιτοκίων 
των συγκεκριμένων χωρών, έχει πλέον χαθεί και τη θέση της έχει πάρει η αυστηρή 
αξιολόγηση  της  αγοράς  και  αυτό  πρέπει  να  προσεχθεί  ιδιαίτερα.  Από  μόνη  της  η 
προοπτική ένταξης δεν εξασφαλίζει συνθήκες επιτυχίας.  

13.8. H Πλευρά της Πραγματικής Οικονομίας στην Κρίση της 
ΟΝΕ 

Η  πραγματική  πλευρά  της  κρίσης  αποτυπώνεται  στα  διάφορα  προγράμματα 
προσαρμογής  που  έχουν  ήδη  επιλέξει  να  εφαρμόσουν  σχεδόν  οι  περισσότερες 
χώρες της ΟΝΕ, αρχής γενομένης με την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. 
Σε  όλα  τα  παραπάνω  προγράμματα  των  συγκεκριμένων  χωρών,  αλλά  και  των 
υπολοίπων, το βασικό μέλημα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, δείχνοντας 
των  δρόμο  για  την  εφαρμογή  εναλλακτικών  πολιτικών  και  τη  φυγή  προς  τη 
προώθηση των εξαγωγών, οι οποίες καλούνται να εξισορροπήσουν τις μειώσεις που 
επιβάλλουν η πολιτικές μείωσης των δαπανών για τη διαχείριση του χρέους. Επειδή 
σε  μια  νομισματική  ένωση  εκλείπει  η  δυνατότητα  της  υποτίμησης  του  εθνικού 
νομίσματος,  οι  πολιτική αυτή  εφαρμόζεται  με  τη  λεγόμενη  εσωτερική υποτίμηση, 
δηλαδή τη μείωση των μισθών και των τιμών.  

Αναμφισβήτητα, πρόκειται για μια νεο‐μερκαντιλιστική άποψη, η οποία αποβλέπει 
καθαρά στην προώθηση των εξαγωγών και η οποία παραβλέπει το γεγονός ότι μια 
τέτοια πολιτική ανάπτυξης βασιζόμενη στην προώθηση  των εξαγωγών δεν μπορεί 
να εφαρμοστεί από όλες τις χώρες. Εκφράζοντας το πρόβλημα με όρους εσωτερικής 
υποτίμησης, μπορεί εύκολα να θεωρηθεί, ότι ακόμα και στην περίπτωση, κατά την 
οποία  οι  χώρες  της  Ευρώπης  προχωρήσουν  σε  μια  μεγάλη  εσωτερική  υποτίμηση 
στα  επίπεδα  π.χ.  των  μισθών  της  Κίνας  και  της  Ινδίας  ακόμα  και  σε  αυτή  την 
περίπτωση θα υπάρχουν χώρες οι οποίες παρουσιάζουν πλεονάσματα και άλλες οι 
οποίες παρουσιάζουν ελλείμματα στο εμπορικό τους ισοζύγιο. Είναι αδύνατον όλες 
οι χώρες της ΟΝΕ να παρουσιάζουν πλεονάσματα.    

Κάτω από αυτό το πρίσμα, το πρόβλημα της οικονομικής και νομισματικής ένωσης 
τίθεται  πλέον  στις  πραγματικές  διαστάσεις  του,  ως  ένα  πρόβλημα  ανακύκλωσης 
των εμπορικών πλεονασμάτων προς τις ελλειμματικές χώρες. Το δόγμα Lawson, το 
οποίο παρουσιάσθηκε στα  προηγούμενα κεφάλαια, δεν φαίνεται να ισχύει για όλες 
τις περιστάσεις και όλες τις χρονικές περιόδους. Σε πολλές περιπτώσεις τα εμπορικά 
ελλείμματα των χωρών μπορεί να εκφράζουν την αγωνιώδη προσπάθεια λαών για 
την επιβίωση. Το αργότερο μετά την ξέσπασμα της κρίσης τα κράτη μέλη πρέπει να 
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ξανασκεφτούν την περίπτωση των εμπορικών ελλειμμάτων το χωρών του νότου της 
ΟΝΕ  και  οι  χώρες  του  βορά  στην  ΟΝΕ  πρέπει  να  αποδεχθούν  ότι  δεν  μπορούν 
συνέχεια αυτές απολαμβάνουν τους καρπούς των εμπορικών πλεονασμάτων, χωρίς 
να φροντίζουν για ένας είδος εξισορρόπησης, ένα είδος ανακύκλωσης αυτών έστω 
και με τη μορφή εντατικοποίησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.  

13.9. Το «Παράδειγμα» της Ελλάδας 
Η  περίπτωση  της  Ελλάδας  και  η  κρίση  χρέους  που  βιώνει  η  χώρα  μπορεί  να 
αποτελέσει το χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο πρέπει να λάβουν σοβαρά υπ’ 
όψη τους οι νέες χώρες υπό μετάβαση κατά την είσοδο τους στην ΟΝΕ.  

Η Ελλάδα, μια μικρή χώρα, αναζητώντας την αξιοπιστία ενός διεθνούς νομίσματος, 
του  ευρώ,  εντάχθηκε  το 2001  στην  ευρωζώνη.  Από  πολλούς  χαρακτηρίζεται ως  η 
Αργεντινή  της  Ευρώπης,  καθώς  όπως η Αργεντινή  έτσι  και  η  Ελλάδα συνέδεσε  το 
νόμισμα της με ένα ισχυρό νόμισμα το ευρώ και προσπάθησε, όπως η Αργεντινή, να 
λειτουργήσει  σε  ένα  περιβάλλον  σταθερών  συναλλαγματικών  συνδέσεων 
(προφανής  είναι  η  στενή  διασύνδεση  των  καθεστώτων  του  συναλλαγματικού 
συμβουλίου,  της  δολαριοποίησης  και  της  νομισματικής  ένωσης)  και  μετά  από 
ένδεκα  έτη  βρίσκεται  με  ένα  μεγάλο  εξωτερικό  χρέος  της  τάξης  του  120%  ως 
ποσοστό του ΑΕΠ της.  

Στην  προσπάθειά  της  να  επιλύσει  το  πρόβλημα  του  υψηλού  χρέους,  η  ελληνική 
κυβέρνηση στις αρχές του 2010 προχώρησε στη σύναψη ενός δανείου ύψους 110 
δις  ευρώ  το  οποίο  συνδέθηκε  με  την  εφαρμογή  ενός  προγράμματος  λιτότητας. 
Εφαρμόζοντας  τα  σκληρά  μέτρα  λιτότητας  η  ελληνική  κυβέρνηση  βρέθηκε 
αντιμέτωπη με μια μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της τάξεως του ‐
5,5% (Εφημερίδα Οικονομία. Γιατί το Ελληνικό Πρόβλημα δεν θα Λυθεί, Σάββατο 11 
Φεβρουαρίου 2012)  , η οποία έθεσε σε αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα του χρέους. 
Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τη  συγκεκριμένη  κατάσταση,  η  ελληνική  κυβέρνηση  σε 
συνεννόηση  με  το  Eurogroup,  την  ΕΚΤ  και  το  ΔΝΤ  δρομολόγησαν  μια  διαδικασία 
εθελοντικής  μείωσης  του  χρέους  της  τάξεως  του  50%,  και  τη  σύναψη  ενός  νέου 
δανείου  ύψους  130  δις  ευρώ,  το  οποία  θα  λάβει  η  ελληνική  κυβέρνηση  για  να 
αντιμετωπίζει  το  υψηλό  χρέος,  εφ’  όσον  προχωρήσει  η  εθελοντική  μείωση  τους 
χρέους.  

Η  ελληνική  κυβέρνηση,  μαζί  με  το  Eurogroup,  την  ΕΚΤ  και  το  ΔΝΤ  ελπίζουν  κατά 
αυτό τον τρόπο να επιλύσουν το ελληνικό πρόβλημα του χρέους και να το μειώσουν 
το  2020  στο  ύψος  του  120%,  το  οποίο  πιστεύουν  ότι  είναι  και  βιώσιμο.  Πολλοί 
παρατηρητές  όμως  πιστεύουν  ότι  το  ελληνικό  χρέος  δεν  είναι  βιώσιμο,  διότι 
θεωρούν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει βασικά διαρθρωτικά ελλείμματα, τα οποία δεν 
συμβάλλουν στη βιωσιμότητα του χρέους και αυτά τα εντοπίζουν (Γιατί το ελληνικό 
πρόβλημα δε θα λυθεί, 2012):  

- στο υψηλό εργατικό κόστος. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι από το 2001 
και  εντεύθεν  το  μισθολογικό  κόστος  ανά  μονάδα  προϊόντος  αυξήθηκε 
στην Ελλάδα κατά 32% σε σχέση με αυτό της Γερμανίας.  

- στο  υψηλό  έλλειμμα  του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών  το  οποίο 
κατά το έτος 2011 ανήλθε στο 10% του ΑΕΠ, καθώς και 
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- στη φυγή του κεφαλαίου, καθώς το 2011 παρατηρήθηκε μια μείωση των 
καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες της τάξεως του 28% . 
 

Σίγουρα,  τόσο η πρώτη δανειακή σύμβαση της ελληνικής κυβέρνησης  (ύψους 110 
δις ευρώ), όσο και η δεύτερη, όσο όμως και το πρόγραμμα εθελοντικής μείωσης του 
χρέους,  αποτέλεσαν  σημαντικά  βήματα  με  τη  βοήθεια  των  οποίων  κερδήθηκε 
κυρίως  χρόνος.  Κατά  πόσο  όμως  θα  επιλυθεί  το  ελληνικό  πρόβλημα  του  χρέους 
μάλλον σχετίζεται με το κατά πόσο η Ελλάδα θα επιλύσει το πρόβλημα της μείωσης 
του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και της αποκατάστασης της 
ανταγωνιστικότητάς της, καθώς δεν είναι δυνατόν να δανείζεται συνέχεια από τους 
διεθνείς οργανισμούς τύπου ΟΝΕ και ΔΝΤ.  
 
Πέραν όμως των όποιων ερωτημάτων τα οποία μπορούν να τεθούν αναφορικά με 
την αντιμετώπιση του ελληνικού ζητήματος, η περίπτωση της Ελλάδος καταδεικνύει 
ότι η  ένταξη μιας  χώρας σε μια νομισματική ένωση,  σε  ένα περιβάλλον σταθερής 
διασύνδεσης,  δεν  μπορεί  απλά  και  μόνο  να  λυθεί  μέσα  από  τη  νομισματική 
ολοκλήρωση,  χωρίς  να  λάβει  υπ’  όψη  τον  πραγματικό  βαθμό  ολοκλήρωσης  της 
συγκεκριμένης  χώρας  στην  ένωση.  Τα  διάφορα  επίπεδα  ανάπτυξης  και 
πραγματικών προβλημάτων είναι αυτά τα οποία θα κρίνουν σε τελική ανάλυση την 
επιτυχία  της  ένταξης  μιας  χώρας  στη  νομισματική  ένωση.  Η  θεωρία  της 
νομισματικής  ένωσης,  έτσι  όπως  αποτυπώθηκε  στα  προηγούμενα  κεφάλαια  και 
έτσι  όπως  προσπάθησε  να  την  εφαρμόσει  η  συνθήκη  του  Μάαστριχτ,  ως 
νομισματική ολοκλήρωση, η οποία θα επιφέρει την οικονομική ολοκλήρωση μοιάζει 
ως  μια  θεωρία,  η  οποία  προσπαθεί  να  ακυρώσει  τον  νόμο  της  βαρύτητας, 
παραβλέποντας τα πραγματικά μεγέθη, την πραγματική σύγκλιση. Αργά η γρήγορα, 
οι διαφορές στη δομή και στην οικονομική ανάπτυξη  των χωρών, η δυναμικότητα 
της  οικονομίας  των  χωρών  μελών  είναι  αυτές  που  καθορίζουν  τον  βαθμό 
λειτουργίας  των χωρών σε μια νομισματική ένωση.  Και μια νομισματική ένωση,  η 
οποία  δεν  λαμβάνει  υπ’  όψη  αυτούς  του  βαθμούς  διαφοράς  του  οικονομικού 
επιπέδου είναι «νομοτελειακά» καταδικασμένη αργά ή γρήγορα να αποτύχει.   
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Οι  θεωρίες  του  Πρώτου  Μέρους,  οι  οποίες  επεξεργάζονται  το  ζήτημα  της 
συναλλαγματικού καθεστώτος προσπαθώντας κατά βάση να διαπιστώσουν σε ποιες 
περιπτώσεις λειτουργεί το καθεστώς των ελεύθερα κυμαινόμενων ισοτιμιών και σε 
ποιες  όχι  (ή,  αντιστρόφως,  σε  ποιες  περιπτώσεις  λειτουργεί  ένα  καθεστώς 
σταθερών συνδέσεων και σε ποιες όχι) επικεντρώνουν την προσοχή τους: 

- στο  είδος  και  τη  μορφή  των  διαταραχών,  δηλαδή  νομισματικές, 
δημοσιονομικές, εξωτερικές ή εσωτερικές διαταραχές (Mundell I), 

- στις  εναλλακτικές  μορφές  προσαρμογής,  οι  οποίες  μπορούν  να 
αντικαταστήσουν τους μηχανισμούς προσαρμογής της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  και  κατά  αυτόν  τον  τρόπο  να  περιορίσουν  την  ανάγκη 
εφαρμογής προσαρμογών μέσω της συναλλαγματικής ισοτιμίας (Mundel 
II, θεωρίες OCA),    
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- στις  δυνατότητες  που  προσφέρουν  τα  διάφορα  καθεστώτα  στην 
αξιοπιστία των επιλογών, και τέλος  

- στην χρηματοπιστωτική ή μη ολοκλήρωση. 
 

Οι  παραπάνω  θεωρίες  καταλήγουν  σε  γενικές  γραμμές  στο  συμπέρασμα,  ότι  σε 
έναν κόσμο με έντονες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, όπως συμβαίνει σήμερα, η 
εφαρμογή  του  καθεστώτος  των  ελεύθερα  κυμαινόμενων  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών  εξαρτάται  από  τη  «λειτουργικότητα»  του  τριγώνου  ασυμβατότητας  και 
από  τη  λειτουργικότητα  του  καθεστώτος,  σε  συνδυασμό  με  τη  χρηματοπιστωτική 
ολοκλήρωση ή, αντιστρόφως,  η  εφαρμογή ενός άλλου καθεστώτος εξαρτάται από 
τη «μη λειτουργικότητα» του τριγώνου ασυμβατότητας. 
 
Επιχειρώντας  μια  διαφορετική  προσέγγιση,  το  Δεύτερο Μέρος  εξετάζει  τη  χρήση 
ενός  μοναδικού  νομίσματος,  επικεντρώνοντας  την  προσοχή  στην  νομισματική 
ολοκλήρωση.  
 
Αν και η θεωρία της νομισματικής ένωσης έχει ισχυρές καταβολές στην θεωρία των 
άριστων  νομισματικών  περιοχών  και  από  πολλούς  ταυτίζεται  με  αυτή,  προχωρά 
πέραν  αυτής  και  εξετάζει  τη  χρήση  ενός  ενιαίου  νομίσματος  σε  ένα  περιβάλλον 
νομισματικής ολοκλήρωσης, σε ένα περιβάλλον «ολικού μονεταρισμού». Πιστή στις 
μονεταριστικές της καταβολές, εξαίρει τη σημασία των νομισματικών μεγεθών, όχι 
όμως τα μεγέθη της πραγματικής οικονομίας. Απομυθοποιώντας για άλλη μια φορά 
το χρήμα και κατ’ επέκταση τη συναλλαγματική ισοτιμία και υιοθετώντας το δόγμα 
της  τακτοποίησης  τα  του  οίκου,  καθώς  και  το  δόγμα  Lawson,  θεωρεί  ότι  μια 
νομισματική  ένωση  μπορεί  να  λειτουργήσει  σε  ένα  περιβάλλον  νομισματικής 
ολοκλήρωσης,  ένα  περιβάλλον  νομισματικής/ονομαστικής  σύγκλισης  και 
σταθεροποίησης των ονομαστικών μεταβλητών.  
 
Κατά  αυτόν  τον  τρόπο,  η  υιοθέτηση  ενός  κοινού  νομίσματος  δεν  εξαρτάται  από 
κάποια  γεωγραφικά  κριτήρια  ή  μηχανισμούς  προσαρμογής,  παρά  μόνο  από  το 
βαθμό  της  νομισματικής  ολοκλήρωσης.    Ο  αριθμός  των  μελών  μιας  ένωσης  είναι 
πλέον  μεταβλητός,  το  μέγεθός  της  ανοικτό  και  μπορεί  να  φθάσει  στην  ολική 
παγκοσμιοποίηση  αρκεί  να  υπάρξουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  ενός 
παγκόσμιου μονεταρισμού.  
 
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι μηχανισμοί της αγοράς, οι μηχανισμοί εξισορρόπησης, 
εξασφαλίζουν   τις απαραίτητες προσαρμογές, έτσι ώστε το σύστημα της αγοράς να 
τείνει  προς  την  ισορροπία,  εξαλείφοντας  κάθε  διαφορά που  μπορεί  να  προκύψει 
στα  σχέδια  των  δρώντων,  εξαλείφοντας  ακόμα  και  τις  διαφορές  του  επιπέδου 
ανάπτυξης μεταξύ  των  κρατών που συμμετέχουν σε μια  ένωση και οδηγώντας  τα 
κατά αυτόν τον τρόπο σε μια πραγματική σύγκλιση.  
 
Εκφράζοντας  τα  παραπάνω  με  διαφορετικά  λόγια,  η  θεωρία  της  νομισματικής 
ένωσης αποδέχεται  την «πρόκληση»  του Mundell,  αναφορικά με  τον ορισμό ενός 
κοινού  νομίσματος.  Λύνει  το  πρόβλημα  του  καθορισμού  ενός  κοινού  νομίσματος 
απομυθοποιώντας  το  χρήμα.  Δεν  το  καταργεί,  αλλά  θέλει  να  το  αφήσει  να 
λειτουργήσει  ως  πέπτλο,  ένα  κοινό  μέσο  συναλλαγής,  κοινό  και  σταθερό  μέσο 
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αποτίμησης και διατήρησης της αξίας, μέσα από την ενοποίηση της χρηματαγοράς, 
τη σύγκλιση των επιτοκίων, των τιμών και τη σταθεροποίηση των προσδοκιών.  
 
Όσον καιρό η παγκόσμια οικονομία λειτουργούσε σε ένα περιβάλλον σταθερότητας 
και  βεβαιότητας,  σε  ένα  περιβάλλον  της  «Μεγάλης  Αυτοσυγκράτησης»  (Krugman 
2008),  η  λειτουργία  της  ΟΝΕ  στέφθηκε  από  επιτυχία.  Ο  περιφερειακός 
μονεταρισμός, τον οποίον επέβαλε η συνθήκη του Μάαστριχτ και αποδέχθηκαν τα 
μέλη  της  ευρωζώνης  λειτούργησε  υποδειγματικά  οδηγώντας  στη  σύγκλιση  των 
πληθωρισμών και των επιτοκίων των χωρών μελών σε χαμηλά επίπεδα και σε ένα 
ιδιαίτερα  ευνοϊκό  μακροοικονομικό  περιβάλλον,  το  οποίο  εξασφάλιζε  την 
οικονομική  ανάπτυξη  και  σε  μεγάλο  βαθμό  και  την  πραγματική  σύγκλιση.  Τα 
πράγματα  άλλαξαν  ξαφνικά  με  την  εμφάνιση  της  διεθνούς  χρηματοπιστωτικής 
κρίσης και της επικέντρωσής της στην ΟΝΕ, στις νότιες χώρες της ΟΝΕ. Ξαφνικά το 
κοινό ευνοϊκό μέλλον της ΟΝΕ μετατράπηκε σε έναν κοινό εφιάλτη της ΟΝΕ ακόμα 
και  αυτής  της  Ε.Ε.  Το  κοινό  νόμισμα  που  συνένωνε  τις  τύχες  των  χωρών  της 
ευρωζώνης  κατέληξε  να  αποτελεί  έναν  κίνδυνο  συστημικής  κατάρρευσης  του 
οικοδομήματος της ευρωζώνης.  
 
Οι διαφορές μεταξύ γεωγραφικών περιοχών της ευρωζώνης άρχισαν να αποκτούν 
σημασία  στον  σχετικό  προβληματισμό.  Προκύπτει  λοιπόν  το  δημοφιλές  ερώτημα, 
γιατί οι διάφορες πολιτείες  των ΗΠΑ κατορθώνουν να λειτουργούν κάτω από ένα 
κοινό  νόμισμα,  ενώ  οι  διάφορες  περιοχές  της  ευρωζώνης φαίνεται  να  συναντούν 
ανυπέρβλητα  εμπόδια.  Μια  απάντηση  στο  παραπάνω  ερώτημα  θα  μπορούσε  να 
είναι  ότι  αυτό  οφείλεται  στις  «κατασκευαστικές»  αδυναμίες  της  ΟΝΕ,  τα  βασικά 
προβλήματα  δόμησής  της.  Πράγματι,  αυτό  συμβαίνει  διότι  η  νομισματική  ένωση 
των  ΗΠΑ  προβλέπει  μηχανισμούς  ανακύκλωσης  πλεονασμάτων  ή  αναπλήρωσης 
ελλειμμάτων, σε αντίθεση με την ΟΝΕ η οποία έχει αποστασιοποιηθεί πλήρως από 
αυτούς.  
 
Παρατηρώντας την κρίση στην Ευρώπη, εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι εντοπίζεται 
στον  χρηματοπιστωτικό  τομέα.  Στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  υπάρχουν  δύο 
απόψεις  αναφορικά  με  τα  αίτια  τις  κρίσης.  Η  πρώτη  άποψη,  την  οποία 
αντιπροσωπεύουν  οι  δημόσιες  αρχές  της  ΟΝΕ  και  οι  κυριότερες  χώρες  όπως  η 
Γερμανία,  βλέπει  την  κρίση  της  ζώνης  του  ευρώ  ως  ένα  αποτέλεσμα  της 
δημοσιονομικής  απειθαρχίας  των  χωρών  του  ευρωπαϊκού  νότου.  Σύμφωνα  με 
αυτήν την άποψη, η ΟΝΕ είναι ακόμα μια ομάδα ξεχωριστών κρατών και κάθε χώρα 
οφείλει να πειθαρχεί στις επιταγές της συνθήκης του Μάαστριχτ και ως εκ τούτου, η 
κρίση προέκυψε εξ αιτίας της δημοσιονομικής απειθαρχίας. Η επίλυση είναι απλή: 
αυστηρή  πειθαρχία  με  την  εφαρμογή  και  του  χρυσού  κανόνα  δημοσιονομικής 
πειθαρχίας. Οι διάφοροι μηχανισμοί στήριξης και χρηματοδότησης συμπληρώνουν 
την  όλη  εικόνα,  προσπαθώντας  να  επιφέρουν  τη  χρηματοπιστωτική  ηρεμία.  Η 
δεύτερη  άποψη  προχωρά  μακρύτερα  και  βλέπει  την  κρίση  στην  Ευρώπη  ως  ένα 
αποτέλεσμα της στενής διασύνδεσης του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα με 
τον  αμερικανικό.  Οι  υποστηρικτές  αυτής  της  άποψης  θεωρούν  ότι  τα  μέτρα 
δημοσιονομικής πειθαρχίας και οι διάφοροι μηχανισμοί στήριξης δεν αρκούν για να 
αντιμετωπισθεί η κρίση και ζητούν δραστικότερα μέτρα, όπως την εμπλοκή της ΕΚΤ 
ως δανειστή έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα, μέσω της έκδοσης ευρωομόλογων. 
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Υπάρχει όμως και μια τρίτη άποψη ή οποία θεωρεί ότι σε τελική ανάλυση η κρίση 
είναι αποτέλεσμα της ανομοιογένειας του ευρωπαϊκού χώρου, της ανομοιογένειας 
των ευρωπαϊκών περιοχών, η οποία ανομοιογένεια αποτυπώνεται στα ελλείμματα 
ή  πλεονάσματα  των  κρατικών  προϋπολογισμών  και  στους  λογαριασμούς  των 
τρεχουσών συναλλαγών.     
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο η κρίση που 
βιώνει σήμερα η Ευρώπη, αλλά και όλη υφήλιος  είναι αποτέλεσμα ανισορροπιών 
στη χρηματοπιστωτική σφαίρα ή στην σφαίρα της πραγματικής οικονομίας. Από τη 
στιγμή κατά την οποία η χρηματοδότηση παίζει τον κυρίαρχο ρόλο στην οικονομία, 
οι  δυνατότητες  ανακύκλωσης  πλεονασμάτων  αυξήθηκαν  και  τίθεται  το  ερώτημα 
κατά πόσο αυτές  δυνατότητες  χρησιμοποιούνται  κατά  τέτοιο  τρόπο, ώστε  να μην 
εκτροχιάζουν την οικονομία εκτός ισορροπίας.  
  
Για  άλλη  μια  φορά,  μετά  την  κρίση  του  1929,  αποδείχθηκε,  ότι  η  ελεύθερη 
διακίνηση  του  κεφαλαίου  και  η  απορρύθμιση  των  κεφαλαιακών  αγορών  δεν 
αποτελούν  την  ικανή  συνθήκη  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  της  αγοράς  και  ότι  η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα απαιτεί κανόνες ρύθμισης και ελέγχου. Το ζήτημα 
αυτό  μπορεί  να  παρουσιασθεί  παραστατικά  με  τη  βοήθεια  του  τριγώνου 
χρηματοπιστωτικής  σταθερότητας  (Schoenmaker,  2011),  το  οποίο  όπως  και  το 
τρίγωνο  ασυμβατότητας,  παρουσιάζει  τη  χρηματοπιστωτική  σταθερότητα  σε 
συνδυασμό  με  τη  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση  καθώς  και  τις  εθνικές 
χρηματοπιστωτικές πολιτικές.  
 
Η  χρηματοπιστωτική  σταθερότητα  είναι  άρρηκτα  συνδεδεμένη  με  τον  συστημικό 
κίνδυνο,  τον  οποίο  βιώνει  σήμερα  η  ΟΝΕ.  Η  σταθερότητα  αυτή  μπορεί  να 
επιτευχθεί  είτε με  την επιβολή εθνικών χρηματοπιστωτικών επιλογών,  είτε με  την 
επιβολή πολιτικών ολοκλήρωσης. 

Γράφημα 25: Το Τρίγωνο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα

Χρηματοπιστωτική Ολοκλήρωση
Εθνικές  Χρηματοπιστωτικές 

Πολιτικές

 
Πηγή: Schoenmaker, D. (2011). The Financial Trilemma. Duisenberger School of Finance‐Tinberger Institute Discussion Paper, 

TI 11‐019/DSF 7, σ. 1. 

Η κατάσταση στην ΟΝΕ  έδειξε  ότι  χρηματοπιστωτικές  και  δημοσιονομικές  εθνικές 
λύσεις  δεν  έχουν  επιφέρει  τη  χρηματοπιστωτική  σταθερότητα.  Οι  κανόνες 
δημοσιονομικής πειθαρχίας,  οι  οποίοι βασίζονταν στην  εθελοντική  εφαρμογή  των 
κρατών  μελών  έδειξαν  ότι  τα  κράτη  μέλη  δεν  εσωτερικεύουν  τις  επιπτώσεις  που 
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έχουν οι πράξεις τους για τις υπόλοιπες χώρες μέλη και κατ’ επέκταση την ΟΝΕ. Το 
ίδιο  συμβαίνει  και  με  τις  τράπεζες,  οι  οποίες  επηρεασμένες  από  ένα  περιβάλλον 
φθηνού  χρήματος  ελπίζοντας  σε  υψηλά  κέρδη  υποτίμησαν  τον  κίνδυνο  των  νέων 
τεχνικών,  χωρίς  να  λαμβάνουν  υπ’  όψη  τον  συστημικό  κίνδυνο  που  μπορεί  να 
εμπεριέχουν  αυτές  οι  πρακτικές.  Το  αμέσως  επόμενο  βήμα  στην  προκειμένη 
περίπτωση  είναι  η  στροφή  προς  περισσότερο  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση,  με 
νέους κανόνες συμπεριφοράς, όπως ο χρυσός κανόνας δημοσιονομικής πειθαρχίας, 
το ενισχυμένο ΣΣΑ αλλά και το αμφισβητούμενο εργαλείο – ευρωομόλογο – με ό, τι 
αυτό σημαίνει για τον θεσμό του εσχάτου δανειστή στην ΟΝΕ.  

Όσον αφορά την ένταξη νέων χωρών, όπως την περίπτωση των υπό εξέταση χωρών, 
και  τα  κριτήρια  ένταξης που  καθορίζει  η συνθήκη  του Μάαστριχτ,  πολλά είναι  τα 
ζητήματα τα οποία προκύπτουν και τα οποία πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα από 
τις υποψήφιες χώρες. Κατά αρχάς, προκύπτει το ζήτημα της διακριτικής ερμηνείας 
των  κριτηρίων  εκ  μέρους  των  οργάνων  της  ΟΝΕ,  γεγονός  το  οποίο  σε  κάθε 
περίπτωση δεν βοηθά στον σχεδιασμό της προετοιμασίας ένταξης των νέων χωρών. 
Μια  σχετική  ελαστικότητα  στην  ερμηνεία  των  κριτηρίων  θα  βοηθούσε,  αλλά  δεν 
είναι καθόλου σίγουρο, κυρίως μετά την εμφάνιση της κρίσης στην ευρωζώνη, κατά 
πόσο  βοηθά  την  ΟΝΕ.  Κάτι  παρόμοιο  συμβαίνει  και  με  τον  χρόνο  τήρησης  των 
κριτηρίων,  ο οποίος  για μεν  το  κριτήριο  του πληθωρισμού και  κατ’  επέκταση  των 
επιτοκίων  ανέρχεται  σε  ένα  χρόνο  και  από  πολλούς  θεωρείται  μικρός 
προσφέροντας  δυνατότητες  μεθόδευσης,  οι  οποίες  μπορούν  να  συμβάλουν  στην 
ευκολότερη  εκπλήρωση  των  κριτηρίων  και  έτσι  να  διευκολύνουν  την  ένταξη  των 
νέων  χωρών  στην  ΟΝΕ.  Όπως  όμως  και  στην  προηγούμενη  περίπτωση  δεν  είναι 
καθόλου σίγουρο ότι αυτή η πρακτική θα συνέβαλε θετικά στη λειτουργία της ΟΝΕ 
μακροπρόθεσμα.  Αναφορικά  με  τα  εν  λόγω  κριτήρια,  επικρατεί  έντονος 
προβληματισμός αναφορικά με τον τρόπο καθορισμού του κριτηρίου πληθωρισμού 
και τον προσανατολισμό του προς τις χώρες με την καλύτερη επίδοση, καθώς αυτός 
ο τρόπος καθορισμού μπορεί να οδηγεί σε υπερβολικά περιοριστικές πολιτικές.  

Εντελώς  ανοιχτό  παραμένει  το  ζήτημα  του  καθορισμού  του  συναλλαγματικού 
καθεστώτος  και  της  συναλλαγματικής  πολιτικής  που  πρέπει  να  ακολουθήσουν  οι 
νέες  χώρες.  Το  μόνο  που  καθορίζει  η  συνθήκη  του Μάαστριχτ  είναι  η  ένταξη  και 
παραμονή των νέων χωρών στον ERM II για δύο έτη. Το πότε θα ενταχθούν οι χώρες 
στον  μηχανισμό  ERM  II,  τι  συναλλαγματικό  καθεστώς  και  ποια  συναλλαγματική 
πολιτική θα πρέπει να ακολουθήσουν οι νέες χώρες πριν την ένταξη τους στον ERM 
II,  πώς  θα  δρομολογήσουν  την  ένταξη,  πώς  θα  οριστούν  οι  κεντρικές 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  τι  καθεστώς  θα  ακολουθήσουν  μέσα  στον  ERM  II  και 
τέλος  πότε  θα  υιοθετήσουν  το  ευρώ,  παραμένουν  ζητήματα  ανοιχτά  τα  οποία 
πρέπει  να  καθορίσουν  οι  ίδιες  χώρες  μόνες  τους,  προσανατολιζόμενες  προς  τον 
στόχο της νομισματικής σταθερότητας.  

Τελικά,  το  μακροοικονομικό  μίγμα  το  οποίο  καλούνται  να  επιλέξουν  οι 
συγκεκριμένες  χώρες  εξαρτάται  από  την  οικονομική  κατάστασή  τους  κατά  τη 
δεδομένη  στιγμή  και  από  το  είδος  των  διαταραχών  που  καλούνται  να 
αντιμετωπίσουν.  Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση,  βοηθά  η  ανάπτυξη  ενός 
μακροοικονομικού δυναμικού στοχαστικού υποδείγματος, το οποίο αποτυπώνει τα 
χαρακτηριστικά  των  χωρών  αυτών,  και  μέσα  από  την  εκτίμηση  των  στοχαστικών 
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διαταραχών,  επιτρέπει  την  επίλυση  όλων  των  παραπάνω  προβλημάτων,  την 
εκτίμηση  του  χρόνου  ένταξης,  του  κόστους  προσαρμογής  και  τη  σύγκριση  του 
τρόπου λειτουργίας τους σε περίπτωση ένταξης στην ΟΝΕ, με αυτόν εκτός ΟΝΕ.  

Παρ’ όλα αυτά όμως, τα νέα κράτη, και αυτό το δείχνει το παράδειγμα της Ελλάδας, 
δεν  πρέπει  με  κανέναν  τρόπο  να  παραλείψουν  τα  ζητήματα  της  πραγματικής 
σύγκλισης.    

Κρίνοντας τη λειτουργικότητα της νομισματικής ένωσης, εκτός του «συντηρητικού» 
τους προσανατολισμού, ο οποίος γεννά εύλογα ερωτήματα αναφορικά με την φύση 
της  νομισματικής  ένωσης,  η  θεωρία  για  άλλη  μια  φορά  δείχνει  ότι  σε  τελική 
ανάλυση  η  λειτουργικότητα  της  νομισματικής  ένωσης  κρίνεται  πάλι  από  το  είδος 
και  τη  μορφή  των  διαταραχών  της  οικονομίας.  Όσον  αφορά  τις  διαταραχές,  μετά 
την  εμφάνιση  της  διεθνούς  χρηματοπιστωτικής  κρίσης  και  την  επικέντρωσή  της 
στην  Ευρώπη,  μεγάλο  μερίδιο  στην  επιτυχία  ή  αποτυχία  της  προσπάθειας 
αντιμετώπισής της φαίνεται να έχουν οι χρηματοπιστωτικές διαταραχές, οι οποίες 
είναι δυσκολότερο να αξιολογηθούν σε σχέση με άλλα είδη διαταραχών.  

Στα  δύο  πρώτα  μέρη  ακολουθήσαμε  μια  συγκεκριμένη  γραμμή  ανάπτυξης  του 
θέματος.  Στο  πρώτο  μέρος  παρουσιάσθηκε  η  γενική  περίπτωση  των 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών.  Η  ανάλυση  επικεντρώθηκε  κατά  πρώτο  λόγο  στην 
παρουσίαση των θεωριών οι οποίες αφορούσαν ένα «ανώτερο» ή μακροπρόθεσμο 
επίπεδο  επιλογής  των  κατάλληλων  καθεστώτων.  Αυτές  αφορούν  την  ομάδα  των 
θεωριών  των ΟCA,  την  ομάδα  των  πολιτικο‐οικονομικών  θεωριών,  καθώς  και  την 
ομάδα  των  θεωριών  της  χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης.  Κατά  δεύτερο  λόγο, 
αναλύθηκε  η  διαχείριση  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  στο  πλαίσιο  των 
δεδομένων  καθεστώτων.  Δεν  χρειάζεται  να  τονιστεί  ότι  σε  τελική  ανάλυση  η 
επιτυχία  της  επιλογής  ενός  καθεστώτος  εξαρτάται  και  από  τον  τρόπο  διαχείρισης 
του συγκεκριμένου καθεστώτος,  τον  τρόπο ένταξής  του και προσαρμογής  του στο 
βραχυπρόθεσμο  γίγνεσθαι,  στο  μακροοικονομικό  μίγμα  και  τελικά  στην 
νομισματική πολιτική. Δηλαδή, η επιτυχής επιλογή ενός καθεστώτος εξαρτάται και 
από  την  κατάλληλη  διαχείρισή  του.  Σε  αντίθεση  με  το  πρώτο  μέρος,  όπου  η 
προσοχή  εστιάσθηκε  στη  γενική  περίπτωση  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  και 
των συναλλαγματικών πολιτικών, στο δεύτερο μέρος εξετάσαμε τη δημιουργία μιας 
νομισματικής  ένωσης,  την  έννοια  και  τη  λογική  της,  το  πώς  αναμένεται  να 
λειτουργήσει, ποια είναι τα βασικά της πλεονεκτήματα, ποιες οι αδυναμίες και τα 
προβλήματα.  Την  όλη  προσπάθεια  συμπληρώνουν  οι  αναφορές  σχετικά  με  τη 
διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση,  τόσο σε επίπεδο της παγκόσμιας οικονομίας όσο 
και της ΟΝΕ.  
 
Στις  μέχρι  τώρα  αναλύσεις  παρουσιάσθηκε  ένας  μεγάλος  αριθμός  θέσεων, 
υποδειγμάτων  και  θεωριών,  οι  οποίες  εκ  πρώτης  όψεως  ίσως  μπερδεύουν  τον 
αναγνώστη και για αυτό τον λόγο κρίνεται σκόπιμο να καταβληθεί μια προσπάθεια 
συνολικής παρουσίασης, κατάταξης και αξιολόγησης.  
 
Παρατηρώντας  τις  θεωρίες,  μπορεί  να  διαπιστωθεί  ότι  σε  όλες  τους  η  βασική 
προβληματική  παραμένει  η  ίδια  και  αφορά  τη  διαμάχη  μεταξύ  των  σταθερών 
συνδέσεων και των ελεύθερων διακυμάνσεων. Σε αυτό που διαφέρουν οι θεωρίες 
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αυτές  είναι  το  επίπεδο  στο  οποίο  αυτή  η  «διαμάχη»  μεταφέρεται,  τονίζοντας 
άλλοτε  την  προσαρμοστικότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ή,  άλλοτε,  τις 
επιπτώσεις  της συναλλαγματικής  ισοτιμίας στη μεταστροφή,  τη λειτουργικότητα ή 
μη λειτουργικότητά της,  την αξιοπιστία του νομίσματος,  τη δυνατότητα χρήσης σε 
διεθνές  επίπεδο,  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία  ως  μέσο  συναλλαγής,  ως  μέσο 
αποτίμησης κ.ά.  
 
Ξεκινώντας  από  το  χαμηλότερο  επίπεδο  ανάλυσης,  αυτό  του  επιπέδου  των 
μεμονωμένων  αγορών,  η  θεωρία  επικέντρωσε  κατ’  αρχάς  την  προσοχή  της  στη 
σημασία της ελαστικότητας ζήτησης εισαγωγών και εξαγωγών με το θεώρημα των 
Marhall‐Lerner  ή  Metzler‐Robinson,  συνέχισε  με  τις  αναλύσεις  των Mundell  και 
Fleming  (υποδείγματα  τύπου  IS‐LM),  οι  οποίοι  εξέτασαν  την  αποτελεσματικότητα 
των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε ένα περιβάλλον αργής προσαρμογής των τιμών, 
σε  αντίθεση  με  τις  άμεσες  προσαρμογές  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών, 
συνεχίστηκε  με  τις  αναλύσεις  υποδειγμάτων  γενικής  ζήτησης  και  συνολικής 
προσφοράς (υποδείγματα τύπου ΑD‐AS) και τις τομεακές αναλύσεις εμπορεύσιμων 
και  μη  εμπορεύσιμων  αγαθών  (υποδείγματα  τύπου  Swan).  Εδώ  μπορούν  να 
ενταχθούν  και  οι  πρώτες  αναφορές  της  θεωρίας  των  άριστων  νομισματικών 
περιοχών  καθώς  αυτές  προσανατολίζονται  προς  τις  εναλλακτικές  προς  τη 
συναλλαγματική  ισοτιμία  προσαρμογές.    Παντού  όμως  και  πάντα  η  προσοχή 
στρέφεται  στη  συναλλαγματική  ισοτιμία  ως  μέσο  προσαρμογής.  Η  ίδια  θεώρηση 
συνεχίζεται  με  τους  διάφορους  μηχανισμούς  προσαρμογής  οι  οποίοι 
αποτυπώνονται  στο  επόμενο  γράφημα  και  οι  οποίοι  παρουσιάσθηκαν  στο  πρώτο 
μέρος της παρούσας διατριβής. 
 
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν και οι νέες γνώσεις που προστίθενται 
από  τις  αναλύσεις  σχετικά με αναπτυσσόμενες  χώρες,  φέρνοντας  στην  επιφάνεια 
τις περιπτώσεις του τρόπου τιμολόγησης, όπως τις περιπτώσεις τμηματοποιημένων 
ή  κατετεμνημένων  αγορών,  τις  τιμολογήσεις  βάσει  χώρας  προέλευσης  ή 
προορισμού. Βασικά, η όλη προσπάθεια από την πλευρά των θεωρητικών οι οποίοι 
εξέτασαν  τις  περιπτώσεις  των  υπό  ανάπτυξη  χωρών  ήταν  να  δείξουν  πώς  η 
συναλλαγματική ισοτιμίας ως μηχανισμός προσαρμογής λειτουργεί ελλειμματικά ή 
δεν  λειτουργεί  καθόλου,  με  αποτέλεσμα  να  τείνουν  να  προτείνουν  σταθερές 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  καθώς  η  συναλλαγματική  ισοτιμία  σε  αυτές  τις 
περιπτώσεις χάνει τη σημασίας της ως μηχανισμός προσαρμογής 
 
Η τμηματοποίηση της αγοράς με τις πολιτικές τιμολόγησης τύπου Pricing to Market 
ή  Local  Currency  Pricing  αποτελεί  ένα  χαρακτηριστικό  της  παγκοσμιοποίησης.  Η 
περίπτωση  αυτή  απασχόλησε  έντονα  τους  θεωρητικούς.  Ο McKinnon  (αναφορά 
στον Obstfeld, 2002) θεωρώντας ότι η παγκοσμιοποίηση ή ολοκλήρωση των αγορών 
έχει  προχωρήσει,  με  αποτέλεσμα  η  συναλλαγματική  ισοτιμία  να  παίζει  όλο  και 
μικρότερο ρόλο, πρότεινε  τη λειτουργία ενός «παγκόσμιου μονεταρισμού» ή ενός 
συστήματος  το  οποίο  αποτελείται  από  λίγα  νομισματικά  μπλοκ  (μπλοκ  δολαρίου, 
μάρκου και γεν). Ο Obstfeld απαντώντας στην πρόταση του McKinnon  ισχυρίστηκε 
ότι  παρ’  ότι  η  παγκοσμιοποίηση  έχει  προχωρήσει  αρκετά  ο  κόσμος  ακόμα  είναι 
τμηματοποιημένος  (insular), με αποτέλεσμα η συναλλαγματική  ισοτιμίας να παίζει 
ακόμα  έναν  σημαντικό  ρόλο.  Εξετάζοντας  την  περίπτωση  της  τιμολόγησης, 
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κατέδειξε  ότι  ακόμα  και  στην  περίπτωση  της  τιμολόγησης  βάσει  της  χώρας 
προορισμού (Local Country Pricing) η συναλλαγματική ισοτιμία είναι σημαντική, εφ΄ 
όσον επηρεάζει τους όρους εμπορίου (Obstfeld, 1999, 2002).  
 

Μηχανισμοί Προσαρμογής 

Μηχανισμοί Προσαρμογής Προϊόντων και Αγαθών  
Χρηματοοικονομικοί 

Μηχανισμοί Προσαρμογής   

Ισοδυναμία 
Αγοραστικών 
Δυνάμεων 

Ο νόμος της 
μίας τιμής   

Δυσκαμψίες σε τιμές 
και μισθούς 

Προσαρμογές 
Συναλλαγματικών 
ισοτιμιών 

Ελαστικότητες 

Τιμολόγηση βάση 
αγοράς ( 
τμηματοποίηση ή 
διαφοροποίηση 
αγοράς ) 

Τιμολόγηση βάσει 
νομίσματος χώρας 
προέλευσης 

Τιμολόγηση βάσει 
νομίσματος χώρας 
προορισμού  

Μηχανισμοί Δημιουργίας 
και Αξιοποίησης 
Προσδοκιών 

Ορθολογικές 
Προσδοκίες 

Περιορισμένη 
ορθολογικότητα

Μη 
εργοδιικό
περιβάλλον 
–
προβλέψεις 
δεν είναι 
δυνατές  

Νομισματικοί Μηχανισμοί 
Διάδοσης 

Τόκοι  

Χρηματοπι
στωτικά 
χρεόγραφα 
κα τιμές  

Δάνεια / 
Πιστώσεις   

Αυτό-
εκπληρώμενες 
κρίσεις 

Πολλαπλές 
ισορροπίες 

Συμπεριφορά 
Αγέλης 

Χάος 

Μανίες 

Κ.α.

Τιμές 
προϊόντων 

Μισθοί  

Menu 
cost

Άμεσα 
συμβόλαια 
εργασίας και 
συνδικάτα  

Έμμεσα 
Συμβόλαια   

Προστατευμένοι    
- μη 

προστατευμένοι 
εργαζόμενοι 

Μηχανισμός 
του Calvo 

Αδυναμίες 
συμμετοχής 
στην 
παγκόσμια 
αγορά 

Δολαριοποίηση 
ή original sin

Κόστος μεταφοράς και συναλλαγής και Home Bais

Broad Lending 
Chanel

Financial 
Accelerator 

Εμπορεύσιμα και μη 
εμπορεύσιμα αγαθά 

 
  
Ενώ  οι  προηγούμενες  αναφορές  αναφέρονται  στον  τομέα  των  προϊόντων  και 
αφορούν το αρμπιτράζ προϊόντων και κατ’ επέκταση την ισχύ ή μη της θεωρίας της 
ισοτιμίας  αγοραστικών  δυνάμενων,  η  οικονομική  ανάλυση  εξετάζει  και  την 
περίπτωση  του  αρμπιτράζ  των  περιουσιακών  στοιχείων.  Οι  περιπτώσεις  αυτές 
εξετάζονται  μέσα  από  το  καλυμμένο  και  ακάλυπτο  αρμπιτράζ  επιτοκίων.  Η 
περίπτωση  ισχύος  του  καλυμμένου  και  ακάλυπτου  αρμπιτράζ  επιτοκίων 
υποδηλώνει  τη  λειτουργικότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ως  μέσου 
έκφρασης  των  περιουσιακών  στοιχείων.  Στην  περίπτωση αυτή,  η  συναλλαγματική 
ισοτιμία  προσαρμόζεται  προς  τις  αποδόσεις  και  το  επιτόκιο,  και  δεν  οδηγεί  σε 
στρεβλώσεις  κατά  την  αποτίμηση.  Γρήγορα  εμφανίζονται  τα  προβλήματα,  όπως 
αυτό της υπερακόντισης,  το οποίο τόνισε ο Durnbush,  και  το όποιο αν μη τι άλλο 
υποδηλώνει  ότι  οι  αποφάσεις  αναφορικά  με  τα  περιουσιακά  στοιχεία  μπορεί  να 
επηρεάζονται  και από  τα νομισματικά στοιχεία και όχι μόνον από  τα πραγματικά. 
Την  όλη  εικόνα  συμπληρώνουν  οι  θεωρίες  προτίμησης  νομισμάτων  και  οι 
περιπτώσεις  ασφαλούς  καταφυγίου.  Γρήγορα  η  προσοχή  των  θεωρητικών 
στρέφεται  σε  ζητήματα  της  σχέσης  του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών  με  το 
κεφάλαιο κίνησης, όπου στο σύνολό της η θεωρία διαπιστώνει ότι οι μεταβολές του 
ισοζυγίου  κίνησης  κεφαλαίου  δεν  εξαρτώνται  από  το  ισοζύγιο  τρεχουσών 
συναλλαγών. Η περίπτωση αυτή ενισχύεται σημαντικά και μέσα από την εμπειρία 
της  διεθνούς  χρηματοπιστωτικής  κρίσης.  Το  κεφάλαιο  φαίνεται  να  αποκτά  τους 
δικούς του κανόνες, με αποτέλεσμα να μην συνδέεται με τις εμπορικές συναλλαγές. 
Την  εικόνα  συμπληρώνουν  πάλι  οι  θεωρητικοί  των  υπό  ανάπτυξη  χωρών  ή  των 
αναδυόμενων αγορών, με τις περιπτώσεις του φόβου διακύμανσης, της αδυναμίας 
έκδοσης χρέους στο νόμισμα μιας χώρας, με την ολλανδική ασθένεια, το πρόβλημα 
του πέσος κ.ά. Τον αποσυντονιστικό ρόλο της συναλλαγματικής ισοτιμίας ενισχύουν 
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οι  τρείς  γενιές  υποδειγμάτων  εξήγησης  των  κρίσεων,  με  την  πρώτη  να  τονίζει  τις 
υπερβολές  της  κυβερνητικής  πολιτικής,  τη  δεύτερη  να  επικεντρώνει  την  προσοχή 
της στην αναντιστοιχία των εσωτερικών με τους εξωτερικούς στόχους και την τρίτη 
να εξηγεί τις κρίσεις μέσα από τις ανισορροπίες του ιδιωτικού με τον κρατικό τομέα.  
 
Η  όλη  προβληματική  μεταφέρεται  και  στον  τομέα  άσκησης  της  οικονομικής 
πολιτικής. H προβληματική αυτή αποτυπώνεται με έναν «αριστοτεχνικό» τρόπο στο 
τρίγωνο  ασυμβατότητας  ή  τρίγωνο  μακροοικονομικών  επιλογών,  το  οποίο 
βασιζόμενο στην ποσοτική θεώρηση της νομισματικής θεωρίας αλλά και στην ισχύ 
του  ακάλυπτου  αρμπιτράζ  επιτοκίου,  εκφράζει  την  αδυναμία  της  ταυτόχρονης 
υλοποίησης μιας σταθερής συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  της  ελεύθερης διακίνησης 
του  κεφαλαίου  και  την  υλοποίηση  μιας  αυτόνομης  νομισματικής  πολιτικής.  Οι 
πρώτες αμφισβητήσεις έρχονται πάλι από τον Mundell (Mundel II), ο οποίος πλέον 
μεταφέροντας τη λογική του υποδειγμάτων IS‐LM και στην περίπτωση της ανοιχτής 
οικονομίας,  δείχνει  κάτω  από  ποιες  προϋποθέσεις  είναι  αποτελεσματική  η 
ελεύθερη  διακύμανση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  κάτω  από  ποιες 
προϋποθέσεις είναι αποτελεσματική η σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία. Η στενή 
διασύνδεση της συναλλαγματικής πολιτικής με τη νομισματική πολιτική είναι πλέον 
εμφανής.  Η  ανάλυση  στρέφεται  πλέον  στην  αποτελεσματικότητα  των  μέσων 
άσκησης  της  νομισματικής  πολιτικής  και  στις  αναφορές  του  Poole,  ο  οποίος 
υποθέτοντας  ότι  η  κεντρική  τράπεζα  ελέγχει  πλήρως  τη  νομισματική  κυκλοφορία 
και  θεωρώντας  ότι  οι  νομισματικές  διαταραχές  είναι  μεγαλύτερες  εκείνων  του 
τομέα  των προϊόντων,  ισχυρίσθηκε ότι  η  χρήση  του  επιτοκίου ως μέσου άσκησης 
της  νομισματικής  πολιτικής  είναι  αποτελεσματικότερη.  Τη  σκυτάλη  παίρνουν  οι 
μονεταριστές με τον Milton Friedman, οι οποίοι θεωρώντας ότι ο πολλαπλασιαστής 
χρήματος είναι εν γένει ασταθής (εξηγώντας την αστάθεια μέσα από την ανάπτυξη 
της θεωρίας ζήτησης χρήματος του χαρτοφυλακίου, στην οποία συμπεριλαμβάνουν 
και  τα  πραγματικά  διαθέσιμα),  προτείνουν  και  αυτοί  ως  το  κατάλληλο  μέσο 
άσκησης της νομισματικής πολιτικής το επιτόκιο. Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκονται 
και  οι  θεωρητικοί  των  πραγματικών  επιχειρηματικών  κύκλων,  οι  οποίοι 
υποθέτοντας ότι μακροπρόθεσμα το επίπεδο παραγωγής ορίζεται από την πλευρά 
της  προσφοράς  (μέσα παραγωγής  και  τεχνολογία)  και  ότι  η  νομισματική  πολιτική 
δεν  έχει  παρά  βραχυπρόθεσμες  επιπτώσεις,  με  αποτέλεσμα  να  επιδρά  μόνο  στη 
μεταβλητότητα της παραγωγής. Θεωρούν επίσης ότι η νομισματική κυκλοφορία σε 
γενικές  γραμμές  παρουσιάζει  μεγαλύτερη  μεταβλητότητα  από  τον  πραγματικό 
τομέα,  προτείνουν  τη  χρήση  του  επιτοκίου  ως  μέσου  άσκησης  της  νομισματικής 
πολιτικής, με σκοπό τη μείωση της μεταβλητότητας της παραγωγής. Κατά αυτό τον 
τρόπο, η θεωρία καταλήγει στα υποδείγματα της Νέας Κλασικής Σχολής ή άλλως τα 
Νεοκεϋνσιανά  Υποδείγματα  ή  τα  υποδείγματα  της  Νέας  Μακροοικονομικής 
Συναίνεσης.  Οι  πολιτικές  στόχευσης  του  πληθωρισμού  που  εφαρμόζονται  στα 
πλαίσια  των  παραπάνω  σχολών  είναι  πρακτικά  δύο  ειδών,  η  πρώτη  αφορά  την 
αυστηρή εφαρμογή του πληθωρισμού στόχου, όπου το επιτόκιο προσαρμόζεται σε 
κάθε  μεταβολή  του  επιπέδου  του  πληθωρισμού230  και  του  ανοίγματος  της 

                                                                 
230  Όταν  η  πολιτική  στόχευσης  του  πληθωρισμού  προσανατολίζεται  μόνο  προς  τον  στόχο  του 
πληθωρισμού και η παράμετρος λ είναι ίση με το μηδέν, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνεται καθόλου 
υπ’ όψη ο στόχος  της παραγωγής, η πολιτική αυτή ονομάζεται strict  inflation  targeting. Όταν στον 
νομισματικό  κανόνα  λαμβάνεται  υπ’  όψη  και  ο  στόχος  της  παραγωγής  και  η  παράμετρος  λ  είναι 
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παραγωγής  και  η  δεύτερη  αφορά  την  περίπτωση  κατά  την  οποία  υπάρχει 
αβεβαιότητα  αναφορικά  με  τις  οικονομικές  μεταβλητές,  οπότε  η  νομισματική 
πολιτική ακολουθεί μια πολιτική εξομάλυνσης του επιτοκίου (smoothing).    
 
Στο  πλαίσιο  των  προαναφερθέντων  υποδειγμάτων,  η  συναλλαγματική  ισοτιμία 
τίθεται  στην  υπηρεσία  της  πολιτικής  σταθεροποίησης.  Το  συναλλαγματικό 
καθεστώς είναι αυτό της ελεύθερης διακύμανσης, αλλά ο ακριβής τρόπος ένταξης 
της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στον  νομισματικό  τομέα  δεν  ορίζεται.  Η 
συναλλαγματική  ισοτιμία μπορεί να ενταχθεί στον κανόνα, αλλά δεν είναι ανάγκη 
να  ενταχθεί  σε  αυτόν,  καθώς  σε  πολλές  περιπτώσεις  οι  μεταβολές  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  αντικατοπτρίζονται  στην  μεταβολή  του  επιπέδου  του 
πληθωρισμού.  Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση,  επανεμφανίζεται  ο  βραχνάς  της 
χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και της διακίνησης των περιουσιακών στοιχείων, 
μάλιστα  με  μεγαλύτερη  έμφαση  μετά  την  εμφάνιση  της  διεθνούς 
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η «ορθόδοξη» άποψη θέλει τη νομισματική πολιτική και 
τα επιτόκια να μην αντιδρούν σε τέτοιες μεταβολές, διότι πιστεύει ότι μια πολιτική 
επιτοκίων  δεν  μπορεί  να  ανακάμψει  έναν  χρηματιστηριακό  κύκλο  υπερβολικής 
αύξησης  και,  αντιστρόφως,  μπορεί  να προκαλέσει  ζημία  καθώς μπορεί  να  επιδρά 
προκυκλικά.  
 
Αναμφισβήτητα, σε ένα περιβάλλον συνετούς διαχείρισης και σταθεροποίησης,  το 
νόμισμα μιας χώρας αποκτά αξιοπιστία, η χώρα μπορεί να εκδώσει χρέος στο δικό 
της  νόμισμα,  η  συναλλαγματική  ισοτιμία  σταθεροποιείται,  ο  χρηματοπιστωτικός 
τομέας  λειτουργεί  αποτελεσματικά  και  δεν  οδηγεί  στις  γνωστές  στρεβλώσεις,  οι 
τιμές των προϊόντων και των περιουσιακών στοιχείων εκπληρούν τον σημειοδοτικό 
τους  χαρακτήρα.  Σε  ένα  τέτοιο  περιβάλλον  μπορεί  να  λειτουργήσει  η  ελεύθερη 
συναλλαγματική  ισοτιμία  με  αποτέλεσμα  να  καταλήγουμε  στο  γνωστό  μας  πλέον 
λειτουργικό τρίγωνο.  
 
Διαφορετική είναι η περίπτωση του μη λειτουργικού τριγώνου, το οποίο συναντάται 
στις υπό ανάπτυξη χώρες ή τις αναδυόμενες αγορές, οι οποίες δεν διαθέτουν ένα 
αξιόπιστο  νόμισμα,  δεν  μπορούν  να  εκδώσουν  χρέος  στη  διεθνή  αγορά,  δεν 
μπορούν  να  αξιοποιήσουν  ανεξάρτητες  νομισματικές  πολιτικές,  καθώς 
επηρεάζονται έντονα από τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, δεν διαθέτουν την 
απαραίτητη  σταθερότητα,  η  οποία  θα  προσέδιδε  σταθερότητα  και  στην 
συναλλαγματική ισοτιμία και δεν διαθέτουν το απαραίτητο θεσμικό και ρυθμιστικό 
πλαίσιο.  
 
Στην  συνέχεια,  τη  σκυτάλη  παίρνουν  οι  θεωρίες  των  άριστων  νομισματικών 
περιοχών και η θεωρία της νομισματικής ένωσης, οι οποίες συνδέονται στενά και οι 
οποίες  προσπαθούν  να  επιλύσουν  το  πρόβλημα  του  κατάλληλου  καθεστώτος  με 
έναν  άμεσο  τρόπο,  μέσω  της  επιλογής  του  νομίσματος  σε  συγκεκριμένες 
γεωγραφικές περιοχές.  
 

                                                                                                                                                                                        
μεγαλύτερη του μηδενός, τότε η πολιτική στόχευσης του πληθωρισμού ονομάζεται flexible inflation 
targeting (Bofinger, et al. n.d. σ., 7).  
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Πρώτος ο Mundell (Mundell II), έστρεψε την προσοχή του στο ερώτημα κατά πόσο 
μια  περιοχή  ή  μια  χώρα  θα  πρέπει  να  επιβάλλει  το  δικό  της  νόμισμα  ή  να 
υιοθετήσει το νόμισμα μιας γειτονικής της περιοχής. Για την επίλυση του παραπάνω 
ερωτήματος ο Mundell, επικέντρωσε την προσοχή του σε γεωγραφικά κριτήρια και 
κυρίως στην κινητικότητα της εργασίας, θέτοντας έτσι τις βάσεις για τις θεωρίες των 
άριστων νομισματικών περιοχών. Συνεχίζοντας την προσπάθειά του, οι επίγονοί του 
έφεραν  στην  επιφάνεια  πρόσθετα  κριτήρια,  όπως  αυτά  του  μεγέθους  της 
οικονομίας,  της  έκτασης  της  διαφοροποίησης  και  κυρίως  της  συσχέτισης  των 
επιχειρηματικών κύκλων,  το οποίο θεώρησαν ως ένα είδος μετα‐κριτηρίου, καθώς 
επίσης και  την ενδογένεια,  δηλαδή την εκ  των υστέρων σύγκλιση  των οικονομιών 
των περιοχών.  Το πρόβλημα με αυτές  τις θεωρίες ήταν και παραμένει η πρακτική 
τους  εφαρμογή,  η  οποία  αποτυπώνεται  στην  αδυναμία  μέτρησης  των  κριτηρίων, 
την  αδυναμία  αξιολόγησης  της  σχετικής  σπουδαιότητας,  καθώς  και  τον  βαθμό 
υλοποίησής τους.  
 
Την πρόκληση του ορισμού μιας «άριστης» νομισματικής περιοχής αποδέχεται στην 
πράξη η  Ε.Ε.  με  την  ίδρυση  της ΟΝΕ.  Οι  πατέρες  της  συνθήκης  του Μάαστριχτ,  η 
οποία  αποτυπώνει  τη  βούληση  και  τον  τρόπο  λειτουργίας  της  ευρωπαϊκής  και 
νομισματικής  ένωσης,  επεκτείνουν  την  θεώρηση  των  άριστων  νομισματικών 
περιοχών  σε  μια  θεωρία  της  νομισματικής  ένωσης.  Οι  συντάκτες  της  συνθήκης 
μάλλον  επηρεαζόμενοι  από  το  γεγονός  ότι  η  Ε.Ε.  είχε  προχωρήσει  σημαντικά  στη 
δημιουργία  μιας  ενιαίας  αγοράς,  αλλά  και  από  την  επικρατούσα  αισιοδοξία,  η 
οποία  εκφράστηκε μέσα από  τη Μεγάλη Αυτοσυγκράτηση,  δηλαδή  την  ικανότητα 
σταθεροποίησης  των  οικονομιών,  επικέντρωσαν  την  προσοχή  τους  σε  καθαρώς 
νομισματικά μεγέθη. Απομυθοποιώντας  την επίδραση  των νομισματικών μεγεθών 
στην πραγματική οικονομία, οι συντάκτες της συνθήκης του Μάαστριχτ εφαρμόζουν 
έναν  στεγνό  μονεταρισμό.    Μοναδικό  τους  μέλημα  είναι  ο  αποσταθεροποιητικός 
ρόλος  των  νομισματικών  μεγεθών  και  για  αυτό  επιβάλλουν  αυστηρούς 
νομισματικούς  και  δημοσιονομικούς  κανόνες,  οι  οποίοι  με  τη  σειρά  τους  θα 
επιφέρουν  σταθεροποίηση  των  προσδοκιών  και  αυτή  με  τη  σειρά  αναμένεται  να 
συμβάλλει  στην  αποφυγή  τριβών  και  στην  αποτελεσματικότερη  λήψη  των 
αποφάσεων. Γεωγραφικά κριτήρια και κριτήρια τύπου Mundell δεν παίζουν κάποιο 
ρόλο για την ένταξη μιας χώρας  σε μια νομισματική ένωση. Αρκεί η υλοποίηση της 
νομισματικής ολοκλήρωσης και αυτό δείχνει η μέχρι τώρα λειτουργία της ΟΝΕ και η 
πρακτική  των  συνεχών  διευρύνσεων.  H  νομισματική  ολοκλήρωση,  η  οποία 
επιτυγχάνεται μέσα από την ονομαστική και τη χρηματοπιστωτική σύγκλιση, καθώς 
και  τη  σταθεροποίηση  των  νομισματικών  και  ονομαστικών  μεγεθών,  αποτελούν 
κατά  τους  συντάκτες  της  συνθήκης  ικανή  και  αναγκαία  συνθήκη η  οποία  θα άρει 
κάθε  ανομοιογένεια  μεταξύ  των  κρατών  μελών  και  η  οποία  θα  επιφέρει  τη 
λειτουργικότητα  της  ένωσης,  πέρα  από  κάθε  γεωγραφικό  όριο  και  εθνικές 
ιδιαιτερότητες. Η εναπόθεση της ελπίδας για «άρση» των γεωγραφικών και εθνικών 
ιδιαιτεροτήτων μεταξύ  των  χωρών ή περιοχών,  χωρίς  να  λαμβάνονται  υπ’  όψη οι 
πραγματικές  καταστάσεις  μοιάζει  ως  μια  προσπάθεια  άρσης  του  νόμου  της 
βαρύτητας στην οικονομία. Η εμπειρία στην προκειμένη περίπτωση δείχνει ότι μια 
τέτοια προσέγγιση λειτούργησε όσο καιρό η παγκόσμια οικονομία βρισκόταν σε μια 
τροχιά  σταθεροποίησης.  Το  ευρώ  και  οι  προοπτικές  της  ΟΝΕ  λειτούργησαν  για 
αρκετές  χώρες ως  μια  άγκυρα  σταθεροποίησης. Μικρές  χώρες  όπως  η  Ελλάδα,  η 
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Ιρλανδία,  η Μάλτα  κ.ά.,  για  αρκετό  χρονικό  διάστημα  χρησιμοποιώντας  το  κοινό 
νόμισμα, το ευρώ, βγήκαν στην διεθνή αγορά εκδίδοντας χρέος σε αυτό, με χαμηλά 
έως πολύ χαμηλά επιτόκια. Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση δυστυχώς διέκοψε 
αυτήν την κατάσταση ευγενικής ανεμελιάς από την πλευρά των χρηματοπιστωτικών 
αγορών  επαναφέροντας  την  αυστηρή  αξιολόγηση  των  κρατών  μελών  της  ένωσης 
και  δείχνοντας  κατά  αυτόν  τον  τρόπο  ότι  για  την  απόκτηση  της  αξιοπιστίας  δεν 
αρκεί απλά και μόνο η υιοθέτηση ενός κοινού και ισχυρού νομίσματος.   
 
Παρατηρώντας  τις  θεωρίες  των  άριστων  νομισματικών  περιοχών  καθώς  και  τη 
θεωρία  της  νομισματικής  ένωσης  προσεκτικότερα,  φαίνεται  ότι  αυτές  δεν 
αναφέρονται  καθόλου στα  ζητήματα  των πλεονασμάτων  /  ελλειμμάτων,  τα οποία 
μπορούν να προκύψουν στο εσωτερικό μιας ένωσης,  τα οποία όμως είναι ζωτικής 
σημασίας,  όπως δείχνει η  εμπειρία  του συστήματος  του Bretton Woods  και  όπως 
τελικά έδειξε η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση. Και ενώ οι θεωρίες των άριστων 
νομισματικών  περιοχών  αφήνουν  να  διαφανούν  κάποιες  έμμεσες  προοπτικές 
επίλυσης  του  συγκεκριμένου  προβλήματος  μέσω  της  διακίνηση  των  πόρων,  της 
εργασίας και τις δημοσιονομικές προσαρμογές, η θεωρία της νομισματικής ένωσης 
βάζει  φραγμούς  σε  σημαντικά  κανάλια,  όπως  αυτό  των  δημοσιονομικών 
μεταβιβάσεων,  της  χρηματοδότησης  μέσω  της  κεντρικής  τράπεζας  αλλά  και  της 
κάλυψης χρεών μεταξύ κρατών, αρκούμενη στην χρηματοπιστωτική πειθαρχία την 
οποία αναμένεται να επιβάλλει η διεθνής χρηματοπιστωτική αγορά. 
 
Από τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση την οποία 
εναγκαλίζεται  έμμεσα  η  θεωρία  της  νομισματικής  ένωσης  και  η  οποία  από 
θεωρητικούς  πάλι  όπως  ο  Mundell  (Mundell  III)  θεωρήθηκε  ότι  μπορεί  να 
συμβάλλει  σε  μια  νομισματική  ένωση,  αποτελεί  μια  αναγκαία  αλλά  σε  καμία 
περίπτωση ικανή συνθήκη για τη λειτουργία μιας νομισματικής ένωσης. Απαιτείται 
για τη νομισματική ολοκλήρωση, μια νομισματική ένωση η οποία συμπεριλαμβάνει 
τόσο  ζητήματα εσχάτου δανειστή,  όσο και  ζητήματα ανακύκλωσης πλεονασμάτων 
και χρηματοδότησης ελλειμμάτων. Αργά η γρήγορα, κάθε νομισματική ένωση, αλλά 
και  κάθε  οικονομική  συνεργασία  –  αυτό  δείχνει  η  εμπειρία  της  κρίσης  –  θα 
συναντήσει το πρόβλημα αυτό και θα πρέπει να το λύσει, όπως πρέπει να το λύσει 
και η ΟΝΕ στο άμεσο μέλλον, εάν θέλει να επιβιώσει.  
 
Ανεξάρτητα από  τη λύση που θα δώσουν οι αρχές στην  κρίση  της  ευρωζώνης και 
την κατεύθυνση που τελικά θα πάρει η ΟΝΕ, η κατάσταση για τις Νέες Χώρες είναι 
δεδομένη. Αν και οι Νέες Χώρες έχουν αναλάβει την τυπική δέσμευση να ενταχθούν 
στην ΟΝΕ, θα πρέπει να επιλέξουν πότε θα τολμήσουν την ένταξη. Δεδομένης όμως 
της εμπειρίας της κρίσης της ευρωζώνης και των προβλημάτων που αυτή ανέδειξε, 
οι νέες χώρες γνωρίζουν ότι δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στο επονομαζόμενο 
αποτέλεσμα  της  προοπτικής  της  ένταξης  (Hallo  Effect),  το  οποίο  συνέβαλλε  στη 
μείωση  των  επιτοκίων  και  στην  προσέλκυση  κεφαλαίων.  Ακόμα,  υιοθετώντας  το 
ευρώ,  δεν  θα  πρέπει  να  αισθάνονται  βέβαιες  για  την  επιτυχία  τους,  τα 
παραδείγματα  της  Ελλάδας,  της  Ιρλανδίας  και  της  Πορτογαλίας  είναι  άκρως 
διδακτικά.  Η  υιοθέτηση  του  διεθνώς  αναγνωρισμένου  νομίσματος,  του  ευρώ, 
εξασφαλίζει  μια  καλύτερη  πρόσβαση  στις  διεθνές  αγορές,  δεν  ασφαλίζει  όμως 
έναντι των χρηματοπιστωτικών κινδύνων. Οι νέες χώρες γνωρίζουν ότι δεν μπορούν 
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να αμελήσουν τα ζητήματα δημοσιονομικής πειθαρχίας καθώς και τα ζητήματα της 
πραγματικής σύγκλισης, καθώς όσο περισσότερο, όσο καλύτερα οι οικονομίες τους 
προσεγγίζουν τις οικονομίες των χωρών της ΟΝΕ, τόσο καλύτερα θα ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις μιας λειτουργικής νομισματικής ένωσης. 
 
Κατά τα άλλα, η προβληματική της ένταξης των νέων χωρών στην ΟΝΕ παραμένει ή 
ίδια. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις προηγούμενες θεωρητικές αναφορές σχετικά με την 
επιλογή  του  κατάλληλου  καθεστώτος,  η  θεωρία  καταλήγει  μάλλον  στον 
συμπέρασμα ότι αυτή πρέπει κάθε φορά να κρίνεται συνολικά και όχι μεμονωμένα. 
Το πρόβλημα με τις νέες και υποψήφιες προς ένταξη στην ΟΝΕ χώρες είναι ότι τους 
επιβάλλεται  να  λειτουργούν  στο  πλαίσιο  ενός  συγκεκριμένου  οικονομικού 
παραδείγματος, μιας πρακτικής που επιβάλλει η συνθήκη  του Μάαστριχτ. Οι νέες 
χώρες  θα  πρέπει  να  συνεχίσουν  να  προγραμματίζουν  λαμβάνοντας  υπ’  όψη 
ζητήματα νομισματικής ολοκλήρωσης όπως αυτά εκφράζονται μέσα από:  

- τη δυναμική του πληθωρισμού, 
- τη δυναμική των πραγματικών επιτοκίων, 
- την προκυκλικότητα των δημοσιονομικών πολιτικών,  
- τη δυναμική των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών, και 
- τη δυναμική της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης. 

Επίσης  θα  πρέπει  να  λαμβάνουν  υπ’  όψη  και  ζητήματα  πραγματικής  σύγκλισης 
όπως αυτά εκφράζονται μέσα από:  

- τη σύγκλιση των επιχειρηματικών κύκλων και του εισοδήματος,  
- το είδος των εμπορικών συναλλαγών κ.ά., καθώς και  
- ζητήματα  ενδογένειας,  τα  οποία  μπορεί  να  φέρει  στην  επιφάνεια  η 

ένταξη των χωρών αυτών στην Ε.Ε. 
 
Το δυσκολότερο από όλα στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται να είναι η επιλογή 
του  κατάλληλου  βραχυπρόθεσμου  μακροοικονομικού  μίγματος  και  η  ένταξη  της 
συναλλαγματικής  πολιτικής  σε  αυτό,  οι  οποίες  αναμένεται  να  καθορίσουν  σε 
μεγάλο  βαθμό  την  επιτυχία  του  εγχειρήματος,  καθορίζοντας  τον  χρόνο  και  το 
κόστος  προσαρμογής  των  νέων  χωρών  στην  ΟΝΕ,  καθώς  και  τη  διαφορά  της 
λειτουργίας  των  οικονομιών  εκτός  της  ΟΝΕ  σε  σχέση  με  εκείνες  εντός  αυτής.  Οι 
υποψήφιες χώρες έχουν πάντα να συγκρίνουν την περίπτωση εκτός ΟΝΕ με αυτήν 
εντός  της ΟΝΕ.  Καθώς  οι  νέες  χώρες  δεν  έχουν  τη  δυνατότητα  να  μπαίνουν  στην 
ΟΝΕ και να βγαίνουν κατά το δοκούν, αυτό αναμένεται να γίνει με υψηλό κόστος. Η 
σύγκριση της περίπτωσης των χωρών εκτός ΟΝΕ με την περίπτωση εντός της ΟΝΕ 
μπορεί  να  γίνει  σε  θεωρητικό  επίπεδο  με  τη  βοήθεια  δυναμικών  στοχαστικών 
υποδειγμάτων τα οποία θα λαμβάνουν υπ’ όψη τη διάρθρωση των οικονομιών των 
μεμονωμένων  προς  ένταξη  χωρών,  της  ΟΝΕ  αλλά  και  την  υπόλοιπη  παγκόσμια 
οικονομία,  εάν  αυτό  είναι  δυνατόν,  θα  επεξεργάζονται  τις  διαταραχές  για  να 
καταλήγουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.  
 
Το  ζήτημα  της  επιλογής  του  κατάλληλου  καθεστώτος  και  της  διαχείρισής  του, 
πρέπει να συμπεριλάβει τόσο τον σχεδόν άπειρο αριθμό μεταβλητών, όσο και τον 
μεγάλο  αριθμό  θεωριών  που  συγκεκριμενοποιούν  τον  τρόπο  επίδρασης  των 
μεταβλητών  στη  συναλλαγματική  ισοτιμία.  Στην  πράξη,  ενδείκνυται  μια  πιο  απλή 
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προσέγγιση, μια προσέγγιση που επικεντρώνει στα βασικά οικονομικά μεγέθη όπως 
ακριβώς δείχνουν τα δύο επόμενα γραφήματα.  
 

Γράφημα 26: Ένα Ενοποιημένο Πλαίσιο Προσέγγισης 

Σχετική 
υπερβάλλουσα  
προσφορά  
χρήματος

Διαφορά μεταξύ των 
ρυθμών 

πληθωρισμού

Προσδοκώμενος 
ρυθμός μεταβολής 

της 
συναλλαγματικής 

ισοτιμίας

Διαφορά μεταξύ των 
επιτοκίων

Προθεσμιακό πριμ ή 
έκπτωση

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

 
Πηγή: Giddy I.H.(1994). Παγκόσμιες Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης, σ. 199 

 

Γράφημα 27: Βασικές Οικονομικές Σχέσεις Ενοποιημένες Προσέγγισης 

Σχετική 
υπερβάλλουσα  
προσφορά  
χρήματος

Διαφορά μεταξύ των 
ρυθμών 

πληθωρισμού

Προσδοκώμενος 
ρυθμός μεταβολής 

της 
συναλλαγματικής 

ισοτιμίας

Διαφορά μεταξύ των 
επιτοκίων

Προθεσμιακό πριμ ή 
έκπτωση

Δ%π=f(Δ%Μ-Δ%Υ)-

Δ%S= i-i*

 
 

Πηγή: Giddy I.H.(1994). Παγκόσμιες Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης, σ. 199 

 
Στο  γράφημα 11,    Δ%  υπονοεί  ποσοστιαίες  μεταβολές,  Ε  προσδοκώμενες  τιμές,  S 
συναλλαγματική  ισοτιμία  ξένου  νομίσματος  σε  όρους  εγχωρίου  νομίσματος,  i 
ονομαστικό  επιτόκιο  και  r  το  πραγματικό  επιτόκιο.  Μεταβλητές  με  αστερίσκο 
υπονοούν μεταβλητές του εξωτερικού.  
 
Το γενικό αυτό πλαίσιο προσέγγισης αρχίζει από τον νομισματικό τομέα, ο οποίος 
έχει  επιπτώσεις  στο  επίπεδο  πληθωρισμού  και  ο  οποίος  με  τη  σειρά  του  έχει 
επιπτώσεις  στο  επίπεδο  επιτοκίων  (το  λεγόμενο  αποτέλεσμα  Fisher,  σχέση  2), 
καθώς και στην προσδοκώμενη συναλλαγματική ισοτιμία (ισοδυναμία αγοραστικών 
δυνάμενων,  σχέση  3).Περιλαμβάνει  το  διεθνές  αποτέλεσμα  του  Fisher,  το  οποίο 
καθορίζει  πώς  οι  διαφορές  στα  επίπεδα  πληθωρισμού,  οι  οποίες  με  σειρά  τους 
επηρεάζουν  τα  ονομαστικά  επιτόκια,  και  αυτά  με  τη  σειρά  τους  επηρεάζουν  τις 
διαφορές στις συναλλαγματικές  ισοτιμίες  (σχέση 4). Περιλαμβάνει  την  καλυμμένη 
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ισοτιμία  επιτοκίων  (σχέση  5),  καθώς  και  την  ακάλυπτη  ισοτιμία  επιτοκίων 
(περίπτωση  κατά  την  οποία  η  προθεσμιακή  ισοτιμία  είναι  καλός  αποτιμητής  της 
προσδοκώμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας (σχέση 6).  
 
Βασικό  είναι  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  να  υπογραμμισθεί,  ότι  το  παραπάνω 
πλαίσιο  δείχνει  απλά  και  μόνο  τις  διάφορες  σχέσεις  που  διέπουν  τις  οικονομικές 
μεταβλητές και τις αγορές και δεν καθορίζει το ύψος τους. Αυτό καθορίζεται κατά 
πάσα πιθανότητα από τη νομισματική πολιτική και την οικονομική εξέλιξη.  
 
Με  τη  βοήθεια  των  παραπάνω  σχέσεων  μπορεί  να  αποτυπωθεί  η  όλη 
προβληματική  της  χρήσης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  καθώς  περιλαμβάνουν 
τόσο το τομέα των προϊόντων, όσο και τον τομέα των περιουσιακών στοιχείων231.   
 
Όπως και στην περίπτωση της χρήσης μιας σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας και 
σταθερής σύνδεσης, επιδρούν πάλι οι ίδιες δυνάμεις. Συνεπώς, η προαναφερθείσα 
προσέγγιση  επιτρέπει  και  την  προσέγγιση  της  συναλλαγματικής  πολιτικής  στην 
περίπτωση ενός καθεστώτος σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας232.   
 
Στην  πράξη,  το  ζήτημα  της  διαχείρισης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  κάπως 
απλοποιείται,  καθώς,   όπως ήδη αναφέρθηκε,  λόγω της αβεβαιότητας αναφορικά 
με  τα  δεδομένα,  οι  νομισματικές  αρχές  επιλέγουν  πολιτικές  εξομάλυνσης  του 
επιτοκίου, δηλαδή πολιτικές διατήρησης της σταθερότητας των επιτοκίων μέσα σε 
ορισμένα  πλαίσια,  έτσι  ώστε  να  μην  αποσταθεροποιείται  οι  οικονομία  μέσω  των 
συνεχών  μεταβολών  του  επιτοκίου  και  να  μην  αντιδρούν  σε  κάθε  μεταβολή  του 
πληθωρισμού,  της παραγωγής  και  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  (παίρνοντας ως 
γνώμονα  τη  συνάρτηση  του  νομισματικού  κανόνα).  Η  άποψη  αυτή  ενισχύεται 
παρατηρώντας  το  συγκεκριμένο  θέμα  και  από  την  πλευρά  άσκησης  της 
νομισματικής πολιτικής, έτσι όπως αυτή υλοποιείται συνήθως από τις νομισματικές 
αρχές, από την κεντρική τράπεζα. Η κεντρική τράπεζα όχι μόνο των ανεπτυγμένων 
χωρών  αλλά  και  των  υπό  ανάπτυξη  και  των  αναδυόμενων  χωρών,  υλοποιεί  τη 
νομισματική  της  πολιτική  συνήθως  μεταβάλλοντας  το  βασικό  της  επιτόκιο.  Αλλά 
ενώ  στη  διεθνή  βιβλιογραφία  έχει  επικρατήσει  η  άποψη  ότι  αυτή  η  μεταβολή 
λαμβάνει  χώρα  με  τη  βοήθεια  πράξεων  ανοιχτής  αγοράς,  οι  οποίες  συνήθως 
συνδέονται με μεταβολή στα διαθέσιμα, αυτό δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει 
και συνήθως δεν συμβαίνει, διότι η κεντρική τράπεζα απλά έχει τη δυνατότητα να 

                                                                 
231  Ιδιαίτερα  προβληματική  φαίνεται  στην  πράξη  η  σχέση  των  επιτοκίων  με  τη  συναλλαγματική 
ισοτιμία  και  αυτό  αποτυπώνεται  στο  ερώτημα  κατά  πόσο  μια  αύξηση  του  επιτοκίου  οδηγεί  σε 
υποτίμηση  ή  ανατίμησή  της.  Η  αμιγώς  μονεταριστική  προσέγγιση  διατείνεται  ότι  υψηλά  επιτόκια 
συνεπάγονται  υποτίμηση  του  νομίσματος,  διότι  ενσωματώνουν  πληθωριστικές  προσδοκίες 
(αποτέλεσμα  Fisher),  σε  αντίθεση  με  τη  θεωρία  του  χαρτοφυλακίου,  η  οποία  ισχυρίζεται  ότι  ένα 
υψηλό επιτόκιο μπορεί να αντανακλά και υψηλά πραγματικά επιτόκια, με αποτέλεσμα να οδηγεί σε 
εισροή κεφαλαίων (Giddy, 1996, σ. 245). Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται συχνά και ως λειτουργική 
(operational view) και η δεύτερη περίπτωση ως κερδοσκοπική άποψη (speculative view) (Frenkel R. 
et al., 2009). 
232  Η  περίπτωση  της  εφαρμογής  ενός  καθεστώτος  ελεύθερης  διακύμανσης  διαφέρει  από  την 
περίπτωση  της  εφαρμογής  ενός  καθεστώτος  σταθερής  διασύνδεσης  στο  γεγονός  ότι  η  μεν  πρώτη 
περίπτωση  επικεντρώνει  την  προσοχή  της  στους  παράγοντες  που  επιδρούν  στον  συναλλαγματική 
ισοτιμία, ενώ η δεύτερη εξετάζει πώς οι ίδιοι παράγοντες επιδρούν στο ισοζύγιο συναλλαγών. 
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επιβάλλει το επιτόκιο το οποίο κρίνει απαραίτητο χωρίς να επηρεάζει τα κεντρικά 
τραπεζικά  διαθέσιμα  ή  τη  νομισματική  βάση  ή  το  δημόσιο  χρήμα  (Borio  and 
Disyatat,  2009).  Ενώ  θεωρητικά  οι  τράπεζες  μπορούν  να  αναχρηματοδοτηθούν 
αγοράζοντας  διαθέσιμα  από  την  κεντρική  τράπεζα,  αυτό  το  κάνουν  μόνο  σε 
εξαιρετικές περιπτώσις, διότι η αναχρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα, στην 
αγορά,  εκλαμβάνεται  ως  ένα  δείγμα  αδυναμίας,  ότι  δηλαδή  η  συγκεκριμένη 
τράπεζα  αντιμετωπίζει  προβλήματα  και  δεν  είναι  σε  θέση  να  χρηματοδοτήσει  τις 
ανάγκες  ρευστότητας  μέσα  από  το  τραπεζικό  σύστημα.  Για  αυτόν  τον  λόγο, 
προτιμούν  την  αναχρηματοδότηση  στην  διατραπεζική  αγορά,  μέσω  repos,  μέσω 
τιτλοποίησης κ.ά. Ορίζοντας, η κεντρική τράπεζα το βασικό της επιτόκιο επηρεάζει 
και  τα  επιτόκια  στη  διατραπεζική  αγορά,  χωρίς  να  προχωρά,  για  παράδειγμα,  σε 
πράξεις ανοιχτής αγοράς. Κατά αυτόν τον τρόπο όμως, η νομισματική πολιτική δεν 
είναι αναγκαίο  να συνδέεται με ποσοτικές μεταβολές στα  κεντρικά διαθέσιμα,  με 
αποτέλεσμα  η  ποσοτική  άποψη  της  νομισματικής  θεωρίας  να  σχετικοποιείται233. 
Συνήθως,  οι  κεντρικές  τράπεζες  σηματοδοτούν  μια  ζώνη  στόχο,  στην  οποία  θα 
κινηθεί  το  βασικό  επιτόκιο  και  αυτή  την  ζώνη  στόχο  λαμβάνουν  υπ’  όψη  τους  οι 
υπόλοιπες τράπεζες και οι λοιποί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και προσαρμόζουν 
τα  επιτόκια  στην  διατραπεζική  αγορά,  τα  repos,  to  διανυκτιακό  επιτόκιο  και  τα 
λοιπά επιτόκια.  Κατά αυτόν  τον  τρόπο,  η  κεντρική  τράπεζα μπορεί  να υλοποιήσει 
πολιτικές  στόχευσης  επίδρασης  των  χρηματοπιστωτικών  θέσεων  των 
συμμετεχόντων στο χρηματοπιστωτικό γίγνεσθαι, χωρίς να επηρεάζεται η πολιτική 
επιτοκίων  της  (decupling  principle)  (Borio  and  Disyatat,  2009).  Παρομοίως,  οι 
κεντρικές  τράπεζες  μπορούν  να  ακολουθούν  πολιτικές  αποστείρωσης  των 
συναλλαγματικών  διαθεσίμων,  πολιτικές  μεταβολής  της  διάρθρωσης  των 
περιουσιακών στοιχείων τόσο του ιδιωτικού, όσο και του κρατικού τομέα, πολιτικές 
μεταβολής  της  χρονικής  δομής  των  περιουσιακών  στοιχείων  τόσο  του  ιδιωτικού, 
όσο  και  του  κρατικού  τομέα,  χωρίς  να  μεταβάλλουν  την  πολιτική  επιτοκίων,  την 
οποία κρίνουν απαραίτητη και την οποία εφαρμόζουν.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
233 Η στενή σύνδεση της πολιτικής των επιτοκίων με μεταβολές στα ποσοτικά μεγέθη της κεντρικής 
τράπεζας, η οποία συνήθως λαμβάνεται ως δεδομένη και υπαρκτή τις περισσότερες φορές, οδηγεί 
κατά τον Disyatat σε βασικές παρανοήσεις όσον αφορά τη νομισματική πολιτική και κατ’ επέκταση 
και στην σχετικοποίηση των συμπερασμάτων του τριγώνου ασυμβατότητας.  
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Μετάβασης, Σύγκλισης  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Έχοντας  προσεγγίσει  στα  προηγούμενα  μέρη  την  προβληματική  της  επιλογής  του 
κατάλληλου  συναλλαγματικού  καθεστώτος,  καθώς  και  την  προβληματική  της 
λειτουργίας  μιας  νομισματικής  ένωσης,  η  προσοχή  μας  πλέον  στρέφεται  προς  τις 
ευρωπαϊκές χώρες υπό μετάβαση και ειδικότερα σε εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες, 
οι οποίες είναι μέλη της Ε.Ε. και βρίσκονται στον προθάλαμο ένταξης στην ΟΝΕ. Οι 
λόγοι  αυτής  της  επιλογής  είναι  δύο.  Αφ’  ενός,  εδώ  και  οκτώ  και  πλέον  χρόνια 
αποτελούν  και  τυπικά μέλη  της  Ε.Ε..  και  έχουν υιοθετήσει  το  νομικό,  θεσμικό  και 
ρυθμιστικό  πλαίσιο  λειτουργίας  της  Ε.Ε.  και  κατ’  επέκταση  λειτουργούν  με  το 
σύστημα  της  αγοράς,  αφ’  ετέρου,  έχουν  αναλάβει  τη  νομική  δέσμευση234  να 
υιοθετήσουν ένα ενιαίο και κοινό νόμισμα, το ευρώ.  
 
Οι χώρες υπό μετάβαση, μέλη της Ε.Ε., λειτουργούν εδώ και οκτώ και χρόνια σε μια 
ενιαία αγορά, μια αγορά, η οποία λειτουργεί με τις αρχές της ελεύθερης διακίνησης 
των προϊόντων, των υπηρεσιών, του κεφαλαίου, της εργασίας και της γνώσης. Εάν 
οι  συγκεκριμένες  χώρες  αντιμετωπίζουν  προβλήματα,  αυτά  εντοπίζονται  όχι  τόσο 
στο εύρος των θεσμών, αλλά στην ποιότητά τους και οι διαδικασίες αντιμετώπισής 
τους είναι σχεδόν προδιαγραμμένες από τη συνθήκη της Λισαβόνας. 
  
Πέραν  του  ερωτήματος  της  υιοθέτησης  του  ευρώ  προκύπτει  και  το  ζήτημα  της 
νομικής δέσμευσης, την οποία έχουν αναλάβει οι εξεταζόμενες χώρες μέλη της Ε.Ε. 
Αν και η ΟΝΕ και η συνθήκη του Μάαστριχτ αφήνουν ανοικτό το ζήτημα του χρόνου 
ένταξης,  η  νομική  δέσμευση  της  υιοθέτησης  επιβάλλει  στις  χώρες  αυτές  την 
υλοποίηση  πολιτικών  καθώς  και  τον  προσδιορισμό  του  χρόνου  ένταξης,  κάτι  το 
οποίο ασφαλώς δεν ισχύει στην περίπτωση των χωρών εκτός Ε.Ε.  
 
Πολλά είναι  τα ερωτήματα  τα οποία γεννώνται από  την ένταξη  των εξεταζομένων 
χωρών για τις ίδιες, αλλά και για την ίδια την Ευρώπη. Για τις υπό μετάβαση χώρες, 
το μεγάλο ερώτημα που τίθεται αφορά κατά πόσο η ένταξή τους στην Ε.Ε. συνέβαλε 
στην πορεία  της  μετάβασής  τους  στο  σύστημα  της αγοράς  και  κυρίως  κατά πόσο 
βοήθησε τις συγκεκριμένες χώρες να συγκλίνουν στο επίπεδο λειτουργικότητας των 
ανεπτυγμένων  χωρών,  έτσι  ώστε  και  αυτές  να  συμμετέχουν  στο  παγκόσμιο 
σύστημα αυτόνομα και επί  ίσοις όροις,  για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις  της 
παγκοσμιοποίησης. Μήπως, θα ήταν καλύτερα οι χώρες υπό μετάβαση να μην είχαν 
ενταχθεί στην Ε.Ε.; Μήπως, θα προχωρούσαν γρηγορότερα;. Από την άλλη πλευρά, 
για την Ευρώπη, η διεύρυνση οδήγησε σε επέκταση των συνόρων, σε αύξηση του 
πληθυσμού, στη δημιουργία ίσως της μεγαλύτερης αγοράς. Όμως, το ζητούμενο δεν 
ήταν  η  «ευδαιμονία»  των  αριθμών,  αλλά  η  προσαρμογή  της  Ε.Ε.  στην 
παγκοσμιοποίηση,  μέσα  από  την  αξιοποίηση  των  συνεργιών  που  δημιούργησε  η 
διεύρυνση.  
 

                                                                 
234  Η  συνθήκη  του Μάαστριχτ  δεν  παρέχει  το  δικαίωμα  της  αρνησικυρίας  και  επιβάλλει  στις  νέες 
χώρες  την  υιοθέτηση  του  ευρώ  χαρακτηρίζοντάς  τις  ως  χώρες  κατά  παρέκκλιση.  Βλέπε  Δεύτερο 
Μέρος.  
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Όλες σχεδόν οι μελέτες, οι οποίες εκπονήθηκαν για την περίοδο προ της ένταξης, 
κατέληγαν  στο  συμπέρασμα  ότι  η  διεύρυνση  της  Ευρώπης  με  τις  δώδεκα235 
επιπλέον χώρες θα είχε θετικά αποτελέσματα τόσο για αυτές, όσο και για την ίδια 
την  Ευρώπη.  Η  ίδια  η  Επιτροπή,  εκτιμώντας  τις  επιπτώσεις  της  διεύρυνσης, 
κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  η  διεύρυνση  θα  συμβάλλει  κατά 1,2%  ‐ 2,1%  στην 
αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης των νέων χωρών και κατά 0,5%‐0,7% στην αύξηση 
του  ρυθμού  μεγέθυνσης  των  παλαιών  χωρών  κατά  την  περίοδο  1994  –  2009 
(European Commission, 2009, σ. 30)236.   
 
Κατά πόσο αυτές οι εκτιμήσεις επαληθεύτηκαν στην πράξη είναι ένα ερώτημα. Όλες 
οι  χώρες  δεν  παρουσίασαν  την  ίδια  επιτυχία.  Άλλες  προχώρησαν  με  μεγαλύτερη 
επιτυχία και άλλες με μικρότερη. Λειτουργώντας όμως μέσα στο πλαίσιο της Ε.Ε. το 
βασικό πρόβλημα παρέμεινε και παραμένει αναφορικά με την υιοθέτηση του ευρώ. 
Ήδη, τέσσερις εξ αυτών και συγκεκριμένα η Σλοβακία (2007), η Σλοβενία (2009), η 
Εσθονία  (2011)  και  η  Λετονία  (2014)  υιοθέτησαν  το  ευρώ.  Γιατί  οι  συγκεκριμένες 
χώρες κατόρθωσαν να υιοθετήσουν το ευρώ σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα και 
οι υπόλοιπες δεν το έχουν κατορθώσει, είναι το ερώτημα το οποίο και απασχολεί. Η 
κατάσταση  περιπλέκεται,  εάν  ληφθεί  υπ’  όψη,  η  εμφάνιση  της  διεθνούς 
χρηματοπιστωτικής  κρίσης  με  τις  επεκτάσεις  στην  ευρωζώνη  και  τις  χώρες  υπό 
μετάβαση.  Η  έντονη  αμφισβήτηση  της  ευρωζώνης  και  του  ευρώ  οπωσδήποτε 
επηρεάζει  την  κατάσταση.  Κατά  πόσο  αυτή  η  κατάσταση  θα  επηρεάσει  τις 
προσπάθειες  των  νέων  χωρών  θετικά  ή  αρνητικά  είναι  ένα  ζήτημα  το  οποίο  θα 
δείξει  το μέλλον. Η κρίση  του ευρώ δεν φαίνεται  να επηρεάζει προς  το παρόν  τις 
προσπάθειες  των  χωρών  για  υιοθέτηση  του  ευρώ,  ίσως  γιατί  και  αυτές  οι  ίδιες 
είδαν  τις  οικονομίες  τους  να  επηρεάζονται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  την  κρίση  και 
θεωρούν  ότι  η  ένταξή  τους  στην  ευρωζώνη  θα  προσέδιδε  σε  αυτές  πρόσθετα 
πλεονεκτήματα, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την κρίση ευκολότερα. 
 
Εξετάζοντας  την  πορεία  μετάβασης,  σύγκλισης  και  ολοκλήρωσης  των 
συγκεκριμένων χωρών, η προσοχή θα επικεντρωθεί στην περίοδο μετά το 1995/96, 
την περίοδο κατά την οποία κατά γενική ομολογία, η πλειονότητα των χωρών αυτών 
έχει  ξεπεράσει  τα  αρχικά  προβλήματα  της  μετάβασης,  τη  μεγάλη  μείωση  της 
παραγωγής  (την  αποκαλούμενη  «μεταβατική  ύφεση»),  τις  ισχυρές  πληθωριστικές 
πιέσεις  και  τη  γενικότερη  αστάθεια,  και  έχει  περιέλθει  σε  μια  «κανονική» 
κατάσταση.  
 
Τη βάση της ανάλυσης προσφέρουν τα δύο πρώτα μέρη της παρούσας διατριβής. 
Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τις  θεωρητικές  αναλύσεις  σχετικά  με  την  επιλογή  των 
κατάλληλων  συναλλαγματικών  καθεστώτων,  το  ενδιαφέρον  μας  στρέφεται  κατά 
αρχάς  στα  συναλλαγματικά  καθεστώτα  των  συγκεκριμένων  χωρών.  Έχοντας  υπ’ 
όψη  το  γενικό  συμπέρασμα,  ότι,  πέραν  της  επιλογής  του  κατάλληλου 
συναλλαγματικού  καθεστώτος,  μεγάλη  σημασία  έχει  η  διαχείρισή  του,  θα 
καταβληθεί προσπάθεια να εξετασθεί η πορεία της μετάβασης και της ένταξης κάτω 

                                                                 
235 Η τελευταία διεύρυνση περιελάμβανε εκτός από τις δέκα ευρωπαϊκές χώρες υπό μετάβαση και 
τις δύο μεσογειακές χώρες Μάλτα και Κύπρο.  
236  Για  μια  συνοπτική  παρουσίαση  των  κυριότερων  μελετών  εκτίμησης  των  επιπτώσεων  της 
διεύρυνσης βλέπε (European Commission, 2009, σσ. 30‐32). 
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από το πρίσμα των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες 
χώρες στο τομέα των συναλλαγματικών καθεστώτων. Σύμφωνα με αυτήν τη λογική, 
στο κεφάλαιο δέκα  τέσσερα θα παρουσιασθούν  τα διάφορα καθεστώτα  τα οποία 
εφάρμοσαν οι χώρες αυτές. Γνωρίζοντας τα καθεστώτα που εφήρμοσαν μπορεί να 
παρουσιασθεί και να αξιολογηθεί η πορεία τους και να κατευθύνουμε την προσοχή 
προς  τα  τυχόν  προβλήματα  και  τις  προκλήσεις  που  αντιμετωπίζουν  οι  από  την 
πλευρά της επιλογής και διαχείρισης των συναλλαγματικών καθεστώτων.  
 
Το  κεφάλαιο  δέκα  πέντε  είναι  αφιερωμένο  στη  σύγκλιση  και  την  οικονομική 
ολοκλήρωση  των  υπό  εξέταση  χωρών.  θα  παρουσιαστούν  οι  προσπάθειες  των 
χωρών  στον  νομικό  και  ρυθμιστικό  τομέα.  Όπως  ήδη  έχει  αναφερθεί,  με  την 
υιοθέτηση  του  acquiscommunautaire,  οι  συγκεκριμένες  χώρες  έχουν  λύσει  πολλά 
από τα τυπικά ζητήματα της προσαρμογής τους στο σύστημα της αγοράς. Εδώ και 
οκτώ και πλέον έτη λειτουργούν σύμφωνα με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της 
Ε.Ε. Το εύρος των ρυθμίσεων δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα, αλλά η ποιότητά 
τους  και,  όπως  θα  φανεί,  οι  συγκεκριμένες  χώρες  ακόμα  έχουν  πολλά  να 
υλοποιήσουν,  κυρίως  στον  τομέα  των  διαρθρωτικών  αλλαγών  και  της  ενιαίας 
αγοράς.   
 
Έχοντας  παρουσιάσει  την  πρόοδο  των  συγκεκριμένων  χωρών  στον  τομέα  των 
ρυθμιστικών  αλλαγών,  θα  συνεχίσουμε  με  την  ανάπτυξη  και  τη  σύγκλιση  των 
χωρών αυτών προς τα επίπεδα των ανεπτυγμένων χωρών και δη τα επίπεδα της Ε.Ε. 
Στο  κεφάλαιο  δέκα  έξι,  λοιπόν,  θα  παρουσιαστεί  η  δυναμική  της  σύγκλισης  του 
κατά  κεφαλήν  εισοδήματος  και  της  παραγωγής.  Εξετάζοντας  τη  δυναμική  της 
παραγωγής από διάφορες οπτικές γωνίες, θα αποδειχθεί ότι η αναπτυξιακή πορεία 
των υπό εξέταση χωρών βασίσθηκε κυρίως στην ανάπτυξη του κεφαλαίου και στην 
αξιοποίηση  των  τεχνολογικών  παραγόντων  οι  οποίοι  συνδέονται  με  την 
αναδιοργάνωση  των  οικονομιών  τους.  Θα  αποδειχθεί,  επίσης,    ότι  οι  χώρες  οι 
οποίες ακολούθησαν σταθερές ή ελεγχόμενες συναλλαγματικές  ισοτιμίες φαίνεται 
να παρουσιάζουν μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός το οποίο δεν πρέπει 
να εκπλήσσει, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις εμπειρικές μελέτες του Πρώτου Μέρους, οι 
οποίες έδειξαν τις θετικές επιπτώσεις των σταθερών συναλλαγματικών καθεστώτων 
στην  οικονομική  μεγέθυνση.  Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  μεγάλο  ενδιαφέρον 
παρουσιάζει επίσης και το ερώτημα κατά πόσο η ένταξη των χωρών αυτών στην Ε.Ε. 
συνέβαλε θετικά στη μεγέθυνσή τους,  κάτι  το οποίο θα επιχειρηθεί να απαντηθεί 
παρουσιάζοντας με έναν περιληπτικό τρόπο διάφορες εμπειρικές μελέτες.   
 
Στη συνέχεια,  στο κεφάλαιο δέκα επτά,  θα ασχοληθούμε με  την προσαρμογή  του 
τομέα  της παραγωγής  των υπό  εξέταση  χωρών.  Λαμβάνοντας υπ’  όψη  το  χαμηλό 
κόστος  εργασίας  το  οποίο  τις  χαρακτηρίζει,  οι  πρώτες  εκτιμήσεις  έδειχναν  ότι  οι 
συγκεκριμένες  χώρες  μάλλον  θα  επικέντρωναν  την  προσοχή  τους  σε  τομείς 
χαμηλού  κόστους  εργασίας.  Μελετώντας  όμως  τα  στατιστικά  στοιχεία  και 
ειδικότερα  τα  στοιχεία  αναφορικά  με  τις  εμπορικές  συναλλαγές,  τόσο  με  τις 
παλαιές  ευρωπαϊκές  χώρες  αλλά  και  με  τις  υπόλοιπες  χώρες,  θα  διαπιστωθεί  το 
μέγεθος της προσαρμοστικότητάς  τους στις απαιτήσεις  της παγκοσμιοποίησης και 
την ανάπτυξη προϊόντων ποιότητας και προϊόντων μέσης και υψηλής τεχνολογίας. 
Σε  αυτό  το  σημείο,  μεγάλο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  εξέλιξη  των  τιμών  των 
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προϊόντων  σε  σχέση  με  την  εξέλιξη  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  των  χωρών 
αυτών.  Σχετικά  αυτές  τις  τελευταίες,  θα  διαπιστωθεί  ότι  σε  τελική  ανάλυση  η 
παρατηρούμενη  ανατίμηση,  η  οποία  εν  μέρει  αποτελεί  και  αποτέλεσμα  της 
σύγκλισης, έτσι όπως αυτή εκφράζεται από το αποτέλεσμα των Balassa‐Samuleson, 
δεν  αποτέλεσε  εμπόδιο  στην  προσαρμοστικότητα  και  την  ανταγωνιστικότητα  των 
υπό εξέταση χωρών.  
 
Μία παρόμοια δυναμική, όπως αυτή του τομέα των προϊόντων και των εξωτερικών 
εμπορικών συναλλαγών, στις συγκεκριμένες χώρες παρουσίασε όλα αυτά τα χρόνια 
και  ο  τομέας  των  χρηματοπιστωτικών  συναλλαγών.  Η  απελευθέρωση  των 
εμπορικών  συναλλαγών  και  η  απελευθέρωση  της  διακίνησης  του  κεφαλαίου,  την 
οποία επέβαλε η ένταξη στην Ε.Ε.,  είχε ως επακόλουθο μια μεγάλη ανάπτυξη  του 
τομέα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έτσι όπως αυτή εκφράζεται μέσα από 
τη ροή κεφαλαίων για άμεσες ξένες επενδύσεις, για επενδύσεις χαρτοφυλακίου, για 
άμεσο  δανεισμό  αλλά  και  άλλες  χρηματοπιστωτικές  συναλλαγές.  Η 
χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση  των  χωρών  αυτών  και  η  ένταξή  τους  στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα των παλαιών χωρών φαίνεται να επέλυσε ένα από τα 
βασικά προβλήματα της μετάβασης και της σύγκλισης, δηλαδή της έλλειψης πόρων 
και  της  επίλυσης  της  βασικής  ανισορροπίας  μεταξύ  της  αποταμίευσης  και  των 
επενδύσεων.  Αναλύοντας  την  πορεία  της  χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης,  στο 
κεφάλαιο  δέκα  οκτώ,  προσεγγίζεται  αρχικά  το  φαινόμενο  των  άμεσων  ξένων 
επενδύσεων, οι οποίες κατά γενική ομολογία αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς 
πυλώνες  ανάπτυξης  και  σύγκλισης  για  τις  συγκεκριμένες  χώρες.  Εξετάζοντας  την 
αποτελεσματικότητα  των  άμεσων  ξένων  επενδύσεων  καθώς  και  τους  παράγοντες 
προσέλκυσής  τους,  θα  διαπιστωθεί  ότι  η  προοπτική  της  ανατίμησης  των 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών  δεν  φαίνεται  να  παίζει  έναν  τόσο  σημαντικό  ρόλο, 
καθώς φαίνεται να αποτελεί μάλλον το αποτέλεσμα της εισροής των άμεσων ξένων 
επενδύσεων, και ότι άλλοι παράγοντες, όπως η προοπτική της ένταξης των χωρών 
αυτών στην Ε.Ε. και η αναζήτηση αγοράς παίζουν έναν εξίσου σημαντικό ρόλο. Στη 
συνέχεια,  εξετάζεται  η  χρηματοπιστωτική  αγορά,  όπου,  παρατηρώντας  τα 
δεδομένα,  θα  επαληθευθεί  ότι  αναπτύχθηκε  με  γοργούς  ρυθμούς,  αλλά  αυτή  η 
ανάπτυξη φαίνεται  να  στηρίζεται  κυρίως  στη  δραστηριοποίηση  των  τραπεζών  και 
ιδίως των ξένων και δη ευρωπαϊκών τραπεζών, παρά στη δραστηριοποίηση και την 
ανάπτυξη  της  εγχώριας  κεφαλαιαγοράς,  εκτός  μερικών  εξαιρέσεων.  Εξετάζοντας 
περαιτέρω τη διάθεση  των πιστώσεων,  θα φανεί ότι αυτή ήταν μάλλον έντονη  τα 
τελευταία  χρόνια  και  σε  πολλές  περιπτώσεις  είχε  υπερβολικά  επικεντρωθεί  στη 
χορήγηση πιστώσεων στα νοικοκυριά με τη μορφή ενυπόθηκων δανείων, παρά στις 
επιχειρήσεις και ότι – αυτό αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη ιδιαιτερότητα – αυτή η 
διάθεση πιστώσεων συνδέθηκε με πιστώσεις σε ξένο νόμισμα και κυρίως το ευρώ. 
Αξιολογώντας  τις  παραπάνω  εξελίξεις  από  τη  σκοπιά  των  συναλλαγματικών 
καθεστώτων,  θα  διαπιστώσουμε  ότι  οι  παραπάνω  «ανισορροπίες»  στον 
χρηματοπιστωτικό  τομέα  εμφανίζονται  εντονότερα  μάλλον  στις  χώρες  οι  οποίες 
χρησιμοποιούν  σχετικά  σταθερά  και  ελεγχόμενα  συναλλαγματικά  καθεστώτα,  για 
τον  απλούστατο λόγο ότι η σταθεροποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας αφαιρεί 
το  κίνδυνο  της  μεταβολής  της  και  αυτό  έχει  ως  επακόλουθο  την  ανάληψη 
μεγαλύτερων κινδύνων από την πλευρά των συναλλασσόμενων.  
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Συνεχίζοντας,  στο  κεφάλαιο  δέκα  εννέα,  θα  παρουσιασθούν  τα  μακροοικονομικά 
δεδομένα των υπό εξέταση χωρών.  Έχοντας κατά νου τη νομισματική ολοκλήρωση, 
έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από τα κριτήρια της Συνθήκης του Μάαστριχτ, 
το  ενδιαφέρον  επικεντρώνεται  στον  ρυθμό  πληθωρισμού,  τα  δημοσιονομικά 
ελλείμματα, τα επίπεδα των μακροπρόθεσμων επιτοκίων καθώς και τα ελλείμματα 
του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών.  Όπως  ήδη  υποστηρίχθηκε  στο  Δεύτερο 
Μέρος, το ζήτημα της νομισματικής ολοκλήρωσης αποτελεί για τη λειτουργία μιας 
νομισματικής ένωσης ένα ζήτημα υψίστης σημασίας. Ανακαλώντας τις θεωρητικές 
αναφορές  επί  του  θέματος,  είχε  αναφερθεί  ότι  η  νομισματική  ολοκλήρωση  θα 
πρέπει να κριθεί από:  

‐ Τη  δυναμική  του  πληθωρισμού  και  τη  σταθεροποίηση  των  πληθωριστικών 
προσδοκιών. 

‐ Τη  δυναμική  των  πραγματικών  επιτοκίων,  ως  μηχανισμού  διάχυσης  των 
νομισματικών διαταραχών. 

‐ Την προκυκλικότητα των δημοσιονομικών πολιτικών. 
‐ Τη δυναμική των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών. 
‐ Τη  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση,  ως  μέσου  χρηματοδότησης  αλλά  και 

διαφοροποίησης των κινδύνων.  
 

Μετά το θέμα της δυναμικής του χρηματοπιστωτικού τομέα και  των πραγματικών 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  η  προσοχή  μας  στρέφεται  προς  την  εξέλιξη  του 
επιπέδου του πληθωρισμού, των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του εξωτερικού 
ελλείμματος  σε  σχέση  με  αυτά  των  παλαιών  χωρών.  Παρατηρώντας  τα  βασικά 
μακροοικονομικά  μεγέθη  θα  καταδειχθεί  ότι  οι  υπό  εξέταση  χώρες  έχουν 
κατορθώσει να μειώσουν σε μεγάλο βαθμό τον ρυθμό του πληθωρισμού, αλλά παρ’ 
όλα αυτά αυτός απέχει ακόμα αρκετά από το επίπεδο πληθωρισμού των παλαιών 
χωρών.  Όσον αφορά  τα  δημοσιονομικά  ελλείμματα,  αυτά  μάλλον  είναι  μικρά  και 
δεν  υπερβαίνουν  το  όριο  του  3%  και  συνεπώς  δεν  φαίνεται  να  αποτελούν  ένα 
πρόβλημα.  Εντελώς  αντίστροφη  είναι  η  εξέλιξη  του  ισοζυγίου  τρεχουσών 
συναλλαγών, οι οποίες σε αντίθεση με τις παλαιές χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν 
σε  γενικές  γραμμές  ισοσκελισμένα  ισοζύγια,  παρουσιάζουν  ελλείμματα,  τα  οποία 
κατά μέσο όρο ανέρχονται σε 5%‐6% και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν και 
το 10% του ΑΕΠ. Αποσκοπώντας σε μια συνολική αξιολόγηση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας,  στη  συνέχεια  παρουσιάζεται  ο  δείκτης  κόστους  μείωσης  του 
πληθωρισμού, τόσο στις παλαιές χώρες, όσο και στις νέες, όπου και θα διαπιστωθεί 
ότι οι αυτές οι τελευταίες υπολείπονται ακόμα αρκετά των παλαιών χωρών.  
 
Το επόμενο, κεφάλαιο είκοσι, ασχολείται με την οικονομική ολοκλήρωση των υπό 
εξέταση χωρών στην Ε.Ε. και την ευρωζώνη. Βασιζόμενοι στις θεωρητικές αναφορές 
του  Δεύτερου Μέρους,  μπορεί  να  διαπιστωθεί  ότι  πολλοί  είναι  οι  μηχανισμοί,  οι 
οποίοι είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην οικονομική σύγκλιση των χωρών αυτών 
προς τα επίπεδα των παλαιών χωρών της Ε.Ε. Ένας από αυτούς περιλαμβάνει και τη 
σύγκλιση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, Πέραν αυτού, μπορούν να διαπιστωθούν 
δύο  πρόσθετες  και  αντικρουόμενες  τάσεις  σύγκλισης.  Η  πρώτη  αφορά  την 
ανάπτυξη  των εμπορικών σχέσεων και  το άνοιγμα στις διεθνείς εξελίξεις, η οποία 
βοηθά στη διάχυση των διαταραχών της ζήτησης σε αυτές και η δεύτερη αφορά τον 
μεγάλο βαθμό επενδυτικής δραστηριότητας, ο οποίος οδηγεί σε μια εξειδίκευση, η 
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οποία μπορεί να έχει αποκλίνουσες τάσεις για τη σύγκλισή τους. Πέραν αυτών, το 
ζήτημα  του  είδους  και  της  διάρκειας  των  οικονομικών  διαταραχών  παραμένει 
επίκαιρο και αυτό εξετάζεται συνήθως μέσα από τη σύγκλιση των επιχειρηματικών 
κύκλων, φαινόμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε με απλό και περιγραφικό τρόπο. 
Ένα  άλλο  ζήτημα,  εξίσου  μεγάλης  σημασίας  με  αυτό  των  διαταραχών  και  των 
επιχειρηματικών  κύκλων,  είναι  και  το  ζήτημα  της σύγκλισης  των  τιμών προς αυτό 
του επιπέδου των τιμών των παλαιών χωρών. Η σύγκλιση του επιπέδου των τιμών 
των  δύο  ομάδων  χωρών  θα  μπορούσε  να  εξηγηθεί  από  τον  νόμο  της  μιας  τιμής 
αλλά και με το θεώρημα των Heckscher‐Ohlin‐Samuelson. Στην  πράξη, φαίνεται να 
επιδρούν  δύο  αντίρροπες  τάσεις,  αυτή  του  έντονου  ανταγωνισμού  σε  μια  ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά, η οποία αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των τιμών και, από 
την άλλη, η  τάση ανάπτυξης και σύγκλισης των νέων χωρών προς τα επίπεδα των 
παλαιών χωρών, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών. Ποια από 
τις  δύο  τάσεις  θα  επικρατήσει,  είναι  ένα  εμπειρικό  ζήτημα.  Πέραν  του  πολύ 
σημαντικού  αυτού  ζητήματος,  οι  δύο  αντικρουόμενες  τάσεις  φαίνεται  να 
φανερώνουν μια βασική «κατασκευαστική» αδυναμία της συνθήκης του Μάαστριχτ 
και,  συγκεκριμένα,  αυτή  της  σύγκλισης  των  επιπέδων  των  τιμών.  Στην  αρχική  της 
εφαρμογή  φαίνεται  το  μέτρο  της  σύγκλισης  των  πληθωρισμών  να  ήταν 
αιτιολογημένο, καθώς η δημιουργία της νομισματικής ένωσης αφορούσε χώρες με 
ένα  σχετικό  επίπεδο  ανάπτυξης  και  μια  σύγκλιση  των  επιπέδων  των  τιμών  θα 
οδηγούσε  σε  σταθεροποίηση  των  ρυθμών  πληθωρισμού.  Η  περίπτωση  όμως  των 
χωρών υπό μετάβαση, με  το σχετικά χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης, δεν φαίνεται  να 
ευνοείται,  διότι  η  ανάπτυξη  οδηγεί  και  στην  αύξηση  των  τιμών,  με  αποτέλεσμα 
κάθε προσπάθεια περιορισμού της απαραίτητης αύξησης του επιπέδου των τιμών 
να έχει παράπλευρες επιπτώσεις και στην ανάπτυξή τους. Σε αυτήν την περίπτωση 
μεγάλο ρόλο παίζει το συναλλαγματικό καθεστώς. Εάν οι χώρες αυτές εφαρμόζουν 
ένα καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι προσαρμογές μπορούν να 
προέλθουν μόνο μέσω μιας εσωτερικής προσαρμογής, και συγκεκριμένα μέσω της 
μεταβολής  των  τιμών  των  προϊόντων.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία 
χρησιμοποιείται  μια  ελεύθερα  κυμαινόμενη  συναλλαγματική  ισοτιμία,  η 
προσαρμογή στο επίπεδο των τιμών μπορεί να προέλθει και μέσω της προσαρμογής 
της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Πέραν  αυτών,  πολύ  σημαντικό  είναι  και  το 
αποτέλεσμα Balassa‐Samuelson.  
 
Συμπερασματικά, στο επόμενο κεφάλαιο, είκοσι ένα, μπορούν να γίνουν ορισμένες 
διαπιστώσεις  αναφορικά  με  το  υπόδειγμα  ανάπτυξης  που  έχουν  ακολουθήσει  οι 
συγκεκριμένες  χώρες,  με  τη  βοήθεια  της  αντιπαράθεσης  του  υποδείγματος 
ανάπτυξης  των  χωρών υπό μετάβαση με  εκείνο  των  χωρών  της Νοτιο‐Ανατολικής 
Ασίας  και  εν  μέρει  αυτών  της  Λατινικής  Αμερικής.  Εδώ,  θα  διαπιστωθεί  ότι,  σε 
αντίθεση με τις χώρες της Νοτιο‐Ανατολικής Ασίας, οι οποίες βάσισαν την ανάπτυξή 
τους  στα  υψηλά  επίπεδα  των  αποταμιεύσεών  τους,  δηλαδή  σε  εσωτερικούς 
πόρους, οι χώρες υπό μετάβαση χρηματοδότησαν την ανάπτυξη τους με την εισροή 
ξένων κεφαλαίων, με τη δημιουργία σχετικά μεγάλων ελλειμμάτων και την αύξηση 
του χρέους. Κατά πόσο αυτή η ροή κεφαλαίων από το εξωτερικό, από την πλούσια 
Ευρώπη προς τις φτωχές υπό μετάβαση χώρες συνέβαλε στη σταθεροποίηση,  είναι 
το  ζητούμενο  το  οποίο  γρήγορα  έμελε  να  διαπιστώσουν  οι  τελευταίες,  με  την 
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εκδήλωση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και τις σοβαρές επιπτώσεις που 
είχε αυτή, τόσο στην ευρωζώνη, όσο και σε αυτές τις ίδιες.  
 
Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση δεν «σταμάτησε» στις ανεπτυγμένες χώρες, έτσι 
όπως  μερικοί  παρατηρητές  ήλπιζαν,  μεταδόθηκε  και  τις  χώρες  υπό  ανάπτυξη,  τις 
αναδυόμενες  αγορές  αλλά  και  τις  χώρες  υπό  μετάβαση  και  αυτό  το  γεγονός  θα 
παρουσιασθεί στο κεφάλαιο είκοσι δύο. Στις υπό μετάβαση χώρες δεν οδήγησε σε 
κραχ, αλλά τις έπληξε πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες υπό ανάπτυξη χώρες. 
Αυτό  φάνηκε  τόσο  στην  απότομη  μείωση  της  παραγωγής,  όσο  και  στην  αργή 
ανάκαμψη των οικονομιών αυτών από την κρίση. Οι αιτίες της κρίσης, εντοπίζονται 
τόσο στις στενές εμπορικές σχέσεις των χωρών αυτών με τον υπόλοιπο κόσμο και 
κυρίως  την  Ευρώπη,  όσο  και  στην  «υπέρμετρη»  χρηματοπιστωτική  ανάπτυξη.  Σε 
γενικές  γραμμές,  η  κρίση  φαίνεται  να  έπληξε  περισσότερο  εκείνες  οι  οποίες 
ακολούθησαν  ένα  καθεστώτος  σταθερών  συνδέσεων,  γεγονός  το  οποίο  γενικά 
επέτρεψε  την  υποτίμηση  του  συναλλαγματικού  κινδύνου,  όμως  οδήγησε  στην 
υπερβολική διάθεση ενυπόθηκων πιστώσεων στα νοικοκυριά και στον δανεισμό σε 
ξένο  νόμισμα.  Φέρνοντας  στο  φώς  όλες  εκείνες  τις  αδυναμίες  και  υπερβολές,  η 
διεθνής  χρηματοπιστωτική  κρίση  μοιάζει  να  θέτει  σε  άμεση  αμφισβήτηση  το 
αναπτυξιακό  υπόδειγμα  των  υπό  μετάβαση  χωρών.  Κατά  πόσο  η  εισροή  των 
κεφαλαίων από  την πλούσια Ευρώπη προς  τις «φτωχές»  υπό μετάβαση χώρες θα 
ανακάμψει    και  θα  συνεχίσει  να  χρηματοδοτεί  την  ανάπτυξη  των  χωρών  αυτών 
είναι ένα ζήτημα το οποίο αμφισβητείται έντονα και ένα χαρακτηριστικό το οποίο 
θέτει  τις  εξεταζόμενες  χώρες  αλλά  και  την  ίδια  την  Ευρώπη  και  την  ευρωζώνη 
μπροστά σε νέες προκλήσεις και δύσκολες προσαρμογές.  
 
Έχοντας παρουσιάσει τον μηχανισμό διάδοσης της κρίσης στην ευρωζώνη και στις 
υπό  μετάβαση  χώρες,  στο  επόμενο  κεφάλαιο  είκοσι  τρία,  θα  επιχειρηθεί  ένας 
παραλληλισμός των δύο περιπτώσεων και θα εντοπισθούν τα κοινά χαρακτηριστικά 
και  οι  κοινές  αιτίες  των  δύο  περιπτώσεων,  καθώς  και  το  τελικό  πρόβλημα  της 
αντιμετώπισης της κρίσης.  
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14.  ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΧΩΡΩΝ 
 

Κατά  την  πορεία  της  μετάβασής  τους  οι  εξεταζόμενες  χώρες  χρησιμοποίησαν 
διάφορα συναλλαγματικά καθεστώτα, τα οποία πολλές φορές άλλαζαν. Ο επόμενος 
πίνακας  παρουσιάζει  τα  συναλλαγματικά  καθεστώτα  που  επέλεξαν  οι 
συγκεκριμένες χώρες μετά 1995.  

Πίνακας 18: Συναλλαγματικά Καθεστώτα Χωρών υπό Μετάβαση 

Exchange Rate arrangements in CESE countries (1996‐2009)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

BULGARIA Floating
Currency 
Board ‐ DM Currency Board EUR

CZECH REPUBLIK

Band 6,5% 
DM 3,5USD 

Floating .+/‐7,5%

ESTONIA  Currency Board to DM
Cuerrency Board to 

EUR ER II, Currency Board

HUNGARY 

Crawling band .+/‐3,25%, 30% USD 
and  Crawling band EUR  EUR band

Floating70% ECU 70% DM 70% EUR .+/‐ 2,25%  .+/‐15%

LATVIA  Peg to SDR +/‐15%  Peg to EUR ERM II +/‐15%

LITUANIA Currency Board to USD
Currency Board to 

EUR ERM II , Currency Board

POLAND 

Crawling band .+/‐3,25%, 30% USD and 

Floating

45% USD, 35% DM, 10% GBP, 
5% FFR, 5%CHF 55% EUR, 45% USD

.+/‐7,5% .+/‐10%  .+/‐12,5%  . +/‐15%

ROMANIA  Floating

SLOVENIA Managed Float de facto peg to DM/Euro ERM II narrow band Euro

SLOVAKIA
60%DM,40% USD BAND

Floating
ERM II +/‐15 de facto floating with 
revaluation Euro+/‐3% +/‐5% +/‐7%

 Πηγή: Becker, T. et al. (2010). Wither growth in central and eastern Europe? Policy lessons for an integrated Europe. Bruegel 
Blueprint 11, σ. 48 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται, ότι:  
‐ η  Λιθουανία,  στην  αρχή  επέλεξε  ένα  καθεστώς  συναλλαγματικού 

συμβουλίου με βάση το δολάριο και κατόπιν το μετέβαλε με βάση το ευρώ. 
‐ η Εσθονία, στην αρχή επέλεξε ένα καθεστώς συναλλαγματικού συμβουλίου 

με  βάση  το  μάρκο  και  κατόπιν  το  μετέβαλε  με  βάση  το  ευρώ,  για  να 
καταλήξει τελικά στην υιοθέτηση του ευρώ το 2011. 

‐ η Λετονία  χρησιμοποίησε  το  καθεστώς  στενής  διασύνδεσης  με  στενά  όρια 
διακύμανσης  στην  αρχή  με  προσανατολισμό  τα  Ειδικά  Τραβηκτικά 
Δικαιώματα  και  κατόπιν  με  προσανατολισμό  το  ευρώ,  για  να  καταλήξει 
τελικά στην υιοθέτηση του ευρώ το 2014. 

‐ η  Βουλγαρία,  ενώ  άρχισε  με  ένα  καθεστώτος  ελεύθερης  διακύμανσης, 
τελικά  κατέληξε  να  χρησιμοποιεί  το  καθεστώς  του  συναλλαγματικού 
συμβουλίου, με προσανατολισμό το ευρώ.  

‐ η Ουγγαρία  χρησιμοποίησε  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  ένα  καθεστώτος 
ερπουσών  αναπροσαρμογών,  με  βάση  ένα  καλάθι  νομισμάτων  δολαρίου‐
ΕCU,  δολαρίου‐μάρκου,  και  δολαρίου‐ευρώ,  για  να  μεταβεί  σε  μια  ζώνη 
στόχο με όριο διακύμανσης +/‐15%  και  να  καταλήξει  μετά  το 2008  σε  ένα 
καθεστώς ελεύθερης διακύμανσης.  

‐ η  Πολωνία  στην  αρχή  πειραματίστηκε  με  ένα  καθεστώς  ερπουσών 
διευθετήσεων  και  τελικά  κατέληξε  στο  καθεστώς  της  ελεύθερης 
διακύμανσης. 
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‐ η Ρουμανία  χρησιμοποίησε καθ’  όλη  τη διάρκεια ένα καθεστώς ελεύθερης 
διακύμανσης.  

‐ η  Σλοβακία  επέλεξε  ένα  καθεστώς  στενής  διασύνδεσης  με  ένα  καλάθι 
νομισμάτων, για να καταλήξει σε ένα καθεστώς ελεύθερης διακύμανσης και 
τελικά  να  υιοθετήσει  το  ευρώ  μετά  από  δύο  χρόνια  παραμονής  στον 
ευρωπαϊκό  μηχανισμό  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  με  πρακτικά  ελεύθερη 
διακύμανση και συχνές αναπροσαρμογές. 

‐ η  Σλοβενία  πρακτικά  χρησιμοποίησε  ένα  καθεστώς  ελεγχόμενης 
διακύμανσης και τελικά κατέληξε να υιοθετήσει το ευρώ.  

 
Παρατηρώντας τις επιλογές των υπό εξέταση χωρών φαίνεται να επιβεβαιώνονται 
οι  γενικές  τάσεις  που  επικρατούν  στην  θεωρία  και  συγκεκριμένα  η  τάση  που 
εξέφρασε  ο  Jeffry  Frankel,  ότι  κανένα  συναλλαγματικό  καθεστώς  δεν  ταιριάζει 
απόλυτα σε όλες τις χώρες και σε όλες τις περιστάσεις, καθώς χώρες με σχεδόν ίδια 
χαρακτηριστικά, όπως π.χ. Τσεχία και Σλοβακία, φαίνεται να επέλεξαν κατά καιρούς 
διαφορετικά καθεστώτα, αλλά και η τάση εξάλειψης των ενδιάμεσων καθεστώτων, 
εφ’  όσον  η  πλειονότητα  των  χωρών  έχει  επιλέξει,  είτε  πολύ  σταθερά  καθεστώτα 
(συναλλαγματικό  συμβούλιο),  είτε  ελεύθερες  διακυμάνσεις.  Αυτό  επιβεβαιώνεται 
και  από  τον  επόμενο  πίνακα  ο  οποίος  κατατάσσει  τις  χώρες  σύμφωνα  με  το 
νομισματικό  καθεστώς  το  οποίο  χρησιμοποιούν  αλλά  και  την  ένταξη  τους  στον 
ευρωπαϊκό μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Πίνακας 19:Νομισματικά Καθεστώτα στις Χώρες υπό Μετάβαση 

Νομισματικό Καθεστώς Συμμετοχή στον  ERM II

Βουλγαρία Συναλλαγματικό Συμβούλιο

Τσεχία Στόχος Πληθωρισμού, ελεγχόμενη 
διακύμανση

Από  28 Ιουνίου 2004

Ουγγαρία Ελεγχόμενη διακύμανση

Λετονία Σταθερή διασύνδεση, ERMII Από 2 Μαΐου 2005, μονομερή 
μείωση της ζώνης στο +/‐1%

Λιθουανία Συναλλαγματικό Συμβούλιο, ERM II Από 28 Ιουνίου 2004, μονομερή 
απόφαση χρήσης του 
συναλλαγματικού συμβουλίου 
στον μηχανισμό 

Πολωνία  Στόχος Πληθωρισμού, Ελεύθερη 
Διακύμανση

Ρουμανία Στόχος Πληθωρισμού, Ελεύθερη 
Διακύμανση

Σλοβενία Μέλος της Ευρωζώνης από τις 1 Ιανουαρίου 
2007

Από 28 Ιουνίου 2004‐31
Δεκεμβρίου 2006, ζώνη +/‐15%

Σλοβακία Μέλος της Ευρωζώνης από τις 1 Ιανουαρίου 
2009

Από 28 Νοεμβρίου 2005 – 31 
Δεκεμβρίου 2008, ζώνη +/‐15%

Εσθονία Μέλος της Ευρωζώνης από τις 1 Ιανουαρίου 
2011

Από τις 28 Ιουνίου 2004‐31 
Δεκεμβρίου 2010

 Πηγή: European Commission (2009). Five years of an enlarged EU. Economic achievements and challenges. European 
Commission, σ. 193 

Συμπερασματικά,  μπορεί  να  διαπιστωθεί  ότι  οι  χώρες  της  Κεντρικής  Ευρώπης, 
Πολωνία,  Τσεχία, Ουγγαρία  (τα  τελευταία  χρόνια),  Σλοβενία και Σλοβακία είναι οι 
χώρες,  οι  οποίες  χρησιμοποίησαν  και  χρησιμοποιούν  καθεστώτα  ελεύθερων 
διακυμάνσεων,  σε  αντίθεση  με  τις  χώρες  της  Βαλτικής  και  της  Νοτιο‐Ανατολικής 
Ευρώπης, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία και Βουλγαρία με εξαίρεση τη Ρουμανία, οι 
οποίες χρησιμοποίησαν σταθερές συνδέσεις.  

Αξιολογώντας τις επιλογές, μπορεί σε γενικές γραμμές να διαπιστωθεί ότι οι χώρες 
οι  οποίες  επέλεξαν  τις  σταθερές  συνδέσεις  είναι  στην  πλειονότητά  τους  μικρές 
χώρες, οι οποίες δίνουν μεγάλη έμφαση στο εξωτερικό τους εμπόριο και για αυτόν 
τον λόγο επιλέγουν σταθερές συνδέσεις,  Είναι  χώρες οι οποίες δεν εμπιστεύονται 
την  ικανότητα  εφαρμογής  σταθεροποιητικών  πολιτικών  και  για  αυτόν  τον  λόγο 
εισάγουν  τη σταθεροποίηση  και  την αξιοπιστία από  το  εξωτερικό  και  κυρίως από 
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την  ευρωζώνη.  Προφανώς,  οι  χώρες  αυτές  δεν  εμπιστεύονται  την  αγορά  και 
προβλέπουν ότι η ελεύθερη διακίνηση του κεφαλαίου που έχει επιβάλλει η ένταξη 
στην  Ε.Ε.  μπορεί  να  αποσταθεροποιήσει  τις  οικονομίες  τους.  Με  άλλα  λόγια, 
πρόκειται για χώρες οι οποίες μπορούν άνετα να καταταχθούν στις περιπτώσεις του 
μη λειτουργικού τριγώνου, την οποία λειτουργικότατα προσπαθούν να επιβάλλουν 
μάλλον  μέσα  από  τη  σταθεροποίηση  της  συναλλαγματικής  τους  ισοτιμίας  έναντι 
του  ευρώ.    Σε  αντίθεση  με  τις  παραπάνω  χώρες,  οι  μεγάλες  χώρες  της  κεντρικής 
Ευρώπης,  είναι  χώρες  που  φαίνεται  να  δείχνουν  εμπιστοσύνη  στην  ικανότητα 
άσκησης νομισματικής πολιτικής και στην αποτελεσματικότητά της, δεν φαίνεται να 
φοβούνται  την  αποσταθεροποίηση,  η  οποία  μπορεί  να  επέλθει  από  την  αγορά 
συναλλάγματος  και  την  ελεύθερη  διακίνηση  του  κεφαλαίου  και,  με  άλλα  λόγια, 
μπορούν να καταταχθούν άνετα στις περιπτώσεις του λειτουργικού τριγώνου.  

Πέραν αυτών,  όμως,  το βασικό πρόβλημα της υιοθέτησης  του ευρώ για  τις  χώρες 
που  δεν  το  έχουν  υιοθετήσει  έως  σήμερα  παραμένει  ανοιχτό.  Προφανώς  οι 
συγκεκριμένες χώρες, σε αντίθεση με τις τέσσερις υπό μετάβαση χώρες, οι οποίες 
υιοθέτησαν το ευρώ, φαίνεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκπλήρωση των 
κριτηρίων  του  Μάαστριχτ.  Αυτή  η  δυσκολία  φαίνεται  και  στις  αλλαγές  των 
ανακοινώσεων  τους  αναφορικά  με  την  υιοθέτηση  του  ευρώ.  Για  παράδειγμα, 
στόχος  των  Βαλτικών  χωρών  ήταν  η  όσο  το  δυνατόν  γρηγορότερη  υιοθέτηση  του 
ευρώ και για αυτόν τον λόγο είχαν ανακοινώσει μια περίοδο μεταξύ του 2006‐2007, 
την οποία φυσικά και άλλαξαν. Τον ίδιο στόχο είχε και Ουγγαρία, η οποία είχε θέσει 
ως  στόχο  την  περίοδο  μεταξύ  2008  –  2010,  την  οποία  και  μετέβαλε  μετά  τις 
τελευταίες  εξελίξεις  και  τα  προβλήματα  υπερβολικού  χρέους  που  αντιμετώπισε. 
Παρομοίως  και  στην  περίπτωση  της  Βουλγαρίας,  όπου  ο  στόχος  ήταν  πάντοτε  η 
υιοθέτηση  του  ευρώ,  όσο  το  δυνατόν  γρηγορότερα.  Η  Πολωνία,  από  την  πλευρά 
της,  δεν  έχει  ανακοινώσει  κάποια  χρονική  περίοδο  εισόδου.  Το  ίδιο  έκανε  και  η 
Τσεχία,  η  οποία πάντα συνέδεε  την  είσοδό  της  με  τον  βαθμό προετοιμασίας  της. 
Όσο  για  τη  Ρουμανία,  θεώρησε  ότι  η  υιοθέτηση  του  ευρώ  απαιτεί  χρόνο  και  θα 
μπορούσε λάβει χώρα πριν το 2014 (Commision, 2009, σ. 194).  

15. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
 
Οι  μετασοσιαλιστικές  χώρες  επιχείρησαν  να  αντικαταστήσουν  το  παλαιό  τους 
πολιτικό  και  οικονομικό  σύστημα  με  ένα  νέο,  να  προχωρήσουν  σε  ένα  είδος 
δημιουργικής  καταστροφής,  μια διαδικασία  η οποία προϋπέθετε  την  καταστροφή 
του παλαιού, των παλαιών δομών, των παλαιών λειτουργιών, τον παλαιών μεθόδων 
και  η  οποία  θα  αναδείκνυε  το  καινούργιο,  τις  νέες  δομές,  νέες  λειτουργίες,  νέες 
μεθόδους. Οι χώρες αυτές είχαν να σκεφτούν τη σημασία της αγοράς, της τιμής, της 
ποιότητας, της κεφαλαιαγοράς. Είχαν επίσης να σκεφτούν, όχι μόνο για το μέγεθος 
και  την  ποιότητα  της  αγοράς,  αλλά  και  για  το  μέγεθος  και  την  ποιότητα  του 
κράτους. Σε τελική ανάλυση, οι συγκεκριμένες χώρες δεν είχαν να δομήσουν μόνο 
νέες  δομές,  λειτουργίες  και  μεθόδους,  έπρεπε  επιπρόσθετα  να «δημιουργήσουν» 
νέες νοοτροπίες και συμπεριφορές.  Στην πράξη, είχαν να λάβουν υπ’ όψη τους τις 
αρχικές συνθήκες, την πολιτική κατάσταση, τις τυχόν αντιδράσεις, και για αυτόν τον 
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λόγο δεν προχώρησαν όλες με τον ίδιο ρυθμό. Μερικές προχώρησαν γρηγορότερα 
και άλλες άργησαν να υλοποιήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. 
 
Ως προς τις μεταρρυθμίσεις, σε συγκριτικά πλεονεκτική θέση φαίνεται να βρέθηκαν 
οι χώρες υπό μετάβαση, οι οποίες εντάχθηκαν στην Ε.Ε. και οι οποίες κατά αυτόν 
τον  τρόπο  μπόρεσαν  να  αξιοποιήσουν  στο  έπακρο  την  τεχνογνωσία  της  Ε.Ε.  Το 
μέγεθος δε του εγχειρήματος γίνεται αντιληπτό μόνον και από την απλή ανάγνωση 
του acquis communautaire που έπρεπε να υιοθετηθεί237.   

Κατά  πόσο  έχουν  προχωρήσει  οι  συγκεκριμένες  χώρες  στον  συγκεκριμένο  τομέα 
μπορεί  να  φανεί  με  τη  βοήθεια  διαφόρων  δεικτών,  οι  οποίοι  αποτυπώνουν  το 
μέγεθος και την έκταση των μεταρρυθμίσεων.  

Χαρακτηριστικό  π.χ.  είναι  το  παράδειγμα  της  Ευρωπαϊκής  Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης  και  Ανάπτυξης  (ΕΤΑΑ,  European  Bank  for  Reconstruction  and 
Development,  EBRD),  η  οποία  ιδρύθηκε  με  σκοπό  να  στηρίξει  τις  προσπάθειες 
μετάβασης  των  πρώην  σοσιαλιστικών  χωρών  και  ανέπτυξε  ένα  σύστημα  δεικτών 
καταγραφής και παρακολούθησης των μεταρρυθμίσεων, το οποίο χρησιμοποιείται 
ευρέως  στη  διεθνή  βιβλιογραφία  για  την  αξιολόγηση  των  μεταρρυθμίσεων  στις 
χώρες αυτές238.   

Άλλοι δείκτες που έχουν αναπτυχθεί για αυτόν τον σκοπό είναι:  
                                                                 
237 Η προσπάθεια υιοθέτησης του acquis communautaire δεν αρχίζει με την ημερομηνία ένταξης των 
χωρών  αυτών  στην  Ε.Ε.,  αλλά  πολύ  νωρίτερα,  με  τις  πρώτες  συμφωνίες  έναρξης  των 
διαπραγματεύσεων  για  ένταξη,  μετά  τη  συνθήκη  της  Κοπεγχάγης,  κατά  την  οποία  η  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή άνοιξε τη διαδικασία ένταξης των νέων χωρών (European Commission, 2009).   
238 Η μεθοδολογία της ΕΤΑΑ περιλαμβάνει (ebrd.com): 

• δείκτες αξιολόγησης των δομικών μεταρρυθμίσεων της μετάβασης   
• δείκτες αξιολόγησης επιχειρήσεων  
• δείκτες αξιολόγησης της αγοράς και του εμπορίου  
• δείκτες αξιολόγησης του χρηματοοικονομικού τομέα  
• δείκτες αξιολόγησης υποδομών  
• δείκτες αξιολόγησης της διαδικασίας φιλελευθεροποίησης και ιδιωτικοποίησης  
• δείκτες  αξιολόγησης  του  επιχειρηματικού  περιβάλλοντος  και  της  κατάστασης  του 

ανταγωνισμού  
• δείκτες αξιολόγησης των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων  

Οι  παραπάνω  δείκτες  υποδιαιρούνται  σε  διάφορες  υποκατηγορίες  δεικτών,  οι  οποίοι 
βαθμολογούνται από 1 ως το 4 για να υπολογισθεί κατά αυτό τον τρόπο το επίπεδο του κάθε δείκτη. 
Έτσι π.χ. ο δείκτης των δομικών αλλαγών υποδιαιρείται στους ακόλουθους δείκτες:  

• τον  δείκτη  Μεγάλου  Επιπέδου  Ιδιωτικοποιήσεων:  αφορά  τις  ιδιωτικοποιήσεις  μεγάλων 
κρατικών επιχειρήσεων  

• τον  δείκτη  Μικρού  Επιπέδου  Ιδιωτικοποιήσεων  :  αφορά  τις  ιδιωτικοποιήσεις  μικρών 
κρατικών επιχειρήσεων  

• τον δείκτη αναδιάρθρωσης του κρατικού προϋπολογισμού: αφορά την αναδιάρθρωση των 
κυβερνητικών δαπανών, όσο και την αναδιάρθρωση του ευρύτερου δημοσίου τομέα 

• τον δείκτη απελευθέρωσης των τιμών  
• τον δείκτη διεθνούς εμπορίου και του συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών  
• τον δείκτη πολιτικής ανταγωνισμού  
• τον  δείκτη αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα και της απελευθέρωσης των επιτοκίων 
• τον  δείκτη  αναδιάρθρωσης  της  αγοράς  χρεογράφων  και  μη  τραπεζικών 

χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων  
• τον δείκτη αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας   
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- Ο Δείκτης Φιλελευθεροποίησης, τον οποίο ανέπτυξαν οι De Mel, Denizer 
και Gelb239.  

- Ο Δείκτης  Ποιότητας  θεσμικών  δομών,  ο  οποίος  αναπτύχθηκε  από  την 
Beatrice Weber240.  

- Ο Δείκτης Επιχειρηματικότητας της Παγκόσμιας Τράπεζας.  
- Ο  Δείκτης  Ρυθμίσεων  Αγοράς  Προϊόντων  και  Ρυθμίσεων  Αγοράς 

Απασχόλησης  του  Οργανισμού  Οικονομικής  Ανασυγκρότησης  και 
Ανάπτυξης ( OECD ).  

- Ο Δείκτης Fraser, ο οποίος μετρά το μέγεθος των ρυθμίσεων στην αγορά 
προϊόντων, απασχόλησης και κεφαλαίου και τυγχάνει ευρείας χρήσης.  

 
Χαρακτηριστικό  όλων  των  δεικτών  είναι,  ότι  βασίζονται,  σε  μεγάλο  βαθμό,  σε 
υποκειμενικά κριτήρια, τονίζοντας έτσι διαφορετικές πλευρές της προσπάθειας των 
μεταρρυθμίσεων.  Ένα  άλλο  πρόβλημα  που  σχετίζεται  με  τη  χρήση  των  δεικτών 
αυτών  είναι  και  το  γεγονός,  ότι  δεν  παρέχουν  πλήρη  στοιχεία  της  χρονολογικής 
εξέλιξης των μεταρρυθμίσεων. 
 
Λαμβάνοντας  υπ’  όψη,  για  παράδειγμα,  τους  δείκτες  της  EBRD,  οι  οποίοι 
παρουσιάζουν τη χρονική εξέλιξη των μεταρρυθμίσεων με σχετική ακρίβεια, όπως 
ακριβώς παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος μέρους241, φαίνεται ότι οι 
περισσότερες χώρες έχουν κάνει τεράστια βήματα: 

- στον  τομέα  των  ιδιωτικοποιήσεων  (μεγάλης  και  μικρής  κλίμακας 
ιδιωτικοποιήσεις),   

- στον τομέα της απελευθέρωσης των τιμών καθώς και  
- στον  τομέα  της  απελευθέρωσης  του  εμπορίου  και  των  διεθνών 

συναλλαγών,  
και φαίνεται να υστερούν στους τομείς  

- των πολιτικών του ανταγωνισμού,  
- της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα και  της απελευθέρωσης των 

επιτοκίων, 
- της  ανάπτυξης  και  αναδόμησης  της  χρηματοπιστωτικής  αγοράς,  καθώς 

και  
- της δημιουργίας των δημοσίων υποδομών.  

Παρατηρώντας  τους  ίδιους δείκτες ανά ομάδα χωρών242, φαίνεται ότι στο σύνολό 
τους  οι  εξεταζόμενες  χώρες  έχουν  προχωρήσει  σημαντικά  στο  τομέα  των 
μεταρρυθμίσεων σε σχέση με τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Χωρών.  

                                                                 
239  Ο  δείκτης  αυτός  προκύπτει  ως  μέσος  όρος  των  δεικτών  της  αγοράς  (βαρύτητα  30%), 
απελευθέρωσης  του  εξωτερικού  εμπορίου  (βαρύτητα 30%)  και  ιδιωτικοποίησης  επιχειρήσεων  και 
τραπεζικού  συστήματος  (βαρύτητα  40%),  παίρνοντας  τιμές  από  0  έως  1  (Interanational Monetary 
Fund, 2000, σ. 135). 
240 Ο δείκτης αυτός προσμετρά την ποιότητα των θεσμικών δομών των χωρών υπό μετάβαση βάσει 
της ποιότητας της δημοκρατίας,  την κυβερνητική αποτελεσματικότητα,  το επίπεδο των ρυθμίσεων, 
την  ισχύ  του  νόμου  και  το  επίπεδο  δωροδοκίας  και  ο  οποίος  παίρνει  τιμές  από  ‐25  ως  +25 
(Interanational Monetary Fund, 2000, σ. 136). 
241  Στο παράρτημα  ΙΙ παρουσιάζεται μια συγκριτική εκτίμηση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών 
επιλεγμένων ομάδων χωρών σε μετάβαση.  
242 Η ομαδοποίηση των χωρών είναι αυθαίρετη και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες:  
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Αναφορικά  με  τις  χώρες  της  Κεντρικής  Ευρώπης  και  της  Βαλτικής,  φαίνεται  ότι 
έχουν  προχωρήσει  σε  σημαντικό  βαθμό  σε  σχέση  τόσο  με  τις  χώρες  της  Νοτιο‐
Ανατολικής  Ευρώπης,  όσο  και  με  τις  χώρες  της  Ανεξάρτητης  Κοινοπολιτείας,  οι 
οποίες υστερούν σχεδόν σε όλους τους τομείς των μεταρρυθμίσεων.  

Παρατηρώντας  δε  την  πορεία  των  ευρωπαϊκών  χωρών  σε  σχέση  με  αυτή  των 
ανεπτυγμένων χωρών με τη βοήθεια του δείκτη Fraser, ο οποίος στην προκειμένη 
περίπτωση  εμφανίζει  τις  μεταρρυθμίσεις  στον  τομέα  της  αγοράς  εργασίας,  της 
αγοράς  προϊόντων  και  της  χρηματοπιστωτικής  αγοράς,  όπως  ακριβώς 
παρουσιάζεται στο επόμενο γράφημα φαίνεται ότι (European Commission, 2009, σ. 
172):  

- Οι  δέκα  πρόσφατα  ενταγμένες  χώρες243  έχουν  κάνει  τεράστια  βήματα 
προόδου  στον  τομέα  των  μεταρρυθμίσεων,  με  αποτέλεσμα  να 
πλησιάσουν το επίπεδο των παλαιών χωρών της Ευρώπης.  

-  Η Ρουμανία και η Βουλγαρία, ως οι χώρες που προσχώρησαν τελευταία 
στην  Ε.Ε.  έχουν  να  παρουσιάσουν  σημαντική  πρόοδο  στον  τομέα  των 
μεταρρυθμίσεων.  

- Σε  σχέση  όμως  με  το  επίπεδο  των  ανεπτυγμένων  χωρών244  όλες  οι 
ευρωπαϊκές χώρες υπό μετάβαση φαίνεται να υπολείπονται αρκετά.  

- Οι  παλαιές  χώρες245  της  Ε.Ε.  φαίνεται  να  αντιμετωπίζουν  την  ίδια 
πρόκληση με αυτή των νέων χωρών, όσον αφορά την προσαρμογή τους 
σε διεθνές επίπεδο246. 

 
Αξιολογώντας  συνολικά  την  πορεία  των  μεταρρυθμίσεων  των  μετασοσιαλιστικών 
ευρωπαϊκών  χωρών,  μπορεί  να  διαπιστωθεί  σε  γενικές  γραμμές  ότι  οι 
συγκεκριμένες χώρες έχουν κάνει τεράστια βήματα. Συγκρίνοντας όμως το επίπεδο 
των μεταρρυθμίσεων σε σχέση με το επίπεδο των ανεπτυγμένων χωρών μπορεί να 
                                                                                                                                                                                        

- Κεντρική  Ευρώπη  και  Χώρες  της  Βαλτικής  με  τις  χώρες  Τσεχία,  Σλοβενία,  Σλοβακία, 
Ουγγαρία, Πολωνία, Λιθουανία, Εσθονία και Λετονία και χαρακτηρίζονται ως CEES & Baltics 

- Νοτιο‐Ανατολική Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει τις υποομάδες  
o Αλβανία, Βοσνία‐Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ, Σερβία και Μαυροβούνιο και χαρακτηρίζονται 

ως SEES‐5 
o Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία και χαρακτηρίζονται ως SEES‐3 

- Χώρες Ανεξάρτητης Κοινοπολιτείας, η οποία περιλαμβάνει τις υποομάδες  
o Δυτική  Κοινοπολιτεία  Ανεξάρτητων  Χωρών,  η  οποία  αποτελείται  από  τις  χώρες 

Αρμενία,  Αζερμπαϊτζάν,  Μολδαβία,  Ουκρανία,  Γεωργία  και  Λευκορωσία,  που 
χαρακτηρίζονται ως West CIS 

o Ανατολική  Κοινοπολιτεία  Ανεξάρτητων  Χωρών,  η  οποία  περιλαμβάνει  τις  χώρες 
Καζακστάν, Κιργισία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν και Μογγολία που 
χαρακτηρίζονται ως East CIS καθώς και  

o Την Ομοσπονδία της Ρωσίας   
243  Σε  αυτές  τις  δέκα  νέες  χώρες  περιλαμβάνονται  τόσο  η  Μάλτα  όσο  και  η  Κύπρος  και  δεν 
περιλαμβάνονται η Ρουμανία και η Βουλγαρία, οι οποίες παρατηρούνται χωριστά στο γράφημα.  
244  Στις  ανεπτυγμένες  χώρες  συμπεριλαμβάνονται  η  Αυστραλία,  ο  Καναδάς,  το  Χονγκ‐Κονγκ,  η 
Ισλανδία, το Ισραήλ, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία, η Νορβηγία, η Σιγκαπούρη, η Ελβετία και οι ΗΠΑ. 
245 Σε αντίθεση με τις νέες χώρες μέλη της Ε.Ε. οι οποίες εισήλθαν το 2004, οι παλαιές χώρες είναι 
εκείνες οι χώρες που έγιναν μέλη πριν το 2004. 
246  Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  το  τελευταίο  χρονικό  διάστημα,  στον  τομέα  των  μεταρρυθμίσεων, 
παρατηρείται  μάλλον  ένα  είδος  «κόπωσης  των  μεταρρυθμίσεων»  (reform  fatigue),  η  οποία 
υπολογίζεται, ότι είναι ένα αποτέλεσμα τόσο της έντασης των μεταρρυθμίσεων των προηγούμενων 
χρόνων, όσο και ένα αποτέλεσμα στατιστικής καταγραφής (European Commission, 2009, σ. 172).   
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διαπιστωθεί  ότι  τόσο οι  νέες  χώρες,  όσο  και  οι  παλαιές  ευρωπαϊκές  χώρες  έχουν 
ακόμα αρκετά πράγματα να διορθώσουν. 
 

Γράφημα 28: Πορεία εξέλιξης του δείκτη Fraser σε σύγκριση 

 

Πηγή : European Commission (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009, σ. 172. 

Μια  καλύτερη  και  πιο  εμπεριστατωμένη  εικόνα  εμφανίζεται,  εάν  εξετασθούν  οι 
προσπάθειες τις οποίες έχουν καταβάλει οι συγκεκριμένες χώρες στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών  προσαρμογών  που  έχει  επιβάλει  η  διαδικασία  τη  στρατηγικής  της 
Λισαβόνας247.  Εξετάζοντας  τον  βαθμό  υλοποίησης  διαφόρων  διαθρωτικών 
προσαρμογών των χωρών υπό μετάβαση σε σχέση με τις παλαιές χώρες και στους 
είκοσι τομείς, όπως ακριβώς αυτός παρουσιάζεται στο επόμενο γράφημα φαίνεται 
ότι οι νέες χώρες: 

- Υπολείπονται σε σχέση με τις παλαιές σε όλους τους μικροοικονομικούς 
τομείς  και  ειδικότερα  στον  τομέα  της  έρευνας,  τεχνολογίας  και 
καινοτομίας,  της  επιχειρηματικής  δυναμικής  και  του  επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, στον τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, στον 
τομέα  της  χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης  καθώς  επίσης  και  στον 
τομέα της εφαρμογής πολιτικών ανταγωνισμού.  

- Υπολείπονται  σε  πολλούς  τομείς  της  απασχόλησης  και  συγκεκριμένα 
στον τομέα της απασχόλησης των γυναικών, στον τομέα των μέτρων για 
τους μακροχρόνιους ανέργους, καθώς και στον τομέα της ευελιξίας στην 
αγορά εργασίας. 

- Υπερκεράζουν τις παλαιές χώρες μόνον στον τομέα της αξιοποίησης της 
εργασίας και συγκεκριμένα στον τομέα του χρόνου εργασίας, τον τομέα 
των  συλλογικών  διαπραγματεύσεων  καθώς  και  τον  τομέα  της 
φορολόγησης της εργασίας. 

 

                                                                 
247 Η στρατηγική της Λισαβόνας αποτελεί την προσπάθεια της Ε.Ε. να επιφέρει σημαντικές αλλαγές 
τόσο  σε  μακροοικονομικό,  όσο  και  σε  μικροοικονομικό  επίπεδο,  ώστε  η  Ε.Ε.  να  μπορέσει  να 
ανταποκριθεί  στις  προκλήσεις  της  παγκοσμιοποίησης.  Η  προσπάθεια  αυτή  συνδέεται  με 
διαρθρωτικές  αλλαγές  και  με  μια  ειδική  διαδικασία  παρακολούθησης  και  αξιολόγησης,  ώστε  να 
υλοποιηθούν  οι  αναγκαίες  αλλαγές.  Την  ευθύνη  για  τη  χάραξη  της  πολιτικής  των  διαρθρωτικών 
αλλαγών  έχουν  τα  κράτη  μέλη  μεμονωμένα.  Τα  όργανα  της  Ε.Ε.  απλώς  παρακολουθούν  και 
αξιολογούν τις πολιτικές. 



275 
 

Γράφημα 29: Διαφορές Διαθρωτικών Μεταβολών μεταξύ Νέων και Παλαιών Χωρών 

 
Πηγή : European Commission (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 

Economy, 1/2009, σ. 177. 

16. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Τα  πρώτα  έτη  της  μετάβασης  χαρακτηρίστηκαν  από  μεγάλη  αβεβαιότητα  και 
παρατηρήθηκε  για  το  σύνολο  των  χωρών  μια  έντονη  κάμψη  της  παραγωγής  και 
ένας  πολύ  υψηλός  ρυθμός  πληθωρισμού.  Κατά  τα  έτη  1995/96  άρχισαν  να 
φαίνονται  τα  πρώτα  σημάδια  ανάκαμψης,  καθώς  οι  περισσότερες  χώρες 
κατόρθωσαν  να  επαναφέρουν  την  παραγωγή  στα  αρχικά  τους  επίπεδα,  να 
μειώσουν αισθητά τον πληθωρισμό και γενικά να σταθεροποιήσουν τις οικονομίες 
τους.  

Η  ένταξη  των  υπό  εξέταση  χωρών  στην  Ε.Ε.  φαίνεται  να  επέδρασε  θετικά  στην 
πορεία μεγέθυνσης  των οικονομιών  τους,  οι οποίες, από  το 1996 ως  και  το 2007, 
κατόρθωσαν να αυξήσουν το κατά κεφαλήνν εισόδημά τους από 40%, σε σχέση με 
το  κατά  κεφαλήν  εισόδημα  των  χωρών  της  Ε.Ε.,  στο  52%  (European Commission, 
2009, σ. 32).  

Προσεγγίζοντας  το  ζήτημα  της  σύγκλισης  του  κατά  κεφαλήν  εισοδήματος  με  τη 
μεθοδολογία  της  β  και  σ‐σύγκλισης,  όπως  ακριβώς  παρουσιάζεται  στο  επόμενο 
πίνακα και επόμενο γράφημα για την περίπτωση των ευρωπαϊκών χωρών μπορεί να 
διαπιστωθεί ο ρυθμός σύγκλισης  των υπό εξέταση χωρών αλλά και οι  επιπτώσεις 
που είχε σε αυτόν η ένταξη των χωρών στην Ε.Ε.248. 

Πίνακας 20: Σύγκλιση Tύπου β. των Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση 

Εκτιμώμενη Εξίσωση  

Δln(GDP per capita)=α‐βln(GDP per capita(‐1)) 

Χρονική Περίοδος α. β. 

                                                                 
248 Για το θεωρητικό υπόβαθρο της β και σ‐σύγκλισης βλέπε κεφάλαιο 9. 
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1999‐2003  0,277 0,023 

Στατιστική  – t  (6,43) (5,24) 

2004‐2008  0,397 0,034 

Στατιστική – t  (9,07) (7,77) 

Πηγή: European Commission (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 33. 

 

Παρατηρώντας  τα  στοιχεία  του  πίνακα,  φαίνεται  ότι  το  κατά  κεφαλήνν  εισόδημα 
των  νέων  ευρωπαϊκών  χωρών249  αυξήθηκε  κατά  την  περίοδο 1999‐2003  κατά 2,7 
ποσοστιαίες  μονάδες  ταχύτερα  από  τον  μέσο  όρο  των  27  ευρωπαϊκών  χωρών. 
Μάλιστα, ο ρυθμός αυτός φαίνεται να επιταχύνεται και να ανέρχεται σε 3,97% μετά 
το 2004, το έτος ένταξης των χωρών αυτών στην Ε.Ε.,   γεγονός το οποίο μπορεί να 
θεωρηθεί ως ένδειξη θετικής επίπτωσης της ένταξης στην πορεία της πραγματικής 
σύγκλισης  (European Commission, 2009, σ. 33).    

Οι μετρήσεις αναφορικά με τη σ‐σύγκλιση, οι οποίες παρουσιάζονται στο επόμενο 
γράφημα,  δείχνουν  ότι  σε  γενικές  γραμμές  η  διασπορά  των  ρυθμών  σύγκλισης 
παρέμεινε  σταθερή  τα  τελευταία  10  χρόνια. Μη  συμπεριλαμβάνοντας ωστόσο  το 
Λουξεμβούργο (Ε‐26), η διαφορά αυτή φαίνεται να μειώνεται.  

Γράφημα 30: Σύγκλιση Tύπου σ  στην Ε.Ε 

   
Πηγή: European Commission (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 

Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 33. 

Την  πορεία  εξέλιξης  του  κατά  κεφαλήν  εισοδήματος  των  υπό  εξέταση  χωρών 
παρουσιάζει  το επόμενο γράφημα, από όπου φαίνεται ότι  τη μεγαλύτερη πρόοδο 
έχουν επιτύχει οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ακολουθούμενες από τις χώρες της 
Βαλτικής και τις χώρες της Νοτιο‐Ανατολικής Ευρώπης. 

                                                                 
249 Σε αυτές περιλαμβάνονται η Μάλτα και η Κύπρος. 
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Γράφημα 31: κατά κεφαλήν Εισόδημα των Χωρών υπό Μετάβαση σε σχέση με αυτό το 27 Χωρών της Ευρώπης250 

 

Πηγή: Gardo, S. & Martin, R. (2010). The Impact of the Global Economic and Financial Crisis on Central and South‐Eastern 
Europe: A Stock‐Taking Exercise. Occasional Paper Series, No 114/June 2010. European Central Bank, σ. 10. 

Η  θετική  αυτή  εξέλιξη  αποτυπώθηκε,  όπως  ήταν  φυσικό,  και  στην  πορεία 
μεγέθυνσης  του  ΑΕΠ  των  υπό  εξέταση  χωρών  και  αυτό  φαίνεται  στον  επόμενο 
πίνακα, ο οποίος δείχνει τον υψηλό ρυθμό μεγέθυνσης των οικονομιών των χωρών 
αυτών από το 1999 έως και το 2007.  

Πίνακας 21: Εξέλιξη του ΑΕΠ και των Κυριοτέρων του Συστατικών Στοιχείων 

  ΝΧΕ ΠΧΕ 

   1999‐2003 2004‐2008 1999‐2003  2004‐2008 

ΑΕΠ  3,4 5,6 2,2  2,2 

Ιδιωτική Κατανάλωση   4 5,5 2,5  1,7 

Δημόσια Κατανάλωση   3,1 2,3 2,2  1,8 

Κεφάλαιο ( μεικτό )   2 10,2 2,3  3,4 

Εξαγωγές  8,7 11,8 4,8  5,7 

Εισαγωγές  7,9 12,4 5 5,6 

Συμβολή στη μεγέθυνση του ΑΕΠ     

Εγχώρια Ζήτηση 3,4 6,4 2,2  2,1 

Εξωτερική  ζήτηση  (  καθαρές  τρέχουσες 
συναλλαγές)  

0 ‐0,8 0 0,3 

Πηγή: European Commission.(2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 35 

Παρατηρώντας  τα  δεδομένα  του  παραπάνω  πίνακα  συμπεραίνεται  ότι  οι  υπό 
εξέταση χώρες παρουσίασαν ρυθμούς μεγέθυνσης αρκετά υψηλότερους αυτών των 
παλαιών  χωρών  της  Ε.Ε.  Μάλιστα,  μπορεί  να  διαπιστωθεί  η  θετική  συμβολή  της 
ένταξης στον ρυθμό μεγέθυνσης, καθώς ο ρυθμός αυτός μετά την ένταξη αυξήθηκε 
κατά 2 περίπου ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 5,6% από 3,4% που ήταν  την 
περίοδο 1999‐2003.  

                                                                 
250 Η αρίθμηση 1,2,3,4,5, αντιστοιχεί στα έτη 2000, 2002, 2004, 2006 και 2008. 
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Κατά  πόσο  αυτός  ο  υψηλός  ρυθμός  μεγέθυνσης  είναι  απλά  το  αποτέλεσμα  του 
χαμηλού αρχικού επιπέδου ανάπτυξης ή οφείλεται στις προσπάθειες σύγκλισης και 
τις μεταρρυθμίσεις των χωρών αυτών, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει 
έντονα τη βιβλιογραφία.  

Σύμφωνα  με  τον  Α.Vamvakidis,  όπως  και  ήδη  διαφαίνεται  από  τον  προηγούμενο 
πίνακα,  η  μεγέθυνση  των  εξεταζομένων  χωρών  βασίσθηκε,  από  την  πλευρά  της 
ζήτησης, κυρίως στην αύξηση των επενδύσεων και της κατανάλωσης. Οι εξαγωγές 
αυξήθηκαν  και  αυτές  με  τη  σειρά  τους,  αλλά  η  θετική  επίδραση  των  εξαγωγών 
εξουδετερώθηκε από την αύξηση των εισαγωγών. 

Εξετάζοντας τη μεγέθυνση ανά χώρα, όπως γίνεται στο επόμενο γράφημα, φαίνεται 
κατά  πρώτον  ότι  μεγαλύτερους  ρυθμούς  ανάπτυξης  παρουσίασαν  οι  χώρες  της 
Βαλτικής,  ακολουθούμενες από  τις  χώρες  της Νοτιο‐Ανατολικής  και  της  Κεντρικής 
Ευρώπης,  και  κατά  δεύτερον  μπορεί  να  διαπιστωθεί,  ότι  οι  χώρες  της  Κεντρικής 
Ευρώπης  μάλλον  βασίζουν  την  ανάπτυξη  τους  στη  ζήτηση  από  το  εξωτερικό,  σε 
αντίθεση με  τις  χώρες  της Βαλτικής  και  της Νοτιο‐Ανατολικής  Ευρώπης,  οι  οποίες 
βασίζουν  την  ανάπτυξή  τους  στην  εσωτερική  κατανάλωση.  Χαρακτηριστικό  είναι 
επίσης και το μέγεθος των επενδύσεων στις χώρες της Βαλτικής. 

Γράφημα 32: Η Συμβολή των Στοιχείων της Ζήτησης στη Μεγέθυνση των Χωρών υπό Μετάβαση κατά την Περίοδο 2002‐
2006 

 

Πηγή: Vamvakidis, A. (2008). Convergence in Emerging Europe: Sustainability and Vulnerabilities. IMF Working Paper, 
WP/08/181, σ. 18. 

Αναλύοντας  την  πορεία  της  μεγέθυνσης  της  παραγωγής  από  την  πλευρά  της 
προσφοράς  και  των  παραγωγικών  τομέων  που  συνέβαλαν  στην  αύξηση  της 
παραγωγής, ο επόμενος πίνακας δείχνει ότι η μεγέθυνση των υπό εξέταση χωρών 
συνοδεύτηκε από αύξηση  του βιομηχανικού  τομέα  και  του  τομέα  των υπηρεσιών 
και από μείωση  του πρωτογενή  τομέα,  γεγονός  το οποίο δείχνει  τη σύγκλιση  των 
χωρών αυτών προς την παραγωγική δομή των ανεπτυγμένων χωρών.  

Πίνακας 22: Τομεακή Σύνθεση της Ανάπτυξης πριν και μετά την Ένταξη των Χωρών υπό Μετάβαση στην Ε.Ε. 

   ΝΧΕ ΠΧΕ 

   1999‐2003 2004‐2008 1999‐2003 2004‐2008 

ΑΕΠ  3,4 5,6 2,2 2,4 

Αγροτικός Τομέας  0,1 0 0 0 

Βιομηχανική Παραγωγή ( πλην  
Κατασκευών )  1  2  0,3  0,5 

Κατασκευές  ‐0,1 0,5 0,1 0,1 



279 
 

   ΝΧΕ ΠΧΕ 

   1999‐2003 2004‐2008 1999‐2003 2004‐2008 

Υπηρεσίες (πλην χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών)   1,1  1,7  0,6  0,5 

Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες   0,7 1 0,8 0,9 

Δημόσιες Υπηρεσίες   0,5 0,3 0,4 0,3 

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 35. 

Εξετάζοντας  τη  συμβολή  των  παραγωγικών  τομέων  κατά  χώρα,  όπως  ακριβώς 
συμβαίνει  στο  επόμενο  γράφημα,  φαίνεται,  ότι  οι  χώρες  τις  Κεντρικής  Ευρώπης 
παρουσιάζουν  ένα  περισσότερο  ανεπτυγμένο  βιομηχανικό  τομέα  σε  σχέση  με  τις 
χώρες της Βαλτικής και της Νοτιο‐Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες φαίνεται να έχουν 
ρίξει το βάρος τους  στον τομέα των υπηρεσιών.  

Γράφημα 33:Τομεακή Σύνθεση της Παραγωγής των Χωρών υπό Μετάβαση κατά την Περίοδο 2002‐2006 

 

Πηγή: Vamvakidis, A.(2008). Convergence in Emerging Europe: Sustainability and Vulnerabilities. IMF Working Paper, 
WP/08/181, σ. 19. 

Ως  προς  τη  συμβολή  των  παραγωγικών  συντελεστών,  εργασία,  κεφάλαιο  και 
τεχνολογία, μετρήσεις δείχνουν τη μεγάλη συμβολή της τεχνολογικής προόδου στην 
αύξηση της παραγωγής η οποία και παρουσιάζεται στο επόμενο γράφημα χωριστά 
για κάθε χώρα υπό μετάβαση251.  

                                                                 
251  Υποθέτοντας μια συνάρτηση παραγωγής Cobb‐Dοuglas με συντελεστές παραγωγής εργασία και 
κεφάλαιο και σταθερές αποδόσεις κλίμακας, η συνάρτηση παραγωγής μπορεί να παρουσιασθεί στην 
απλή της μορφή ως εξής (βλέπε επίσης κεφάλαιο 9): 

)](),([)()( tLtKFtAt =Υ  

Όπου Υ το πραγματικό εγχώριο προϊόν, Α η τεχνολογία, Κ το κεφάλαιο και L η εργασία. Εκφράζοντας 
τη συνάρτηση παραγωγής σε ποσοστιαίες μονάδες, η συνάρτηση παραγωγής μπορεί να εκφρασθεί 
ως εξής :  

)()1()()()( tltktaty αα −++=  

Όπου  a   εκφράζει  το κατάλοιπο της τεχνολογίας ή τη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών 
παραγωγής.  (TFP Total  Factor Productivity)  και  καταδεικνύει  την  πρόοδο  της  τεχνολογίας  η  οποία 
προέρχεται  από  τις  διάφορες  μεταρρυθμίσεις  που  συνδέονται  με  την  παραγωγή  και  στην 
προκειμένη περίπτωση την πρόοδο μέσω των μεταρρυθμίσεων κατά τη διαδικασία της μετάβασης. 
Κατά αυτό τον τρόπο υποδηλώνεται η περιορισμένη συμμετοχή των συντελεστών παραγωγής στην 
ανάπτυξη λόγω της  μείωσης των αποδόσεών τους στον χρόνο και την ανάγκη συνδυασμού τους με 
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Γράφημα 34: Συμβολή των Συντελεστών Παραγωγής στη Mεγέθυνση των Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Mετάβαση, 2002‐2006 

 

Πηγή: Vamvakidis, A. (2008). Convergence in Emerging Europe: Sustainability and Vulnerabilities. IMF Working Paper, 
WP/08/181, σ. 19. 

Θεωρώντας την τεχνολογική πρόοδο ως το κατάλοιπο της συνολικής παραγωγής, το 
οποίο  επηρεάζεται  από  άλλους  παράγοντες,  οι  οποίοι  δεν  συνδέονται  με  το 
κεφάλαιο και την εργασία και, στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να συμπεριλάβει 
και τις επιδράσεις των μεταρρυθμίσεων, από το προηγούμενο γράφημα, φαίνεται η 
μεγάλη συμβολή των μεταρρυθμίσεων στην αύξηση της παραγωγής. Παρατηρώντας 
δε  τη  συμβολή  της  «τεχνολογικής»  προόδου  κατά  περίπτωση,  φαίνεται  ότι  αυτή 
είχε  μεγαλύτερη  επίδραση  στις  χώρες  της  Βαλτικής  και  της  Νοτιο‐Ανατολικής 
Ευρώπης και μικρότερη στις  χώρες  της κεντρικής Ευρώπης μάλλον, διότι οι  χώρες 
τις  κεντρικής  Ευρώπης  είχαν  υλοποιήσει  πολλές  από  τις  μεταρρυθμίσεις  πριν  το 
2002.  

Σε μια προσπάθεια ακριβούς εκτίμησης της συμβολής διαφόρων παραγόντων στην 
παραγωγή  καθώς  και  κυρίως  της  συμβολής  της  ένταξης  στην  Ε.Ε.  στη μεγέθυνση, 
στελέχη του ΔΝΤ προχώρησαν σε μια οικονομετρική ανάλυση συμπεριλαμβάνοντας 
τα  στοιχεία  από  107  ανεπτυγμένες  και  υπό  ανάπτυξη  χώρες.  Συνεκτιμώντας  τα 
στοιχεία  των  107  χωρών  κατά  την  περίοδο  1996‐2007  κατέληξαν  στις  ακόλουθες 
εκτιμήσεις  αναφορικά  με  τη  συμβολή  των  διαφόρων  παραγόντων  αλλά  και  της 
ένταξης των χωρών στην Ε.Ε252.   

                                                                                                                                                                                        
μεταρρυθμίσεις  (τεχνολογία)  για μεγαλύτερη ανάπτυξη  (Vamvakidis, 2008, σ. 6)  και  (Outlook, April 
2008, σ. 40). 
252  Στην  προσπάθειά  τους  αυτή  οι  συγκεκριμένοι  μελετητές,  εκτίμησαν  την  ακόλουθη  συνάρτηση 
παλινδρόμησης (Vambakidis, 2008, σ.7) 

(Μεγέθυνση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ )ι =  uc +Χ+ ιιβ , 
Όπου  

- ι = 1…n, οι χώρες του υποδείγματος  
- Μεγέθυνση του κατά κεφαλήνν ΑΕΠ εκφράζεται με σε σχέση με την ΙΑΔ  
- c αποτελεί τον σταθερό όρο του υποδείγματος  
- β είναι η μήτρα των προς εκτίμηση συντελεστών   

- ιΧ   είναι η μήτρα των ανεξάρτητων μεταβλητών για κάθε χώρα και  

- u το κατάλοιπο σφάλματος 
Ως μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες:   
- Σύγκλιση  (convergence)  o  λογάριθμος  του  κατά  κεφαλήνν  ΑΕΠ,  με  βάση  την  ισοδυναμία 

αγοραστικών δυνάμεων  ΙΑΔ κατά το έτος 1996 
- Δημογραφικά στοιχεία (Age depended ratio)  
- Επενδύσεις (επενδύσεις φυσικού κεφαλαίου και άμεσες ξένες επενδύσεις ως ποσοστά ΑΕΠ)  
- Ανθρώπινο δυναμικό (ποσοστό εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)  
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Πίνακας 23: Εκτιμήσεις Συντελεστών Μεγέθυνσης κατά την Περίοδο 1996‐2006 

 

 

Εκτιμήσεις 
συμβολής  των  
μεταβλητών 

Διαστήματα 
Εμπιστοσύνης 

1% 5%  10% 

Κατά κεφαλήν  ΑΕΠ   11,00 2,93 **   

Αρχικό επίπεδο κατά κεφαλήνν ΑΕΠ  ‐1,38 4,52   * 

Δημογραφικά Στοιχεία  ‐7,05 ‐3,86   * 

Επενδύσεις / ΑΕΠ  +0,13 3,93   * 

Ποσοστό  Εγγραφής  σε  Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα  

+0,02 1,80 ***    

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή   ‐0,015 ‐2,34 **   

Ποσοστό Άμεσων Ξένων Επενδύσεων    +0,07 1,50    

Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας  +0,59 3.00 **   

Μεταβολή  του  δείκτη  οικονομικής 
ελευθερίας για το διάστημα 1995‐2005 

+0,86 3,97   * 

Η Μεταβλητή Μετάβασης +0,90 1,73   * 

Μεταβλητή Αφρικανικών Χωρών   +0,67 1,69   * 

Πηγή: Vamvakidis, A. (2008). Convergence in Emerging Europe: Sustainability and Vulnerabilities. IMF Working Paper, 
WP/08/181, σ. 11. 

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα της μελέτης, έτσι όπως αυτά παρουσιάζονται στον 
προηγούμενο πίνακα μπορεί να διαπιστωθεί (Vambakidis, 2008) και (Outlook, Oct. 
2008):  

- Η θετική συμβολή της ένταξης στην Ε.Ε., η οποία αποτιμάται σε ποσοστό 1% 
σε ένα επίπεδο σημαντικότητας 10% για κάθε χώρα σε μετάβαση253. 

- Οι  χώρες  οι  οποίες  παρουσιάζουν  χαμηλό  εισόδημα,  χαμηλό  ποσοστό 
δημογραφικής  ανάπτυξης,  υψηλό  ποσοστό  επενδύσεων,  χαμηλό  δείκτη 
πληθωρισμού  και  υψηλό  ποσοστό  εκπαίδευσης,  παρουσιάζουν  υψηλούς 
ρυθμούς μεγέθυνσης.  

- Ο  δείκτης  οικονομικής  ελευθερίας  συμβάλλει  θετικά  σε  ένα  επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας 5%. 

- Το  ποσοστό  των  ξένων  άμεσων  επενδύσεων  συμβάλλει  θετικά,  αλλά  κατά 
ένα ποσοστό στατιστικής σημαντικότητας μόνο 15%. 

 
Σε μια προσπάθεια  εκτίμησης  της δυναμικής  των μεταρρυθμίσεων στο μέλλον,  οι 
ίδιοι  μελετητές  του  ΔΝΤ  βασιζόμενοι  στα  στοιχεία  της  προηγούμενης  μελέτης 
εξέτασαν τη μελλοντική εξέλιξη της ανάπτυξης, σύμφωνα με δύο βασικά σενάρια, 
αυτό  της  παύσης  των  μεταρρυθμίσεων  και  αυτό  της  συνέχισης  των 

                                                                                                                                                                                        
- Μακροοικονομική σταθερότητα (ποσοστό πληθωρισμού – Δείκτης Καταναλωτή)  
- Μεταβλητή διαρθρωτικών μεταβολών  (δείκτης οικονομικής ελευθερίας κατά το έτος 1995 

και η μεταβολή κατά το διάστημα 1995‐2005).  
- Μεταβλητές για τη σύγκλιση στην Ε.Ε. και μετάβασης για τις Αφρικανικές χώρες.  

253 Πρόσφατες μελέτες υπολογίζουν το αποτέλεσμα της ένταξης στο ύψος του 0,5%  (βλέπε Darvas, 
2010). 
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μεταρρυθμίσεων.  Τα  αποτελέσματα  της  μελέτης  παρουσιάζονται  στον  επόμενο 
πίνακα.  

Πίνακας 24: Παραγωγική Δυναμικότητα των Χωρών υπό Μετάβαση. Περίοδο 2003‐2006 

Potential Growth Based on a Growth Model in Emerging Europe ( percent ) 

Παραγωγική Δυναμικότητα των Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση, βάσει του υποδείγματος μεγέθυνσης  (ποσοστιαίες μονάδες )  

  

Παραγωγική 
Δυναμικότητα  χωρίς 
μελλοντικές 
μεταρρυθμίσεις 

Παραγωγική 
Δυναμικότητα  με 
μεταρρυθμίσεις   

Μέσος όρος 
Μέσος  όρος 
2003‐2007 

Μεγέθυνση 
2007   

Ελάχιστο 
όριο 

Μέγιστο 
όριο  

Ελάχιστο 
όριο  

Μέγιστο 
όριο  

Χώρες  υπό  μετάβαση  εκ  των 
οποίων   2,4  3,2  4,1  5,0  3,7  6,6  7,2 

                       

Νοτιο‐Ανατολικής Ευρώπης  3,2  4,1  5,2  6,1  4,6  6,0  6,0 

Βαλτικής  5,3  6,2  7,5  8,4  6,9  8,9  8,8 

Κεντρικής  και  Ανατολικής 
Ευρώπης   3,0  3,9  4,3  5,2  4,1  5,1  6,0 

                       

Αλβανία  3,5  4,4  4,9  5,8  4,6  5,6  6,0 

Βουλγαρία   3,2  4,1  5,2  6,1  4,7  6,1  6,2 

Κροατία  3,2  4,1  4,9  5,8  4,5  4,9  5,8 

Τσεχία  3,1  4,0  4,1  5,1  4,1  5,5  6,5 

Εσθονία  5,3  6,2  7,4  8,3  6,8  8,8  7,1 

Ουγγαρία  3,0  3,9  4,0  4,9  4,0  3,7  1,3 

Λετονία  4,3  5,2  6,3  7,2  5,7  9,7  10,2 

Λιθουανία  5,8  6,7  8,1  9,0  7,4  8,4  8,8 

Πολωνία  2,8  3,7  4,3  5,2  4,0  5,1  6,5 

Ρουμανία  3,1  4,0  5,3  6,2  4,7  6,3  6,0 

Ρωσία  2,1  3,0  3,6  4,5  3,3  7,3  8,1 

Σλοβακία  3,6  4,5  5,2  6,1  4,8  7,1  10,4 

Ουκρανία   2,6  3,5  4,8  5,5  4,0  7,7  7,3 

Source : IMF World Economic Outlook and IMF staff calculations 

Πηγή: Vamvakidis, A. (2008). Convergence in Emerging Europe: Sustainability and Vulnerabilities. IMF Working Paper, 
WP/08/181, σ. 11 

Αξιολογώντας  τα  αποτελέσματα  της  μελέτης  τα  οποία  καταγράφονται  στον 
προηγούμενο πίνακα μπορεί να διαπιστωθεί (Vambakidis, 2008, σ. 12): 

- Η συμβολή  των  μεταρρυθμίσεων  στη  δυναμική  εξέλιξη  των  χωρών αυτών, 
καθώς με την παύση των μεταρρυθμίσεων το ποσοστό ανάπτυξης των υπό 
μετάβαση  χωρών  κυμαίνεται  μεταξύ  2,4%  και  3,2%,  σε  αντίθεση  με  την 
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περίπτωση  της  συνέχισης  των  μεταρρυθμίσεων  όπου  το  ποσοστό  της 
ανάπτυξης κυμαίνεται μεταξύ 4,1% και 5,0%254.  

- Ακόμα  και  οι  σχετικά  «ανεπτυγμένες»  χώρες  της  Κεντρικής  Ευρώπης 
παρουσιάζουν περιθώρια βελτίωσης, εφ’ όσον προχωρήσουν στις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις.  Τα  περιθώρια  βελτίωσης  είναι  πολύ  μεγαλύτερα  για  τις 
χώρες της Βαλτικής και της Νοτιο‐Ανατολικής Ευρώπης.  

- Ο μέσος όρος και των δύο σεναρίων ανέρχεται σε 3,7%, σε αντίθεση με τον 
μέσο όρο ανάπτυξης της πενταετίας, ο οποίος ανήλθε στο 6,6%, γεγονός το 
οποίο  υποδηλώνει  ότι  οι  συγκεκριμένες  χώρες  παρουσίασαν  ρυθμούς 
ανάπτυξης  μεγαλύτερους  αυτών  που  υποδηλώνουν  τα  βασικά  τους 
οικονομικά  μεγέθη,  με  αποτέλεσμα  να  παρουσιάζουν  έναν  σχετικό  βαθμό 
υπερθέρμανσης κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 

17. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

Οι  υπό  εξέταση  χώρες,  απελευθερωμένες  πλέον  από  τους  περιορισμούς  της 
ΚΟΜΕΚΟΝ, ανέπτυξαν τις εμπορικές συναλλαγές τους σε παγκόσμιο, περιφερειακό 
και  τοπικό  επίπεδο  και  αυτό φαίνεται  παρατηρώντας  το  άνοιγμα  των  οικονομιών 
τους τα τελευταία χρόνια, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις, ξεπερνά το 100%, όπως 
ακριβώς  παρουσιάζεται στο επόμενο γράφημα.  

Γράφημα 35: Βαθμός Ανοίγματος των Οικονομιών των Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση 
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Πηγή: Fabrizio, S., Leigh, D., & Mody, A.. (2009). The Second Transition: Eastern Europe in Perspective. International 
Monetary Fund, σ. 7. 

                                                                 
254  Τα περιθώρια αυτά  καθορίζονται  από  τον  βαθμό σύγκλισης.  Το  κατώτερο όριο  επέρχεται  στην 
περίπτωση  που  το  αποτέλεσμα  της  σύγκλισης  παύσει,  σε  αντίθεση  με  το  ανώτερο  όριο  το  οποίο 
επέρχεται σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της σύγκλισης συνεχιστεί.  
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Παρατηρώντας μάλιστα τους ρυθμούς ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών πριν 
και μετά την ένταξή τους στην Ε.Ε., αλλά και σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης 
των εμπορικών συναλλαγών άλλων χωρών, φαίνεται από τον επόμενο πίνακα,  ότι :  

- παρουσίασαν  και  κατά  τις  δύο  χρονικές  περιόδους  ρυθμούς  αύξησης  των 
εμπορικών  συναλλαγών  υψηλότερους  από  αυτούς  των  υπόλοιπων  χωρών, 
εκτός από την περίπτωση της Κίνας.  

- Σε σχέση με  τις  παλαιές  χώρες  της  Ε.Ε.,  παρουσίασαν  και  μετά  την  ένταξή 
τους στην Ε.Ε. διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης των εμπορικών τους συναλλαγών, 
γεγονός το οποίο μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη ότι η ένταξή τους στην 
Ε.Ε. συνέβαλλε θετικά και στην ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών. 
 

Πίνακας 25: Ανάπτυξη Εμπορικών Συναλλαγών ανά Περιφέρεια 

  1999‐2003 2004‐2007 

Παλαιές Χώρες  Ε.Ε.  4,4 6,0 

Νέες Χώρες  Ε.Ε. 9,4 12,8 

ΗΠΑ  2,7 6,1 

Ιαπωνία  4,5 7,2 

Λοιπές Βιομηχανικές Χώρες   2,9 6,1 

Κίνα  22,8 17,6 

Ασία εκτός από Ιαπ. και Κίνα  7,5 9,0 

ΜΕΝΑ  9,3 10,1 

Λατινική Αμερική    5,4 8,0 

Λοιπές Αναδυόμενες Αγορές  2,3 9,1 

Παγκόσμιο Εμπόριο   5,5 8,7 

Παγκόσμιο  ΑΕΠ  3,4 4,9 

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 59. 

Όπως  αναμενόταν,  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  εμπορικών  συναλλαγών  των  υπό 
εξέταση  χωρών  κατευθύνεται  προς  τις  ευρωπαϊκές  χώρες  (το  λεγόμενο 
ενδοκοινοτικό εμπόριο)  και αυτό ήταν ένα από  τα αποτελέσματα  της οικονομικής 
σύγκλισης των χωρών αυτών προς την Ε.Ε., η οποία υλοποιήθηκε με την υιοθέτηση 
των θεσμικών ρυθμίσεων πολύ πριν την ένταξη, στην αρχή της δεκαετίας του ΄90. 
Διαχωρίζοντας  τις  εμπορικές  συναλλαγές  σε  ενδοκοινοτικές  και  εκτός  κοινότητας 
(εξωτερικές),  όπως  ακριβώς  γίνεται  στο  επόμενο  γράφημα,  φαίνεται  μια  έντονη 
προσπάθεια  των  χωρών  αυτών  να  αναπτύξουν,  πέραν  του  ενδοκοινοτικού 
εμπορίου,  το  οποίο  αυξήθηκε  κατά  8,7  ποσοστιαίες  μονάδες,  και  το  μη 
ενδοκοινοτικό  εμπόριο  το  οποίο  αυξήθηκε  κατά  10,4  ποσοστιαίες  μονάδες  το 
τελευταίο  χρονικό  διάστημα  μετά  την  είσοδο  των  χωρών  στην  Ε.Ε.  (European 
Commission, 2009, σ. 59). 
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Γράφημα 36: Ενδοκοινοτικό και Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Παλαιών και Νέων Ευρωπαϊκών Χωρών 

 

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 60. 

Η  σχετική  επιτυχία  των  εξεταζομένων  χωρών  στον  διεθνή  στίβο  των  εμπορικών 
συναλλαγών,  κυρίως  μετά  την  ένταξή  τους  στην  Ε.Ε.,  φαίνεται  αναλύοντας  τα 
ποσοστά  των  εξαγωγών  που  κατόρθωσαν  να  αποκτήσουν  οι  χώρες  αυτές  σε 
παγκόσμιο επίπεδο και το οποίο παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 26:Ποσοστό Εξαγωγών Νέων και Παλαιών χωρών 

  Παγκόσμια 
Οικονομία  

Παλαιές Ευρωπαϊκές 
Χώρες 

Νέες Ευρωπαϊκές 
Χώρες 

Υπόλοιπες Χώρες 

  1999  2004  2007  1999 2004 2007 1999 2004 2007 1999  2004  2007

Βουλγ.  0,07  0,1  0,13  0,1  0,16  0,2  0,14  0,24  0,35  0,04  0,06  0,07 

Τσεχία  0,47  0,76  0,88  0,87  1,45  1,7  3,18  3,76  4,22  0,1  0,16  0,21 

Εσθονία  0,04  0,06  0,08  0,08  0,11  0,12  0,21  0,32  0,36  0,01  0,02  0,04 

Κύπρος  0,01  0,01  0,01  0,01  0,02  0,02  0,01  0,01  0,01  0  0,01  0 

Λετονία  0,03  0,04  0,06  0,05  0,06  0,07  0,17  0,26  0,47  0,01  0,02  0,03 

Λιθουανία  0,05  0,1  0,12  0,07  0,13  0,14  0,38  0,6  0,76  0,02  0,06  0,07 

Ουγγαρία   0,44  0,61  0,68  0,9  1,2  1,23  1,36  2,04  3,03  0,11  0,17  0,22 

Μάλτα  0,03  0,03  0,02  0,05  0,04  0,03  0,01  0,02  0,01  0,03  0,02  0,02 

Πολωνία  0,48  0,82  1,01  0,91  1,54  1,9  2,02  2,89  3,67  0,15  0,27  0,34 

Ρουμανία   0,15  0,26  0,29  0,26  0,47  0,5  0,43  0,65  0,94  0,07  0,11  0,13 

Σλοβενία   0,15  0,18  0,21  0,27  0,29  0,35  0,43  0,5  0,76  0,07  0,1  0,09 

Σλοβακία  0,18  0,3  0,42  0,29  0,5  0,73  2,02  2,22  2,71  0,03  0,07  0,09 

ΝΧΕ  2,1  3,28  3,9  3,83  5,97  6,98  10,35  13,5  17,29  0,64  1,05  1,3 

ΠΧΕ  39,49  37,81  34,33  66,67  64,87  61,1  68,95  59,77  58,3  21,08  20,43  18,24 

ΕΕ‐27  41,59  41,12  38,24  70,5  70,83  68,07  79,3  73,27  75,6  21,72  21,48  19,53 

ΗΠΑ  12,35  9,03  8,51  7,1  5,07  4,99  2,16  1,43  1,51  16,42  12,08  11,17 

Ιαπωνία  7,18  5,95  5,01  3,49  2,54  2,02  1,24  1,45  1,44  9,08  8,45  7,09 

Κίνα  3,51  6,59  8,94  1,41  3  4,63  1,3  2,65  3,85  5,05  9,17  11,93 
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  Παγκόσμια 
Οικονομία  

Παλαιές Ευρωπαϊκές 
Χώρες 

Νέες Ευρωπαϊκές 
Χώρες 

Υπόλοιπες Χώρες 

  1999  2004  2007  1999 2004 2007 1999 2004 2007 1999  2004  2007

Βραζιλία  0,88  1,1  1,3  0,56  0,65  0,82  0,3  0,38  0,29  1,13  1,44  1,67 

Μεξικό   2,51  2,13  1,91  0,23  0,18  0,3  0,1  0,03  0,07  4,17  3,53  3,01 

Υπολ. Λατ. 
Αμερικ 

2,19  2,18  2,79  0,92  0,84  1,19  0,28  0,32  0,41  3,15  3,17  3,94 

Πηγή: European Commission.(2009).  Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 63. 

Παρατηρώντας  τα  στοιχεία  του  προηγούμενου  πίνακα,  φαίνεται  ότι  όλες  οι  υπό 
μετάβαση χώρες έχουν αυξήσει τα ποσοστά των εξαγωγών τους. Ειδικότερα, έχουν 
αυξήσει το παγκόσμιο ποσοστό εξαγωγών από 2,1% το 1999 στο 3,9% το 2007, και 
αυτό  το γεγονός μπορεί  να εκληφθεί ως ένδειξη για  την επιτυχή προσαρμογή  της 
μετάβασης στον  τομέα  της ανταγωνιστικότητας. Λαμβάνοντας δε υπ’  όψη και  την 
αύξηση των ποσοστών τόσο στις Νέες Χώρες ( από 10,35% σε 17,29%), όσο και τις 
χώρες  του  υπόλοιπου  κόσμου  (από 0,64%  σε 1,3%),  φαίνεται  μια  εντατικοποίηση 
των εξωτερικών εμπορικών συναλλαγών με χώρες εκτός  της ομάδας  των παλαιών 
χωρών  και  κατ’  επέκταση  μια  καλύτερη  προσαρμογή  στις  απαιτήσεις  της 
παγκοσμιοποίησης (European Commission, 2009, σ. 63).  

Εξ  άλλου,  παρατηρώντας  την  περίπτωση  των  παλαιών  χωρών,  φαίνεται  με 
σαφήνεια  ότι  το  μερίδιο  των  εξαγωγών  τους  μειώθηκε  από  40%  περίπου  στο 
34,33%. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση 
αυτή δεν οφείλεται στην αύξηση του ποσοστού των νέων χωρών, εφ΄όσον η μείωση 
της  τάξεως  του 5,6% δεν αντιστοιχεί στην αύξηση του ποσοστού  των νέων χωρών 
(3,1%), αλλά στην αύξηση των εξαγωγών των αναδυόμενων χωρών και κυρίως της 
Κίνας (European Commission, 2009, σ. 63).  

Στον επόμενο πίνακα, εξετάζοντας μεμονωμένα τις χώρες υπό μετάβαση, φαίνεται 
η  σχετικά  μεγάλη  προσαρμοστικότητα  στα  διεθνή  δεδομένα  των  χωρών  της 
Κεντρικής  Ευρώπης σε  σχέση με  τις  χώρες  της Βαλτικής  και  της Νοτιο‐Ανατολικής 
Ευρώπης. 

Πίνακας 27: Ποσοστά Εξαγωγών σε Παγκόσμιο Επίπεδο των Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση 

  Παγκόσμια 
Οικονομία 

Παλαιές Ευρωπαϊκές  
Χώρες 

Νέες Ευρωπαϊκές 
Χώρες  

Υπόλοιπες Χώρες

  1999  2004  2007  1999  2004  2007  1999  2004  2007  199
9 

200
4 

200
7 

Πολωνία  0,48  0,82  1,01  0,91  1,54  1,9  2,02  2,89  3,67  0,15  0,27  0,34 

Τσεχία  0,47  0,76  0,88  0,87  1,45  1,7  3,18  3,76  4,22  0,1  0,16  0,21 

Ουγγαρία   0,44  0,61  0,68  0,9  1,2  1,23  1,36  2,04  3,03  0,11  0,17  0,22 

Σλοβενία   0,15  0,18  0,21  0,27  0,29  0,35  0,43  0,5  0,76  0,07  0,1  0,09 

Σλοβακία  0,18  0,3  0,42  0,29  0,5  0,73  2,02  2,22  2,71  0,03  0,07  0,09 

Κεντρική Ευρώπη  1,72  2,67  3,2  3,24  4,98  5,91  9,01  11,41  14,39  0,46  0,77  0,95 

Λιθουανία  0,05  0,1  0,12  0,07  0,13  0,14  0,38  0,6  0,76  0,02  0,06  0,07 

Λετονία   0,03  0,04  0,06  0,05  0,06  0,07  0,17  0,26  0,47  0,01  0,02  0,03 

Εσθονία  0,04  0,06  0,08  0,08  0,11  0,12  0,21  0,32  0,36  0,01  0,02  0,04 
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Βαλτική   0,12  0,2  0,26  0,2  0,3  0,33  0,76  1,18  1,59  0,04  0,1  0,14 

Ρουμανία   0,15  0,26  0,29  0,26  0,47  0,5  0,43  0,65  0,94  0,07  0,11  0,13 

Βουλγαρία   0,07  0,1  0,13  0,1  0,16  0,2  0,14  0,24  0,35  0,04  0,06  0,07 

Νότια‐Ανατολική 
Ευρώπη 

0,22  0,36  0,42  0,36  0,63  0,7  0,57  0,89  1,29  0,11  0,17  0,2 

Σύνολο255  2,06  3,23  3,88  3,8  5,91  6,94  10,34  13,48  17,27  0,61  1,04  1,29 

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 63 και αναπροσαρμογές του συγγραφέα 

Η σχετική προσαρμοστικότητα των εξεταζομένων χωρών, τόσο στα ευρωπαϊκά, όσο 
και  στα  παγκόσμια  δεδομένα  φαίνεται  και  από  την  ανάλυση  της  γεωγραφικής 
κατανομής των εξαγωγών των χωρών υπό μετάβαση, η οποία παρουσιάζεται στον 
επόμενο πίνακα, από όπου εξάγεται  το συμπέρασμα,  ότι όλο και  ένα μεγαλύτερο 
μέρος  των  εξαγωγών  κατευθύνεται  προς  τις  ίδιες  (Νέες  Χώρες  Ε.Ε.)  και  τις  χώρες 
εκτός  Ευρώπης  και  ειδικότερα  τις  χώρες  της  Ανεξάρτητης  Κοινοπολιτείας  και  τη 
Ρωσία.  

Πίνακας 28: Γεωγραφικός Προορισμός Εξαγωγών των Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση 

  1999  2000 2001 2002 2003 2004 2005  2006  2007

ΕΕ‐27  81,7  80,6 81,5 80,8 81,1 80,6 79,3  78,9  79,1

Παλαιές Χώρες Ε.Ε.  68,6  67,3 67,7 67,3 67,1 65,4 62,5  60,7  59,7

Γερμανία  33,1  31,2 30,4 29,2 29,4 28 25,9  25  24,3

Νέες Χώρες Ε.Ε.  13,2  13,3 13,8 13,6 14,1 15,3 16,9  18,3  19,5

Υπόλοιπες Χώρες   18,3  19,4 18,5 19,2 18,9 19,4 20,7  21,1  20,9

Χώρες Ανεξαρτ. 
Κοινοπολιτείας (CIS) 

4,1  4,1 1,4 4,3 4,2 4,8 5,6  6,5  7,2

Ρωσία  1,9  1,9 2,2 2,2 2,0 2,5 3,0  3,4  3,8

Κίνα  0,3  0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,5  0,7  0,7

Ιαπωνία   0,3  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  0,4  0,3

ΗΠΑ   3,6  3,9 3,4 3,2 3,2 3,1 2,9  2,6  2,1

Λατινική Αμερική   0,7  0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5  0,5

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 64. 

Οι  προηγούμενες  αναφορές  σχετικά  με  τη  δυναμική  των  εμπορικών  συναλλαγών 
αλλά  και  της  γεωγραφικής διάθρωσης  των  εξαγωγών φανέρωσαν ότι  οι  εξαγωγές 
των  υπό  μετάβαση  χωρών  αυξήθηκαν,  παρ’  όλη  την  αύξηση  του  κόστους 
παραγωγής που παρατηρήθηκε σε αυτές τις χώρες, γεγονός το οποίο ήταν εξ’ άλλου 
αναμενόμενο,  λόγω  της  σύγκλισης  των  τιμών  των  χωρών αυτών προς  τα  επίπεδα 
των ανεπτυγμένων χωρών256. Εξ ίσου σημαντική για το είδος της προσαρμογής είναι 
και η επίδραση του εμπορίου στο είδος των εμπορεύσιμων αγαθών και ειδικότερα 
στον βαθμό εξειδίκευσης των χωρών αυτών σε διάφορα προϊόντα. Πριν την ένταξή 
τους  στην  Ε.Ε.,  εύλογη  ήταν  η  προσδοκία  ότι  οι  συγκεκριμένες  χώρες  λόγω  του 
χαμηλού κόστους εργασίας θα εξειδικεύονταν σε  τομείς έντασης εργασίας. Όμως, 
μετά την ένταξή τους, φαίνεται οι προσδοκίες αυτές να μην επαληθεύονται, πλήρως 
                                                                 
255 Οι διαφορές στο σύνολο οφείλονται στο ότι στον συγκεκριμένο πίνακα δεν συμπεριλαμβάνονται 
η Μάλτα και η Κύπρος. 
256 Το κόστος αύξησης της παραγωγής ενσωματώνει το αποτέλεσμα Balassa‐Samuelson, το οποίο με 
τη σειρά του επιδρά αυξητικά στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία.  
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λόγω της εντατικοποίησης των ΑΞΕ και  της προώθησης τεχνολογικών καινοτομιών 
και κατά αυτόν τον τρόπο της ποιοτικής αναβάθμισης των εξαγώγιμων προϊόντων. 
Παρατηρώντας,  λοιπόν,  την  εξέλιξη  των  εξαγωγών  και  κατηγοριοποιώντας  τις 
εξαγωγές  βάσει  της  έντασης  των  συντελεστών  παραγωγής,  όπως  ακριβώς 
παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα, φαίνεται σε γενικές γραμμές ότι οι χώρες υπό 
μετάβαση  έχουν  προσαρμόσει  την  παραγωγή  τους  σε  μεγάλο  βαθμό  προς  αυτήν 
των παλαιών ευρωπαϊκών χωρών.  

Πίνακας 29: Εξαγωγές Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση Προϊόντων Έντασης Συντελεστών Παραγωγής ( % συνόλου των 
εξαγωγών) 

   Προϊόντα πρώτων 
υλών έντασης 

Προϊόντα εργασίας 
έντασης  

Προϊόντα κεφαλαίου 
έντασης  

Προϊόντα τεχνολογίας έντασης 

                              Πρ. Δύσκολης 
Απομίμησης  

Πρ. Εύκολης 
Απομίμησης 

   1999  2004  2006  1999  2004 2006 1999 2004 2006 1999 2004 2006  1999  2004  2006

Βουλγ.  26  23  27  31  34 25 25 24 27 13 14 16  5  5  5

Τσεχία  10  8  8  26  20 18 27 27 29 30 30 29  7  15  16

Εσθονία  32  35  32  30  32 23 10 12 14 9 13 15  18  21  16

Λετονία  41  21  35  36  32 26 11 18 21 6 9 10  5  6  8

Λιθουανία  17  45  44  35  25 22 9 10 13 14 15 14  5  6  7

Ουγγαρία   11  10  9  18  12 10 15 13 16 30 32 35  26  33  30

Πολωνία  18  16  16  34  25 22 21 25 27 21 26 26  7  7  9

Ρουμανία   18  16  19  47  41 32 16 18 20 16 20 25  4  5  5

Σλοβενία   5  4  6  33  27 22 27 29 32 26 29 28  9  11  11

Σλοβακία  12  12  12  24  19 16 35 39 36 21 21 20  8  9  16

ΝΧΕ  14  14  14  28  23 20 22 23 25 25 26 26  11  14  15

ΠΧΕ  12  13  15  19  17 15 22 23 23 29 28 27  19  19  20

Παγκόσμια 
Οικονομία 

17  19  22  19  17 15 18 18 18 29 27 27  18  18  18

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 64. 

Από  τον  παραπάνω  πίνακα  διακρίνεται,  ότι  οι  υπό  μετάβαση  χώρες  (European 
Commission, 2009, σ. 64):  

- Μείωσαν το ποσοστό εξαγωγής των προϊόντων έντασης εργασίας από 28% 
στο 20%.  

- Αύξησαν  το  ποσοστό  εξαγωγής  των  προϊόντων  έντασης  τεχνολογίας, 
πλησιάζοντας  αυτό  των  ανεπτυγμένων  χωρών.  Συγκεκριμένα,  το  ποσοστό 
τον προϊόντων που είναι δύσκολα να απομιμηθούν αυξήθηκε φθάνοντας το 
επίπεδο  του  26%  και  το  ποσοστό  των  προϊόντων  που  μπορούν  να  τύχουν 
μιας εύκολης απομίμησης αυξήθηκε από 8% στο επίπεδο του 15%. 
 

Εξετάζοντας  τα  δεδομένα  του  προηγούμενου  πίνακα  κατά  μεμονωμένες  χώρες, 
εξάγεται  το  συμπέρασμα  ότι  οι  χώρες  της  Κεντρικής  Ευρώπης  παρουσιάζουν  μια 
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σχετικά  μεγαλύτερη  επιτυχία  στην  εξαγωγή  προϊόντων  έντασης  κεφαλαίου,  σε 
σύγκριση με  τις  χώρες  της Βαλτικής και  της Νoτιο‐Ανατολικής Ευρώπης,  οι οποίες 
φαίνεται να παρουσιάζουν μια σχετική επιτυχία στις εξαγωγές προϊόντων έντασης 
εργασίας και πρώτων υλών, όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα, ο οποίος αποτελεί 
μια επανάληψη του προηγούμενου με διαφορετική σειρά των χωρών.   

Πίνακας 30: Εξαγωγές Προϊόντων Ένταση Παραγωγικών Συντελεστών ανά Ομάδα Χωρών υπό Μετάβαση (% εξαγωγών) 

   Προϊόντα έντασης 
πρώτων υλών 

Προϊόντα έντασης 
εργασίας 

Προϊόντα έντασης 
κεφαλαίου  

Προϊόντα έντασης τεχνολογίας  

                 Πρ. Δύσκολης 
Απομίμησης  

Πρ. Εύκολης 
Απομίμησης 

   1999  2004  2006  1999  2004  2006  1999  2004  2006  1999  2004  2006  1999  2004  2006 

Πολωνία  18  16  16  34  25  22  21  25  27  21  26  26  7  7  9 

Τσεχία  10  8  8  26  20  18  27  27  29  30  30  29  7  15  16 

Ουγγαρία   11  10  9  18  12  10  15  13  16  30  32  35  26  33  30 

Σλοβενία   5  4  6  33  27  22  27  29  32  26  29  28  9  11  11 

Σλοβακία  12  12  12  24  19  16  35  39  36  21  21  20  8  9  16 

Κεντρική 
Ευρώπη 

                                            

Λιθουανία  17  45  44  35  25  22  9  10  13  14  15  14  5  6  7 

Λετονία   41  21  35  36  32  26  11  18  21  6  9  10  5  6  8 

Εσθονία  32  35  32  30  32  23  10  12  14  9  13  15  18  21  16 

Βαλτική                                               

Ρουμανία   18  16  19  47  41  32  16  18  20  16  20  25  4  5  5 

Βουλγαρία   26  23  27  31  34  25  25  24  27  13  14  16  5  5  5 

Νοτιο 
Ανατολική 
Ευρώπη 

                                            

ΝΧΕ   14  14  14   28  23  20   22  23  25  25   26  26  11   14  15 

ΠΧΕ  12  13  15  19  17  15  22  23  23  29  28  27  19  19  20 

Παγκόσμια 
Οικονομία 

17  19  22  19  17  15  18  18  18  29  27  27  18  18  18 

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 64, αναδιατάξεις συγγραφέα. 

Συνεχίζοντας  την  ανάλυση  της  δυναμικής  των  εμπορικών  συναλλαγών  των  υπό 
μετάβαση χωρών, και στρέφοντας την προσοχή στην περιεκτικότητα των εξαγωγών 
των συγκεκριμένων χωρών σε τεχνολογία, φαίνεται στον επόμενο πίνακα 31 ότι το 
ποσοστό  των  εξαγωγών  έντασης  υψηλής  τεχνολογίας  των  υπό  εξέταση  χωρών 
αυξήθηκε  στο  14%,  πλησιάζοντας  αυτό  των  παλαιών  χωρών  της  Ε.Ε.  και 
αποδεικνύοντας  και  σε  αυτήν  την  περίπτωση  τον  βαθμό  προσαρμογής  των 
οικονομιών  τους  προς  αυτόν  των  ευρωπαϊκών  χωρών.  Το  επίπεδο  όμως  αυτό 
προσαρμογής,  με  τη  σειρά  του,  υπολείπεται  εκείνου  της  παγκόσμιας  οικονομίας, 
καθώς ανέρχεται στο 23% της παγκόσμιας οικονομίας (European Commission, 2009, 
σ. 68).  

Πίνακας 31: Εξαγωγές Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση Προϊόντων Έντασης Τεχνολογίας (% συνόλου των εξαγωγών) 

   Προϊόντα έντασης 
τεχνολογίας 

χαμηλού επιπέδου  

Προϊόντα 
έντασης 

τεχνολογίας 
μέσου επιπέδου  

Προϊόντα 
έντασης 

τεχνολογίας 
μέσου ‐ υψηλού 

επιπέδου  

Προϊόντα 
έντασης 

τεχνολογίας 
υψηλού 
επιπέδου 

Προϊόντα 
Τεχνολογίας 

Πληροφορικής  
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   Προϊόντα έντασης 
τεχνολογίας 

χαμηλού επιπέδου  

Προϊόντα 
έντασης 

τεχνολογίας 
μέσου επιπέδου  

Προϊόντα 
έντασης 

τεχνολογίας 
μέσου ‐ υψηλού 

επιπέδου  

Προϊόντα 
έντασης 

τεχνολογίας 
υψηλού 
επιπέδου 

Προϊόντα 
Τεχνολογίας 

Πληροφορικής  

           

   1999  2004  2006  1999  2004  2006  1999  2004  2006  1999  2004  2006  1999  2004  2006 

Βουλγαρία  44  45  34  29  30  39  25  22  22  2  3  4  1  3  3 

Τσεχία  22  19  15  23  21  22  47  46  47  8  14  16  6  14  16 

Εσθονία  45  45  33  17  16  23  20  22  26  18  17  18  17  17  18 

Λετονία  73  68  52  11  15  21  14  15  22  2  2  5  1  2  4 

Λιθουανία  50  45  41  21  22  18  22  25  33  7  8  9  5  6  8 

Ουγγαρία  22  19  11  11  11  16  42  41  45  25  29  28  26  29  28 

Πολωνία  17  32  26  28  27  27  29  35  41  6  6  7  6  7  7 

Ρουμανία  55  54  39  22  18  21  20  22  36  3  5  5  2  6  5 

Σλοβενία  30  26  19  20  20  25  45  48  51  5  6  5  3  4  3 

Σλοβακία  23  25  16  25  21  21  47  49  47  5  5  15  5  5  15 

ΝΧΕ  31  28  21  21  20  22  37  38  42  11  13  14  11  11  14 

ΠΧΕ  22  21  18  17  16  19  43  46  46  18  18  16  13  12  12 

Παγκ Οικονομ.  22  22  19  17  16  19  17  38  39  24  24  23  19  18  18 

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 68. 

Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται ένα σχετικό προβάδισμα των χωρών της 
κεντρικής  Ευρώπης  σε  σχέση με  τις  χώρες  της  Βαλτικής  και  της Νοτιο‐Ανατολικής 
Ευρώπης,  όπως  δείχνει  ο  επόμενος  πίνακας  ο  οποίος  προήλθε  από  τον 
προηγούμενο ανακατατάσσοντας μετά από απλή ανακατάταξη των χωρών. 

Πίνακας 32: Εξαγωγές Προϊόντων Έντασης Τεχνολογίας ανά Ομάδα Χωρών υπό Μετάβαση (% εξαγωγές) 

   Προϊόντα έντασης 
τεχνολογίας 

χαμηλού επιπέδου  

Προϊόντα έντασης 
τεχνολογίας μέσου 

επιπέδου  

Προϊόντα έντασης 
τεχνολογίας μέσου 
‐ υψηλού επιπέδου  

Προϊόντα έντασης 
τεχνολογίας 

υψηλού επιπέδου 

Προϊόντα 
Τεχνολογίας 

Πληροφορικής  

              

   199
9 

200
4 

200
6 

199
9 

200
4 

200
6 

199
9 

200
4 

200
6 

199
9 

200
4 

200
6 

199
9 

200
4 

200
6 

Πολωνία   17  32  26  28  27  27  29  35  41  6  6  7  6  7  7 

Τσεχία  22  19  15  23  21  22  47  46  47  8  14  16  6  14  16 

Ουγγαρία   22  19  11  11  11  16  42  41  45  25  29  28  26  29  28 

Σλοβενία   30  26  19  20  20  25  45  48  51  5  6  5  3  4  3 

Σλοβακία  23  25  16  25  21  21  47  49  47  5  5  15  5  5  15 

Κεντρική Ευρώπη                                               

Λιθουανία  50  45  41  21  22  18  22  25  33  7  8  9  5  6  8 

Λετονία  73  68  52  11  15  21  14  15  22  2  2  5  1  2  4 

Εσθονία  45  45  33  17  16  23  20  22  26  18  17  18  17  17  18 
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   Προϊόντα έντασης 
τεχνολογίας 

χαμηλού επιπέδου  

Προϊόντα έντασης 
τεχνολογίας μέσου 

επιπέδου  

Προϊόντα έντασης 
τεχνολογίας μέσου 
‐ υψηλού επιπέδου  

Προϊόντα έντασης 
τεχνολογίας 

υψηλού επιπέδου 

Προϊόντα 
Τεχνολογίας 

Πληροφορικής  

Βαλτική                                               

Ρουμανία  55  54  39  22  18  21  20  22  36  3  5  5  2  6  5 

Βουλγαρία   44  45  34  29  30  39  25  22  22  2  3  4  1  3  3 

Νότια‐Ανατολική 
Ευρώπη 

                                            

ΝΧΕ  31  28  21  21  20  22  37  38  42  11  13  14  11  11  14 

ΠΧΕ  22  21  18  17  16  19  43  46  46  18  18  16  13  12  12 

Παγκόσμια 
Οικονομία 

22  22  19  17  16  19  17  38  39  24  24  23  19  18  18

Πηγή: European Commission. (2009).  Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 68, αναδιατάξεις συγγραφέα. 

Μία  παρόμοια  εικόνα  της  προσαρμογής  των  οικονομιών  εξεταζομένων  χωρών 
παρουσιάζει  και  η  ανάλυση  των  εξαγωγών  με  βάση  την  προστιθέμενη  αξία  ανά 
προϊόν. Η μονάδα προστιθέμενης αξίας είναι ένα μέγεθος το οποίο αποσκοπεί στη 
μέτρηση  της  ποιότητας  των  προϊόντων.  Ορίζεται  ως  ο  λόγος  της  αξίας  ενός 
προϊόντος  προς  το  βάρος  του.  Η  μονάδα  αυτή  θα  πρέπει  να  υπολογίζεται  σε 
αναλυτικό  επίπεδο  κατάταξης  των  προϊόντων.  Συσχετίζοντας  τη  μονάδα 
προστιθέμενης  αξίας  ενός  προϊόντος  μιας  χώρας  προς  τη  μονάδα  προστιθέμενης 
αξίας  του  ιδίου  προϊόντας  στην  παγκόσμια  αγορά,  υπολογίζεται  ο  δείκτης 
προστιθέμενης  αξίας  ανά  προϊόν  και  χώρα.  Ο  μέσος  όρος  των  δεικτών  των 
προϊόντων μπορεί  να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο κατάταξης και σύγκρισης,  όπως 
ακριβώς παρουσιάζεται στο επόμενο πίνακα.  

Πίνακας 33:Εξαγωγές Ποιοτικών Προϊόντων Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση 

Μεταβολές 1999‐2006 Επίπεδο 2006

Βουλγαρία   0,05 0,82

Τσεχία   0,19 0,94

Εσθονία  0,05 0,8

Λιθουανία   0,22 1

Λετονία  0,11 0,89

Ουγγαρία   0,28 0,89

Πολωνία   0,25 1,07

Ρουμανία   0,17 0,91

Σλοβενία   0,1 0,93

Σλοβακία   0,16 1,01

ΠΧ Ευρώπης  0,09 1,17

Πηγή: European Commission. (2007). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 71. 

Παρατηρώντας  τα  δεδομένα  του  προηγούμενου  πίνακα  φαίνεται  η  πρόοδος  που 
έχουν  επιτύχει  οι  υπό  εξέταση  χώρες  στο  τομέα  της  προώθησης  ποιοτικών 
προϊόντων, εφ’ όσον σχεδόν όλες κατόρθωσαν να αυξήσουν τις εξαγωγές ποιοτικών 
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προϊόντων,  αλλά  και  το  γεγονός,  ότι  οι  συγκεκριμένες  χώρες υπολείπονται ακόμα 
του  επιπέδου  ποιότητας  των  παλαιών  χωρών  οι  οποίες  κατά  μέσο  όρο 
παρουσιάζουν ένα επίπεδο ποιότητας της τάξεως του 1,17 (European Commission, 
2009, σ. 71). 

Ανακεφαλαιώνοντας,  μπορεί  γενικά  να  διαπιστωθεί  ότι  στο  σύνολό  τους  οι  υπό 
μετάβαση ευρωπαϊκές  χώρες παρουσίασαν όλα αυτά τα χρόνια μια αξιοπρόσεκτη 
δυναμική ανάπτυξη  των  εμπορικών  τους συναλλαγών.  Παρατηρώντας  τα στοιχεία 
για  τις  μεμονωμένες  χώρες  μπορεί  άνετα  να  διαπιστωθεί  ότι  το  αποτέλεσμα  του 
Rose στην περίπτωση των χωρών αυτών δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται απόλυτα, 
εφ’ όσον η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών δεν παρατηρήθηκε μόνο στις χώρες 
οι οποίες χρησιμοποίησαν συστήματα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, όπως 
οι χώρες της Βαλτικής και η Βουλγαρία, αλλά και στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, 
οι  οποίες  στην  πλειονότητά  τους  χρησιμοποίησαν  συστήματα  ελεύθερων 
συναλλαγματικών ισοτιμιών. Παρατηρώντας μάλιστα τα στοιχεία των μεμονωμένων 
χωρών  προσεκτικότερα,  δεν  μπορεί  να  διαφύγει  το  γεγονός  ότι  οι  χώρες  της 
Κεντρικής  Ευρώπης,  δηλαδή  οι  χώρες  οι  οποίες  στην  πλειονότητά  τους 
χρησιμοποίησαν  ελεύθερες  διακυμάνσεις  φαίνεται  να  παρουσιάζουν  μια  εξ  ίσου 
καλή προσαρμοστικότητα προς τα διεθνή εμπορικά πρότυπα.  

Για  να  εξαχθούν  σωστά  συμπεράσματα  ως  προς  το  θέμα  των  προηγουμένων 
παραγράφων,  η  προσοχή  θα  πρέπει  να  στραφεί  προς  την  ανταγωνιστικότητα  της 
οικονομίας,  έτσι  όπως  αυτή  μετράται  μέσω  της  πραγματικής  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας,  ως  μέτρου  της  σχετικής  τιμής  των  προϊόντων  του  εσωτερικού  προς  το 
εξωτερικό.  Σχετικά  με  την  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία,  θα  πρέπει  να 
ληφθεί υπ’ όψη, ότι αυτή εξαρτάται από το σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών. 
Εάν  το  σύστημα  αυτό  είναι  σταθερό  (σύστημα  σταθερών  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών),  τότε  η  μεταβολή  της  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας 
εκφράζεται  μέσω  της  μεταβολής  του  επιπέδου  των  τιμών.  Εάν  επικρατεί  ένα 
σύστημα  ελεύθερα  κυμαινόμενων  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  η  μεταβολή  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  εκφράζεται  είτε μέσω  της μεταβολής  της  ονομαστικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, είτε μέσω της μεταβολής του επιπέδου τιμών, είτε και 
των  δύο  μαζί  (European  Commission,  1/2009,  σελ.  199).  Σημαντικό  ρόλο  επίσης 
παίζει  και  η  εξέλιξη  της  παραγωγικότητας  και  η  επίδρασή  της  στο  επίπεδο  των 
τιμών,  κυρίως  το  λεγόμενο  αποτέλεσμα Balassa‐Samuelson,  το  οποίο  υποδηλώνει 
την  επίδραση που μπορεί  να  έχει  η διαφορά παραγωγικότητας μεταξύ  του  τομέα 
εμπορεύσιμων και μη εμπορεύσιμων αγαθών257.  

Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τα  παραπάνω,  στο  επόμενο  γράφημα  παρουσιάζεται  η 
εξέλιξη  της  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στις  νέες  χώρες, 
χρησιμοποιώντας  ως  αποπληθωριστή  για  τις  πραγματικές  συναλλαγματικές 
ισοτιμίες τον δείκτη μοναδιαίου κόστους εργασίας, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τόσο 
τις αλλαγές στην παραγωγικότητα, όσο και τις αλλαγές στο επίπεδο τιμών.  

Παρατηρώντας  το  επόμενο  γράφημα  φαίνεται  μια  συνεχής  ανατίμηση  της 
πραγματικής συναλλαγματικής  ισοτιμίας  των  χωρών υπό μετάβαση έναντι  των 36 
κυριοτέρων εμπορικών τους εταίρων. Σε γενικές γραμμές, τα στοιχεία δείχνουν ότι 
                                                                 
257 Για το αποτέλεσμα Balassa‐Samuelson βλέπε κεφάλαιο3.2. στο Πρώτο Μέρος.  
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αυτή η ανατίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής  ισοτιμίας οφείλεται μόνο σε 
πολύ  μικρό  ποσοστό  σε  μια  ανατίμηση  της  ονομαστικής  αξίας.  Σύμφωνα  με  τα 
στοιχεία  του πίνακα, φαίνεται ότι η ανατίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  ανήλθε  κατά  την  περίοδο  2000‐2007  κατά  28%,  σε  αντίθεση  με  την 
ανατίμηση  της  ονομαστικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  η  οποία  κατά  την  ίδια 
περίοδο  ήταν  της  τάξης  του  8%,  ενώ  αυτό  μπορεί  εν  μέρει  να  οφείλεται  στις 
προσπάθειες  σταθεροποίησης  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  των  νέων  χωρών 
έναντι  του ευρώ258. Οι  γραφικές παραστάσεις δείχνουν επίσης και  την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας της εργασίας, η οποία κατά  το  ίδιο χρονικό διάστημα αυξήθηκε 
κατά 19% και η οποία μάλλον εξουδετερώθηκε από τη μεγάλη αύξηση του κόστους 
εργασίας, το οποίο κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκε κατά 55%259.   

Λαμβάνοντας  λοιπόν  υπ’  όψη  τα  προηγούμενα  συμπεράσματα  σχετικά  με  την 
αύξηση των εμπορικών συναλλαγών των χωρών υπό μετάβαση, θα μπορούσαμε να 
καταλήξουμε  στο  ότι  ακόμη  και  αυτή  η  ανατίμηση  της  πραγματικής 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  των  νομισμάτων  τους  δεν  στάθηκε  εμπόδιο  στην 
αύξηση των εμπορικών συναλλαγών και ότι μάλλον αυτή η αύξηση πρέπει να έχει 
αντιμετωπιστεί με βελτίωση της ποιότητας των εξαγώγιμων προϊόντων. 

Γράφημα 37: Η Εξέλιξη της Πραγματικής Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στις Νέες και Παλαιές Χώρες ( 1996‐2007) 260 
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Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 

Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 62. 

                                                                 
258  Δεν  είναι  απαραίτητο  η  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία  να  κινείται  προς  την  ίδια 
κατεύθυνση  με  την  ονομαστική  συναλλαγματική  ισοτιμία  και  αυτό  φαίνεται  στην  προ  του  2000 
περίοδο, όπου η ονομαστική συναλλαγματική  ισοτιμία παρουσίασε μια υποτίμηση σε αντίθεση με 
την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία η οποία ανατιμούνταν.  
259 Σε αντίθεση με τις νέες χώρες, για τις παλαιές χώρες το γράφημα δείχνει μια σχετική σταθερότητα 
τόσο τους κόστους ανά μονάδα παραγωγής, όσο και της παραγωγικότητας, και, παρ’ όλα αυτά, μια 
σχετική ανατίμηση  (9%) της πραγματικής συναλλαγματικής  ισοτιμίας των παλαιών χωρών, η οποία 
οφείλεται στην ονομαστική ανατίμηση, η οποία την περίοδο εκείνη ανήλθε σε 10%. 
260  Η  REER:  Real  Effective  Exchange  Rate,  υποδηλώνει  την  Πραγματική  Συναλλαγματική  Ισοτιμία 
Ισορροπίας. Η ΝΕΕR υποδηλώνει την Ονομαστική Συναλλαγματική Ισοτιμία Ισορροπίας. Πραγματικές 
και ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες στην περίπτωση της Ε.Ε. και του ευρώ υπολογίζονται ως 
σταθμισμένοι  μέσοι  όροι  διμερών  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  μεταξύ  της  Ευρώπης  και  των  36 
σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της Ε.Ε.  
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18. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΤΟΜΕΑ 
 
Έντονη  ήταν  και  η  δραστηριοποίηση  των  χωρών  υπό  μετάβαση  στον  τομέα  των 
διεθνών  χρηματοπιστωτικών  συναλλαγών.  Οι  χώρες  αυτές  έχοντας  μεγάλες 
χρηματοδοτικές  ανάγκες  προσπάθησαν  και  πέτυχαν  να  αξιοποιήσουν  σε  μεγάλο 
βαθμό  τη  χρηματοδότηση  του  διεθνούς  παράγοντα.  Ο  μεγάλος  όγκος 
ιδιωτικοποιήσεων  και  η  προοπτική  της  ένταξής  τους  στην  Ε.Ε.  και  την  ΟΝΕ 
προσέλκυσε  πολλούς  επενδυτές  από  το  εξωτερικό.  Ένα  μεγάλο  μέρος  των 
επενδύσεων  κατευθύνθηκε  στον  βιομηχανικό  τομέα,  ένα  άλλο  στον  τομέα  των 
υπηρεσιών  και  ιδιαίτερα  στον  χρηματοπιστωτικό  τομέα  και  κυρίως  τον  τραπεζικό 
τομέα, με την εξαγορά σχεδόν εκ μέρους των ευρωπαϊκών τραπεζών του συνόλου 
των εγχώριων τραπεζών. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου έλαβαν επίσης χώρα από και 
προς  τις  χώρες  υπό  μετάβαση  και  οι  οποίες  επέτρεψαν  μια  αποτελεσματικότερη 
διαχείριση του χρηματοπιστωτικού κινδύνου.   
Το επόμενο γράφημα εμφανίζει το μέγεθος της εισροής κεφαλαίων για το σύνολο 
των  υπό  εξέταση  χωρών  από  το  1990  έως  και  το  2008,  όπου  φαίνεται  η  έντονη 
εισροή κεφαλαίων κυρίως μετά το 2004, το έτος ένταξης στην Ε.Ε. 

Γράφημα 38: Κεφάλαια Κίνησης Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση (δις. εκατ. δολάρια,  1990‐2008) 

 Πηγή:  International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2008261 

Μία  παρόμοια  εικόνα  έντονης  εισροής  κεφαλαίου  από  το  εξωτερικό  παρουσιάζει 
και  το επόμενο γράφημα το οποίο δείχνει  την εισροή κεφαλαίου στις ευρωπαϊκές 
χώρες  υπό  μετάβαση ως  ποσοστό  του  ΑΕΠ  και  όπου  φαίνεται  ότι  η  εισροή  ξέων 
ιδιωτικών κεφαλαίων το 2007 έφτασε στο επίπεδο του 11% και η εισροή κεφαλαίων 
για άμεσες ξένες επενδύσεις κατά το ίδιο έτος είχε φτάσει στο ύψος του 5%.  

                                                                 
261 Τα στοιχεία του έτους 2008 αφορούν εκτιμήσεις του ΔΝΤ  
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Γράφημα 39: Εισροή Κεφαλαίων Ευρωπαϊκών Χώρων υπό Μετάβαση (% ΑΕΠ, 1989‐2009) 

 Πηγή: Becker, J et al., (2010). Whither growth in central and eastern Europe? Policy lessons for an integrated Europe. 
Bruegel Bluprint  Press 11, 2010,  σ. 6. 

Συγκρίνοντας  μάλιστα  την  εισροή  κεφαλαίων  στις  χώρες  υπό  μετάβαση  με  την 
εισροή  κεφαλαίων  των  χωρών  της  Νοτιο‐Ανατολικής  Ασίας  και  της  Λατινικής 
Αμερικής, οι οποίες βρίσκονται σε ένα παρόμοιο στάδιο ανάπτυξης, φαίνεται από 
τα δύο  επόμενα  γραφήματα ότι,  σε πολλές περιπτώσεις,  ιδίως  κατά  τα  τελευταία 
έτη, η εισροή κεφαλαίων στις υπό μετάβαση χώρες ήταν μεγαλύτερη από αυτή των 
δύο ομάδων χωρών. 

Γράφημα 40: Εισροή Κεφαλαίων  Χώρων της Νοτιο‐Ανατολικής Ασίας (% ΑΕΠ, 1980‐2009) 

 

Πηγή: Becker, J et al., (2010). Whither growth in central and eastern Europe? Policy lessons for an integrated Europe. Bruegel 
Bluprint  Press 11, 2010,  σ. 6. 
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Γράφημα 41: Εισροή κεφαλαίων Χώρων της Λατινικής Αμερικής (% ΑΕΠ, 1980‐2009) 

 Πηγή: Becker, J et al., (2010). Whither growth in central and eastern Europe? Policy lessons for an integrated Europe. 
Bruegel Bluprint  Press 11, 2010,  σ. 6. 

Φυσικό και επόμενο είναι η έντονη δραστηριοποίηση στη διεθνή κεφαλαιαγορά να 
επιφέρει  σημαντικές  μεταβολές  στη  διεθνή  επενδυτική  θέση  των  εξεταζομένων 
χωρών,  με αποτέλεσμα η καθαρή επενδυτική θέση  τους  να αυξηθεί από 70%  του 
ΑΕΠ  το  2000  σε  150%  του  ΑΕΠ  το  2006.  Παρατηρώντας  τις  μικτές  θέσεις  των 
μεμονωμένων χωρών, από το επόμενο γράφημα συνεπάγεται ότι στο σύνολό τους 
παρουσιάζουν  απαιτήσεις  και  υποχρεώσεις  που  ξεπερνούν  το  100%  με  τις 
υποχρεώσεις  να  υπερβαίνουν  τις  απαιτήσεις.  Κατά  μέσο  όρο,  οι  απαιτήσεις 
αυξήθηκαν  από  19%  το  2000  στο  41%  το  2006,  ενώ  οι  υποχρεώσεις  προς  το 
εξωτερικό  αυξήθηκαν  από 57%  το 2000  σε 109%  το 2006  (European Commission, 
2009, σ. 108)262.  

Γράφημα 42: Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση 

 

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 108. 

                                                                 
262  Προς  υποβοήθηση  της  σύγκρισης,  τα  αντίστοιχα  ποσοστά  στην  Ευρώπη  κατά  το  έτος  2003 
ανήλθαν σε 218% ( σύνολο απαιτήσεων και υποχρεώσεων / ΑΕΠ ), 104% ( απαιτήσεις / ΑΕΠ ) καθώς 
και 114% (υποχρεώσεις / ΑΕΠ ) (European Commission, 2009, σ. 108). 
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Παρατηρώντας  το  γράφημα  40  διαπιστώνεται  η  μεγάλη  σημασία  των  Άμεσων 
Ξένων  Επενδύσεων  στην  πορεία  της  μετάβασης  και  σύγκλισης  των  εξεταζομένων 
χωρών.  Πράγματι,  οι  ΑΞΕ  φαίνεται  να  αποτέλεσαν  ένα  από  τα  σημαντικότερα 
οχήματα  ανάπτυξης.  Συνδέθηκαν  άμεσα  με  την  πορεία  ιδιωτικοποιήσεων  στις 
συγκεκριμένες  χώρες  και  αποτέλεσαν  το  όχημα  μεταφοράς  τεχνογνωσίας  από  τις 
ανεπτυγμένες  χώρες  της  Ευρώπης.  Σε  σύγκριση  με  τον  υπόλοιπο  κόσμο,  όπως 
παρουσιάζεται  στο  επόμενο  γράφημα  φαίνεται,  το  ποσοστό  των  ΑΞΕ  στις  υπό 
μετάβαση χώρες ξεπερνά αυτό των ΗΠΑ, της Κίνας, της Λατινικής Αμερικής ακόμα 
και αυτό των χωρών της Νοτιο‐Ανατολικής Ασίας. 

Γράφημα 43: Εξέλιξη των ΑΞΕ στις Ευρωπαϊκές Χώρες υπό Μετάβαση σε Σύγκριση  με τον Υπόλοιπο Κόσμο 

 

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 90. 

Εξετάζοντας δε την προέλευση των άμεσων ξένων επενδύσεων στις υπό μετάβαση 
από  το  επόμενο  γράφημα  φαίνεται,  ότι  στην  πλειονότητά  τους  οι  άμεσες  ξένες 
επενδύσεις προέρχονται κυρίως από τις παλαιές ευρωπαϊκές χώρες. 

 

Γράφημα 44: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στις Ευρωπαϊκές Χώρες υπό Μετάβαση και η Προέλευση τους 

 

Πηγή: European Commission.(2009).  Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 93. 

Όπως  ήδη  αναφέρθηκε,  οι  άμεσες  ξένες  επενδύσεις  στις  συγκεκριμένες  χώρες 
συνδέονται  πολύ  στενά  με  τη  διαδικασία  ιδιωτικοποιήσεων,  το  ζητούμενο  όμως 
στην προκειμένη περίπτωση είναι η αποτελεσματικότητά τους και, κατ’ επέκταση, η 
συμβολή  τους  στη  μεγέθυνση  των  χωρών  αυτών  και  αυτό  κρίνεται(European 
Commission, 2009, σσ. 90‐93): 
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- από το είδος  των επενδύσεων και κατά πόσο αυτές λαμβάνουν χώρα στον 
τομέα  της  βιομηχανικής  παραγωγής  και  στον  τομέα  των  υπηρεσιών,  ο 
οποίος συμβάλλει έμμεσα στην αύξηση της παραγωγικότητας, 

- από  το  κατά  πόσο αυτές  οι  επενδύσεις  είναι  επενδύσεις  που  συμβάλλουν 
στην  αύξηση  του  φυσικού  κεφαλαίου  (Greenfield)  ή  αποτελούν  απλές 
εξαγορές  και  συγχωνεύσεις  (Mergers  and  Acquisitions)  ή  επενδύσεις  που 
συνδυάζουν εξαγορές, συγχωνεύσεις και δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, 
χρηματοδότηση κεφαλαίων επένδυσης (venture capital, Brownfield), και  

- από  το  κατά  πόσο  συνδέονται  με  ενσωματώσεις  προς  τα  πίσω,  οι  οποίες 
περιλαμβάνουν  ποιοτικές  αλλαγές  στο  επίπεδο  των  προμηθευτών, 
ενσωματώσεις  προς  τα  εμπρός,  οι  οποίες  περιλαμβάνουν  μεταβολές  στην 
ποιότητα των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων. 
 

Σημαντικοί είναι επίσης και οι λόγοι ή οι παράγοντες οι οποίοι προσελκύουν τέτοιες 
ΑΞΕ.  Συνήθως  το  ζήτημα  αυτό  αναλύεται  με  τη  βοήθεια  κάποιων  υποδειγμάτων 
τύπου  προσέλκυσης  /  βαρύτητας  (gravity models),  όπου  μεγάλο  ρόλο  παίζουν  η 
απόσταση, το κόστος μεταφοράς, η αποδοτικότητα των επενδύσεων και το κόστος 
εργασίας.  Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση,  προκύπτει  το  ερώτημα  πώς  επιδρά  η 
συναλλαγματική  ισοτιμία  στις  αποφάσεις  για  πραγματοποίηση  ΑΞΕ.  Μια 
ανατίμηση,  για  παράδειγμα,  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  του  νομίσματος  της 
χώρας  υποδοχής  αυξάνει  το  κόστος  των  ΑΞΕ.  Από  την  άλλη  πλευρά,  όμως,  η 
ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος αποτελεί μάλλον το αποτέλεσμα της εισροής 
ξένων  κεφαλαίων  ή  το  αποτέλεσμα  των  εισροών  από  εξαγωγές  οι  οποίες 
προωθούνται από τις ξένες επιχειρήσεις (ΑΞΕ). Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να 
υποστηριχθεί,  ότι  μια  ανατίμηση  του  εγχώριου  νομίσματος  είναι  μάλλον  το 
αποτέλεσμα  της  εισροής  ξένων  κεφαλαίων  και  δεν  φαίνεται  να  αποτελεί  έναν 
αρνητικό παράγοντα. Εκτός όμως από το κόστος μεταφοράς, την απόσταση και την 
αποδοτικότητα  των  επενδύσεων,  σημαντικό  ρόλο  παίζουν  και  το  μέγεθος  της 
αγοράς, το κόστος εγκατάστασης και το φορολογικό καθεστώς. Στην περίπτωση των 
εξεταζομένων  χωρών,  σημαντικό  ρόλο  φαίνεται  να  έπαιξαν  η  προοπτική  ένταξης 
των  χωρών  αυτών  στην  Ε.Ε.  κα  την  ΟΝΕ,  αλλά  και  οι  πολλές  και  σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις  που  υλοποίησαν  οι  χώρες  αυτές,  οι  οποίες  μάλλον  βελτίωσαν  το 
επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Οι  ΑΞΕ  μπορεί  να  έχουν  και  αρνητικά  αποτελέσματα,  στην  ανακατανομή  του 
εισοδήματος,  στη  συγκέντρωση  της  αγοράς  σε  ορισμένες  περιφέρειες  και  στην 
απασχόληση  με  τη  χρήση  νέων  τεχνολογιών.  Αρνητικά  αποτελέσματα  μπορεί  να 
έχουν και στις  χώρες προέλευσης,  καθώς αποτελούν μια πρώτης  τάξεως ευκαιρία 
για  μετεγκατάσταση  των  εργοταξίων  ή  μεταφορά  (outsourcing)  μέρους  της 
παραγωγής τους. Γενικά, σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες εκτιμάται ότι μια αύξηση 
των ΑΞΕ κατά 10%  οδηγεί σε μια αύξηση  της μεγέθυνσης  του ΑΕΠ κατά 0,2%  ένα 
χρόνο  αργότερα.  Πολλές  φορές,  εκτιμάται  ότι  οι  θετικές  επιπτώσεις  των  ΑΞΕ  δεν 
εμφανίζονται  άμεσα  αλλά  έμμεσα  και  μετά  από  κάποιο  χρονικό  διάστημα 
(European Commission, 2009, σ. 91).  

Η  ανάπτυξη  της  χρηματοπιστωτικής  αγοράς  βασίστηκε  κυρίως  στη 
δραστηριοποίηση  ξένων  τραπεζών  και  κυρίως  των  τραπεζών  από  τις  ευρωπαϊκές 
χώρες. Παρατηρώντας τη συμμετοχή ξένων τραπεζών στις χώρες υπό μετάβαση, το 
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επόμενο  γράφημα  δείχνει  ότι  τα  τελευταία  χρόνια  ξένες  τράπεζες  έχουν 
κατορθώσει  να  αποκτήσουν  έναν  όλο  και  μεγαλύτερο  έλεγχο  πάνω στις  εγχώριες 
τράπεζες.  

Γράφημα 45: Βαθμός Συμμετοχής Ξένων Τραπεζών στο Τραπεζικό Σύστημα των Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση 

 

Πηγή: European Commission. (2009).  Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 106. 

Παρατηρώντας  μάλιστα  τα  στοιχεία  για  τις  μεμονωμένες  χώρες,  φαίνεται  ότι  ο 
έλεγχος των ξένων τραπεζών πάνω στις εγχώριες τράπεζες εντατικοποιήθηκε μετά 
το 2003  και ότι  το 2007 σχεδόν  το σύνολο  των εγχώριων περιουσιακών στοιχείων 
ελεγχόταν  από  ξένες  τράπεζες  και  δη  ευρωπαϊκές.  Λογικό  επακόλουθο  της 
παραπάνω κατάστασης είναι η μεγάλη συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα και αυτό 
φαίνεται καθαρά στο επόμενο γράφημα το οποίο δείχνει τον βαθμό συγκέντρωσης 
των  περιουσιακών  τραπεζικών  στοιχείων  των  πέντε  κυριότερων  τραπεζών  στις 
χώρες υπό μετάβαση.  

Γράφημα 46: Βαθμός Συγκέντρωσης των Πέντε Κυριοτέρων Τραπεζών στις Ευρωπαϊκές Χώρες υπό Μετάβαση 

 

Πηγή: European Commission. (2009).  Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 106. 

Βασιζόμενη  στην  έντονη  δραστηριοποίηση  ευρωπαϊκών  κυρίως  τραπεζών,  η 
χρηματοπιστωτική  αγορά  αναπτύχθηκε  πλέον  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  της 
ευρωπαϊκής  χρηματοπιστωτικής  αγοράς,  στηριζόμενη  και  αυτή  κυρίως  στη 
χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση κυρίως του τραπεζικού τομέα και λιγότερο στη 
χρηματοδότηση  μέσω  της  αγοράς  κεφαλαίων,  της  χρηματιστηριακής  αγοράς  των 
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μετοχών ή της αγοράς ομολόγων. Αυτό ακριβώς παρουσιάζει το επόμενο γράφημα 
το οποίο  εμφανίζει  τον βαθμό  χρηματοδότησης μέσω  των παραπάνω αγορών και 
όπου  φαίνεται  ο  μεγάλος  βαθμός  τραπεζικής  διαμεσολάβησης  και  διάθεσης 
τραπεζικών πιστώσεων σε όλες σχεδόν τις χώρες με εξαίρεση τις: Τσεχία, Πολωνία, 
Ουγγαρία  και  Σλοβενία,  οι  οποίες  κατέβαλαν  κάποιες  προσπάθειες,  ώστε  να 
αναπτύξουν την αγορά μετοχών.  

Γράφημα 47: Διάρθρωση Χρηματοπιστωτικού Τομέα Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση, 2008 

 

Πηγή: European Commission.(2009).  Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 104. 

Ο  χαμηλός  ρυθμός  ανάπτυξης  της  κεφαλαιαγοράς  των  χωρών  υπό  μετάβαση 
παρουσιάζεται  στα  επόμενα  δύο  γραφήματα  που  παρουσιάζουν  το  χαμηλό 
ποσοστό  κεφαλαιοποίησης  της  αγοράς  μετοχών,  όπως  και  τον  χαμηλό  βαθμό 
έκδοσης εταιρικών ομολόγων, αντίστοιχα.  

Γράφημα 48: Ρευστότητα της Αγοράς Μετοχών των Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση. 2000‐2007 ( % κεφαλαιοποίησης) 

 

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 107. 
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Παρατηρώντας  το  προηγούμενο  γράφημα  επιβεβαιώνεται  ο  μικρός  βαθμός 
κεφαλαιοποίησης με εξαίρεση  τις:  Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία,  τις  τρείς  χώρες 
της  Κεντρικής  Ευρώπης,  οι  οποίες  φαίνεται  να  έχουν  καταβάλλει  σοβαρές 
προσπάθειες ανάπτυξης της αγοράς μετοχών.  

Παρομοίως,  όσον  αφορά  την  αγορά  ομολόγων  στις  μεμονωμένες  χώρες,  όπως 
παρουσιάζεται  στο  επόμενο  γράφημα,  φαίνεται  ο  χαμηλός  βαθμός 
δραστηριοποίησης  ιδιωτικών  επιχειρήσεων  και  ο  μεγάλος  βαθμός  έκδοσης 
κρατικών ομολόγων στη συγκεκριμένη αγορά.   

Γράφημα 49: Διάρθρωση της Αγοράς Ομολόγων Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση,  2006 

 

Πηγή: European Commission. (2009).  Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 107. 

Επικεντρώνοντας  την  προσοχή  στο  βασικό  χρηματοδοτικό  μέσο,  δηλαδή  στη 
διάθεση  πιστώσεων,  σύμφωνα  με  το  επόμενο  γράφημα,  φαίνεται  ότι  αυτές 
αυξήθηκαν κυρίως μετά την ένταξη των υπό εξέταση χωρών στην Ε.Ε.  

Γράφημα 50: Διάθεση Πιστώσεων στις Ευρωπαϊκές Χώρες υπό Μετάβαση, 2000‐2007 (% ΑΕΠ) 

 

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic acheivements and challagnes. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 112. 
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Σύμφωνα  με  το  παραπάνω  γράφημα,  χαρακτηριστική  είναι  η  αύξηση  των 
πιστώσεων  μετά  το  2004  σε  χώρες  όπως:  Βουλγαρία,  Εσθονία,  Λιθουανία, 
Ουγγαρία, Ρουμανία και Σλοβακία.  

Εξετάζοντας  τη  διάθεση  πιστώσεων  σε  μη  χρηματοπιστωτικούς  οργανισμούς  και 
ειδικότερα στον ιδιωτικό τομέα, από το επόμενο γράφημα φαίνεται ότι το ποσοστό 
δανείων στα νοικοκυριά μετά το 2004 αυξήθηκε σχεδόν σε όλες τις χώρες.  

Γράφημα 51: Καταμερισμός Δανείων στις Ευρωπαϊκές Χώρες υπό Μετάβαση 

 

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 111. 

Εξετάζοντας  τα  δάνεια  των  νοικοκυριών  περαιτέρω,  από  το  επόμενο  γράφημα 
φαίνεται,  ότι  στο  σύνολό  τους,  τα  συγκεκριμένα  δάνεια  συνδέθηκαν  κατά  το 
μεγαλύτερο μέρος με υποθήκες με εξαίρεση τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και εν 
μέρει  τις  Ουγγαρία  και  Σλοβακία,  όπου  η  πλειονότητα  των  δανείων  αφορούσε 
καταναλωτικά δάνεια.  

Γράφημα 52: Καταμερισμός Δανείων των Νοικοκυριών στις Ευρωπαϊκές Χώρες υπό Μετάβαση 

 

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 112. 



303 
 

Καθώς ένα μεγάλο μέρος των πιστώσεων στις συγκεκριμένες χώρες προέρχεται από 
τις  ξένες  τράπεζες  και  κυρίως  από  τις  ευρωπαϊκές,  εκτιμάται  ότι  είναι  λογικό  να 
συμπεραίνουμε  ότι  ένα  μέρος  αυτών  των  πιστώσεων  διατίθεται  σε  ξένο  νόμισμα 
και κυρίως σε ευρώ. Παρατηρώντας το ποσοστό διάθεσης των πιστώσεων σε ξένο 
νόμισμα στο επόμενο γράφημα, φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε και σε 
πολλές  περιπτώσεις  έχει  μάλιστα  ξεπεράσει  το  60%  των  συνολικών  πιστώσεων 
(European Commission, 2009, σ. 112). 

Γράφημα 53: Ποσοστό  Δανείων σε Ξένο Νόμισμα στις Ευρωπαϊκές Χώρες υπό Μετάβαση, (% ΑΕΠ) 

 

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 112. 

Ιδιαίτερα υψηλό φαίνεται  το ποσοστό πιστώσεων σε ξένο νόμισμα στις χώρες της 
Βαλτικής,  καθώς  και  στις  χώρες  της  Νοτιο‐Ανατολικής  Ευρώπης,  σε  αντίθεση  με 
χώρες, όπως την Τσεχία και την Πολωνία στις οποίες η διάθεση πιστώσεων σε ξένο 
νόμισμα φαίνεται να είναι μικρή.  

Οι  προαναφερθείσες  εξελίξεις  στον  χρηματοπιστωτικό  τομέα  γεννούν  πολλά 
ερωτήματα.  Κατ’  αρχάς,  προκύπτει  το  ερώτημα  της  αποτελεσματικότητας  των 
πιστώσεων  και  της  συμβολής  τους  στην  ανάπτυξη  και  σύγκλιση  των υπό  εξέταση 
χωρών.  Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση,  διαφαίνεται  μια  άμεση  διασύνδεση  της 
οικονομικής  μεγέθυνσης  των  χωρών  αυτών  με  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  και  τη 
χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση.  Γενικά,  είναι  γνωστό  όμως  από  τη  θεωρία,  ότι  η 
χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση  δεν  συνδέεται  άμεσα  με  την  ανάπτυξη.  Εάν  η 
χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση  συμβάλλει  στην  ανάπτυξη,  αυτό  συμβαίνει  μετά 
από  κάποιο  επίπεδο  χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης  (τα  λεγόμενα  κατώφλια 
χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης, thresholds) και μάλιστα με έμμεσο τρόπο (Kose, 
et  al.,  2006).  Αυτό  φαίνεται  να  συμβαίνει  και  στην  περίπτωση  των  χωρών  υπό 
μετάβαση,  καθώς  η  δραστηριοποίηση  των  ξένων  τραπεζών,  εκτός  των  άλλων, 
φαίνεται  να  έχει  συμβάλλει  σημαντικά  και  στη  διαδικασία  της  ιδιωτικοποίησης, 
όπως  και  στη  μεταφορά  τεχνογνωσίας,  οργάνωσης  και  διοίκησης.  Πέραν  αυτών, 
παραμένει  πάντα  επίκαιρος  ο  χρηματοπιστωτικός  κίνδυνος,  ο  οποίος  μπορεί  να 
προέλθει από μια τέτοια χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση. Μελέτες αναφορικά με το 
εύρος  της  διαθέσιμης  πίστωσης  δείχνουν  ότι  η  διάθεση  πιστώσεων  στις 



304 
 

συγκεκριμένες  χώρες  δεν  είναι  υπερβολική,  και  ότι  αυτή  είναι  ακόμα  μικρή  σε 
σχέση  με  την  κατάσταση  ισορροπίας.  Για  τη  χρηματοπιστωτική  σταθερότητα,  η 
θεωρία δείχνει ότι το εύρος των πιστώσεων δεν έχει τόση μεγάλη σημασία, όσο ο 
ρυθμός  μεταβολής  του.  Πολλοί  παρατηρητές  πιστεύουν  ότι  ο  ρυθμός  διάθεσης 
πιστώσεων στις εξεταζόμενες χώρες έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια (Becker et al., 
2010). 

Ένα άλλο, εξ  ίσου σημαντικό ζήτημα είναι αυτό της χρήσης ξένων νομισμάτων και 
μάλιστα  του  ευρώ.  Καθώς  οι  περισσότερες  υπό  εξέταση  χώρες  χρησιμοποιούν  σε 
μεγάλο βαθμό το ευρώ, γιατί δεν προχωρούν στην άμεση υιοθέτησή του; Κυρίως η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει σε πολλές περιπτώσεις, ότι κάτι τέτοιο δεν είναι 
επιθυμητό και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθεί μια μονομερή και αυτόνομη 
υιοθέτηση του ευρώ, παρ’ όλο που στο παρελθόν κάτι τέτοιο είχε γίνει δεκτό, όπως 
δείχνουν  στις  περιπτώσεις  του  Μαυροβουνίου  και  του  Κοσσόβου  (Becker  et  al., 
2010).  Ένα  ακόμα  σημαντικό  ζήτημα  το  οποία  σχετίζεται  με  τη  χρήση  ξένων 
νομισμάτων,  αφορά  το  ερώτημα  πώς  αυτή  η  χρήση  επηρεάζει  την  άσκηση  μιας 
αυτόνομης  νομισματικής πολιτικής στις συγκεκριμένες  χώρες και,  ειδικότερα,  πώς 
επηρεάζει  τους  μηχανισμούς  διάχυσης  της  νομισματικής  πολιτικής.  Εάν  η  χρήση 
ξένου νομίσματος, η έντονη χρήση του ευρώ, μειώνει την αποτελεσματικότητα της 
αυτόνομης νομισματικής πολιτικής, το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί να μην 
προχωρούν  οι  χώρες  αυτές  σε  μια  άμεση  υιοθέτησή  του.  Αποτελεί  τελικά  η 
περίπτωση της χρήσης ξένου νομίσματος την κλασική περίπτωση του προπατορικού 
αμαρτήματος  ή  βασικής  αδυναμίας  (original  sin);  Οι  θεωρητικές  αναφορές  του 
Πρώτου  Μέρους  όρισαν  ως  βασική  αδυναμία,  την  αδυναμία  ενός  κράτους  να 
εκδίδει  χρέος  στο  δικό  του  νόμισμα  καθώς  και  την  αδυναμία  να  εκδίδει 
μακροπρόθεσμο  χρέος.  Στην  προκειμένη  περίπτωση,  οι  χώρες  υπό  μετάβαση 
κάνουν  χρήση  της  δυνατότητας  έκδοσης  χρέους  σε  ξένο  νόμισμα  μάλλον  διότι  οι 
συνθήκες έκδοσης χρέους σε ευρώ είναι ευνοϊκότερες. Επίσης, στις συγκεκριμένες 
χώρες  δεν  φαίνεται  να  αντιμετωπίζουν  προβλήματα  έκδοσης  χρέους,  καθώς  η 
διάθεση πιστώσεων από τις ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να είναι εξασφαλισμένη.   

Πέραν  των  παραπάνω,  προκύπτει  το  ερώτημα  τι  καθορίζει  τη  χρήση  ξένων 
νομισμάτων.  Στην  περίπτωση  των  εξεταζομένων  χωρών,  μεγάλο  ρόλο  παίζει  η 
δραστηριοποίηση  των  ευρωπαϊκών  τραπεζών.  Παρομοίως  με  την  περίπτωση  της 
ίδρυσης και λειτουργίας της ευρωζώνης, κατά την οποία μεγάλες τράπεζες από τη 
Γερμανία  και  τη  Γαλλία,  βρίσκοντας  πρόσφορο  έδαφος  δραστηριοποιήθηκαν  σε 
χώρες  όπως  η  Ελλάδα,  η  Ισπανία,  η  Πορτογαλία  και  η  Ιταλία  και  διέθεσαν 
πιστώσεις, έτσι και στην περίπτωση των χωρών υπό μετάβαση, τράπεζες πλέον, όχι 
μόνο  από  τις  προαναφερθείσες  χώρες  αλλά  και  από  τις  υπόλοιπες  ευρωπαϊκές 
χώρες,  βρίσκοντας  πρόσφορο  χώρο  δραστηριοποιήθηκαν  με  σκοπό  να  κερδίσουν 
μερίδια  από  την  αγορά  και  να  βελτιώσουν  τις  αποδόσεις  τους.  Μέσα  σε  ένα 
περιβάλλον  έντονου  ανταγωνισμού,  δεν  είναι  υπερβολή  να  υποτεθεί  ότι  σε 
ορισμένες περιπτώσεις αυτές οι τράπεζες προχώρησαν σε υπερβολές (Foster et al., 
2011). Εκτός όμως από την προσφορά πιστώσεων σε ξένο νόμισμα, σημαντική είναι 
και η ζήτηση πιστώσεων σε ξένο νόμισμα, περίπτωση κατά την οποία μεγάλο ρόλο 
φαίνεται  να  παίζει  το  συναλλαγματικό  καθεστώς.  Σταθερά  συναλλαγματικά 
καθεστώτα,  μέσω  της  σταθερότητας,  παρακάμπτουν  τον  συναλλαγματικό  κίνδυνο 
και  αυτό  το  γεγονός  πολλές  φορές  οδηγεί  στην  υποτίμηση  του  κινδύνου  στις 
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διεθνείς  χρηματοπιστωτικές  συναλλαγές.  Κατά  αυτόν  τον  τρόπο  παρατηρούνται 
υπερβολές,  όπως,  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση,  σε  υπερβολικό  δανεισμό  ακόμα 
και σε ξένο νόμισμα. Τέτοιες αποφάσεις μπορούν να εξηγηθούν με τη μη ισχύ της 
ισοτιμίας  των  επιτοκίων.  Στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  η  συναλλαγματική 
ισοτιμία είναι σταθερή, η προσδοκώμενη συναλλαγματική  ισοτιμία είναι μηδενική 
και, για να ισχύσει η ισοτιμία των επιτοκίων, θα πρέπει το επιτόκιο του εσωτερικού 
να  είναι  ίσο  με  το  επιτόκιο  του  εξωτερικού,  δηλαδή,  το  επιτόκιο  των  χωρών  υπό 
μετάβαση να είναι ίσο με το εκείνο των χωρών της ευρωζώνης. Είναι γνωστό όμως 
ότι το επιτόκιο των χωρών υπό μετάβαση είναι υψηλότερο από αυτό των χωρών της 
ευρωζώνης.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  να  αυξάνει  η  εισροή  κεφαλαίου  σε  ξένο 
νόμισμα στις χώρες υπό μετάβαση ή να αυξάνει ο δανεισμός σε ξένο νόμισμα, σε 
ευρώ, καθώς τα επιτόκια του ευρώ είναι χαμηλότερα. Η κατάσταση αυτή ενισχύεται 
και  από  το  γεγονός  ότι  στις  χώρες  υπό  μετάβαση  επικρατεί  συνήθως  ένας 
υψηλότερος  πληθωρισμός  και  αυτός  αυξάνει  ακόμα  περισσότερο  τις  αποδόσεις 
ξένων επενδυτών, καθώς αυξάνει τα πραγματικά επιτόκια (Becker et al., 2010).  

Παρατηρώντας  τις  μεμονωμένες  περιπτώσεις  των  εξεταζομένων  χωρών  και 
συγκεκριμένα  το  συγκριτικά μεγαλύτερο μέγεθος  των πιστώσεων στα  νοικοκυριά, 
ως καταναλωτικά ή ως ενυπόθηκα δάνεια, και το συγκριτικά μεγαλύτερο ποσοστό 
δανείων  σε  ξένο  νόμισμα  στις  χώρες  της  Βαλτικής  και  τη  Βουλγαρία,  δηλαδή  τις 
χώρες  οι  οποίες  χρησιμοποίησαν  και  χρησιμοποιούν  σταθερές  συναλλαγματικές 
ισοτιμίες, προκύπτει μάλλον η υποψία ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις κάνουν 
την  εμφάνισή  τους  ανισορροπίες  στον  χρηματοπιστωτικό  τομέα,  ανισορροπίες  τις 
οποίες,  όπως  θα  δούμε  στα  επόμενα  κεφάλαια,  μάλλον  θα  αναδείξει  με  σαφή 
τρόπο η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση. 
 

19. Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
 

Από  τις  θεωρητικές  αναφορές  του  Δεύτερου  Μέρους  είναι  γνωστή  η  μεγάλη 
σημασία  την  οποία  έδειξαν  οι  συντάκτες  της  συνθήκης  του  Μάαστριχτ  στην 
νομισματική  ολοκλήρωση.  Παραβλέποντας  ζητήματα  και  χαρακτηριστικά  μιας 
άριστης  νομισματικής  περιοχής,  εναπόθεσαν  τις  ελπίδες  τους  στη  νομισματική 
λειτουργία της ένωσης. Βασική τους επιδίωξη ήταν, όπως έδειξαν οι αναφορές του 
κεφαλαίου  8,  η  λειτουργία  της  ένωσης  σε  ένα  περιβάλλον  νομισματικής 
σταθερότητας,  ένα περιβάλλον στο οποίο ο  ρυθμός μεταβολής  του  επιπέδου  των 
τιμών  θα  είναι  σταθερός,  και  θα  επιτρέπει  στους  επενδυτές  να  λαμβάνουν  τις 
καλύτερες  δυνατές  αποφάσεις  με  το  μικρότερο  δυνατό  κόστος  και  τις  μικρότερες 
δυνατές  τριβές και  κατά αυτό  τον  τρόπο θα οδηγήσει στην ανάπτυξη  της ένωσης.  
Κάτω  από  αυτό  το  πρίσμα,  η  νομισματική  ολοκλήρωση  κρίνεται,  όπως  ήδη 
αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, από:  

- τη  δυναμική  του  πληθωρισμού  και  τη  σταθεροποίηση  των  πληθωριστικών 
προσδοκιών,  

- τη  δυναμική  των  πραγματικών  επιτοκίων,  ως  μηχανισμούς  διάχυσης  των 
νομισματικών διαταραχών,  

- την προκυκλικότητα των δημοσιονομικών πολιτικών,  
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- τη δυναμική των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών, και 
- τη  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση,  ως  μέσου  χρηματοδότησης  και 

διαφοροποίησης των κινδύνων.  
 
Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τα  παραπάνω,  θα  ασχοληθούμε  με  τα  βασικά 
μακροοικονομικά  δεδομένα  των  υπό  εξέταση  χωρών,  και  συγκεκριμένα  τον 
πληθωρισμό,  το  επίπεδο  των  βραχυπρόθεσμων  επιτοκίων,  το  δημοσιονομικό 
έλλειμμα καθώς και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.  
 
Το  επόμενο  γράφημα  δείχνει  τον  βαθμό  σύγκλισης  των  βασικών  αυτών  μεγεθών 
προς τα αντίστοιχα των παλαιών χωρών. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, φαίνεται ότι 
οι συγκεκριμένες χώρες κατόρθωσαν να τον μειώσουν από τα επίπεδα του 9% της 
περιόδου  1999‐2003  στα  επίπεδα  του  4,7%  κατά  την  περίοδο  2004‐2008. 
Συγκρίνοντας  όμως  αυτό  το  επίπεδο  με  το  επίπεδο  πληθωρισμού  των  παλαιών 
χωρών,  ο  οποίος  κατά  την περίοδο 2004‐2008  ανέρχονταν στο  επίπεδο  του 2,9%, 
φαίνεται, ότι οι εξεταζόμενες χώρες απέχουν αρκετά όσον αφορά τη σύγκλιση του 
πληθωρισμού  προς  τα  επιθυμητά  επίπεδα.  Εξετάζοντας  τις  προσπάθειες  στον 
συγκεκριμένο  τομέα,  ο  πίνακας  17  δείχνει  ότι  οι  χώρες  της  Κεντρικής  Ευρώπης 
παρουσιάζουν  μια  σχετικά  μεγάλη  επιτυχία  στο  ζήτημα  της  μείωσης  του 
πληθωρισμού  φθάνοντας  πολύ  κοντά  στα  επίπεδα  πληθωρισμού  των  παλαιών 
χωρών,  σε  σχέση  με  τις  χώρες  της  Βαλτικής  και  τις  χώρες  της  Νοτιο‐Ανατολικής 
Ευρώπης,  οι  οποίες  απέχουν  ακόμα  αρκετά  από  τα  επίπεδα  πληθωρισμού  των 
παλαιών χωρών. 

Γράφημα 54: Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη Παλαιών και Νέων Χωρών της Ε.Ε. 

 

 

Πηγή: European Commission. Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European Economy, 
1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 42. 

 
Πίνακας 34: Πληθωρισμός Μεμονωμένων Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση, Περίοδο 2006‐2009 

   2006  2007  2008  2009 

Πολωνία  1,0  2,5  4,1  3,8 

Ουγγαρία   3,9  7,9  5,9  3,5 

Τσεχία   2,5  2,8  6,0  3,5 

Σλοβακία   4,3  1,9  3,3  3,1 
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   2006  2007  2008  2009 

Σλοβενία   2,5  3,6  4,0  2,4 

Κεντρική Ευρώπη              

Λιθουανία  3,8  5,8  8,3  6,1 

Λετονία   6,5  10,1  15,3  9,2 

Εσθονία   4,4  6,6  9,8  4,7 

Βαλτική              

Ρουμανία  6,6  4,8  7,0  5,1 

Βουλγαρία  7,4  7,6  9,7  5,0 

Νοτιο‐Ανατολική Ευρώπη             
Πηγή: Regional Economic Outlook: Europe. (2008). Reassessing Risks, April, 2008. Washington DC., σ. 3. 

Το επόμενο γράφημα εμφανίζει την τάση σύγκλισης του επιπέδου τιμών των νέων 
χωρών  προς  αυτό  των  χωρών  της  Ε.Ε.  των  27,  όπου  καταγράφεται  η  εξέλιξη  των 
αντίστοιχων    συντελεστών  μεταβλητότητας  του  δείκτη  τιμών  κατανάλωσης  της 
Ευρώπης  των 27,  όπου φαίνεται  ότι  ο  συντελεστής  μεταβλητότητας  της  Ευρώπης 
των 27 μειώθηκε από 40,9% το 1999 στο 20,7% το 2007.  

Γράφημα 55: Σύγκλιση Τιμών σε Xώρες Mέλη της Ε.Ε. 

 

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 168. 

Στον τομέα των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, από τα δεδομένα του γραφήματος 56 
διαφαίνεται  μια  σχετική  πρόοδος,  εφ’  όσον  τα  επίπεδα  των  βραχυπρόθεσμων 
επιτοκίων  των  χωρών  υπό  μετάβαση  μειώθηκαν  από  το  12,5%  στο  5%  μετά  την 
ένταξή  τους  στην  Ε.Ε.,  απέχοντας  όμως  αρκετά  από  το  επίπεδο  των 
βραχυπρόθεσμων  επιτοκίων  των  παλαιών  χωρών,  το  οποίο  κατά  τη  δεύτερη 
περίοδο  είχαν  μειωθεί  στο  3,5%.  Τα  χαμηλότερα  επίπεδα  βραχυπρόθεσμων 
επιτοκίων φαίνεται να παρουσιάζουν οι χώρες με το χαμηλότερο πληθωρισμό και 
κατ’  επέκταση  οι  χώρες  της  Κεντρικής  Ευρώπης,  με  εξαίρεση  την  Ουγγαρία,  σε 
σχέση  με  τις  χώρες  της  Βαλτικής  και  της  Νοτιο‐Ανατολικής  Ευρώπης  (European 
Commission,  2009,  σ.  42).  Και  σε  αυτή  την  περίπτωση  η  τάση  σύγκλισης  των 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων των χωρών υπό μετάβαση προς 
τα  επίπεδα  των  παλαιών  χωρών  μπορεί  να  αποτυπωθεί  με  την  εξέλιξη  των 
περιθωρίων  των  επιτοκίων  των  δύο  ομάδων  χωρών,  όπως  εμφανίζονται  στο 
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επόμενο  γράφημα  όπου  διαπιστώνεται  η  σχετική  μείωση  των  περιθωρίων  και  η 
τυπική απόκλισή τους.  

Γράφημα 56: Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Περιθώρια Επιτοκίων 

 

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 108 

Όσον  αφορά  το  δημοσιονομικό  έλλειμμα,  τα  δεδομένα  από  το  γράφημα  54 
δείχνουν ότι το έλλειμμα των νέων χωρών μειώθηκε από το 4,4% που ήταν κατά την 
περίοδο  1999‐2003  στο  2,9%  κατά  την  περίοδο  2004‐2008,  παραμένοντας  κάπως 
υψηλότερο από το έλλειμμα των παλαιών χωρών το οποίο κατά την περίοδο 2004‐
2008 ήταν 1,8%. Γενικά, από τα στοιχεία μπορεί να διαπιστωθεί ότι κατά μέσο όρο 
οι χώρες υπό μετάβαση δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά 
το όριο του 3% που θέτει η συνθήκη του Μάαστριχτ και το Σύμφωνο Σταθερότητας 
και  Ανάπτυξης.  Αυτό  φαίνεται  και  από  την  απλή  παράθεση  των  στοιχείων  των 
μεμονωμένων χωρών την οποία δείχνει ο επόμενος πίνακας.  

Πίνακας 35 : Δημοσιονομικά Ελλείμματα στις Νέες Χώρες 

Δημοσιονομικά Ελλείμματα στις Νέες Χώρες

   1999 2003 2004 2005 2006 2007  2008

Βουλγαρία   0,4 ‐0,3 1,6 1,9 3 0,1  3,2

Τσεχία   ‐3,7 ‐6,6 ‐3 ‐3,6 ‐2,7 ‐1  ‐1,2

Εσθονία  ‐3,5 1,7 1,7 1,5 2,9 2,7  ‐2

Κύπρος   ‐4,3 ‐6,5 ‐4,1 ‐2,4 ‐1,2 3,4  1

Λετονία  ‐3,9 ‐1,6 ‐1 ‐0,4 ‐0,2 0,1  ‐3,5

Λιθουανία  ‐2,8 ‐1,3 ‐1,5 ‐0,5 ‐0,4 ‐1,2  ‐2,9

Ουγγαρία  ‐5,4 ‐7,2 ‐6,4 ‐7,8 ‐9,3 ‐5  ‐3,3

Μάλτα   ‐7,7 ‐9,8 ‐4,7 ‐2,8 ‐2,3 ‐1,8  ‐3,5

Πολωνία  ‐2,3 ‐6,3 ‐5,7 ‐4,3 ‐3,8 ‐2  ‐2,5

Ρουμανία  ‐4,5 ‐1,5 ‐1,2 ‐1,2 ‐2,2 ‐2,5  ‐5,2

Σλοβενία   ‐2 ‐2,7 ‐2,2 ‐1,4 ‐1,2 0,5  ‐0,9

Σλοβακία   ‐7,4 ‐2,7 ‐2,2 ‐1,4 ‐1,2 0,5  ‐0,9

Βαλτική   ‐3,4 ‐0,4 ‐0,3 0,2 0,8 0,5  ‐2,8

Κεντρική Ευρώπη   ‐4,2 ‐5,1 ‐3,9 ‐4 ‐4,1 ‐1,9  ‐2

Χώρες της Μεσογείου   ‐6 ‐8,2 ‐4,4 ‐2,6 ‐1,7 0,8  ‐1,3

Νοτιο‐Ανατολική Ευρώπη  ‐2,1 ‐0,9 0,2 0,3 0,4 ‐1,2  ‐1
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Δημοσιονομικά Ελλείμματα στις Νέες Χώρες

   1999 2003 2004 2005 2006 2007  2008

Νέες Χώρες  ‐3,4 ‐5,1 ‐3,9 ‐3,5 ‐3,4 ‐1,8  ‐2,5

Παλαιές Χώρες  ‐0,8 ‐3 ‐2,8 ‐2,4 ‐1,3 0,8  ‐2
 Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 

Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 184. 

Αναφορικά με το έλλειμμα ή πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, τα 
δεδομένα  του  γραφήματος 54  δείχνουν ότι,  σε αντίθεση με  τις παλαιές  χώρες,  οι 
οποίες  παρουσιάζουν  συνολικά  ένα  ισοσκελισμένο  ισοζύγιο  τρεχουσών 
συναλλαγών,  το  έλλειμμα  των  νέων  χωρών  αυξήθηκε  από  4,5%  σε  6%  μετά  την 
ένταξή τους στην Ε.Ε. Εξετάζοντας τον μέσο όρο των ελλειμμάτων ως ποσοστό του 
ΑΕΠ  για  κάθε  χώρα,  το  επόμενο  γράφημα  δείχνει  ότι  σε  ορισμένες  περιπτώσεις 
χωρών το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών ξεπέρασε το 10%.  

Γράφημα 57: Μέσος Όρος Ελλειμμάτων Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών Χωρών υπό Μετάβαση, 2003‐2007 

 

Πηγή: Regional Economic Outlook: Europe. (2008). Reassessing Risks, April, 2008. Washington DC., σ. 48. 

Εξετάζοντας  το  εξωτερικό  χρέος  των  συγκεκριμένων  χωρών,  από  το  επόμενο 
γράφημα  φαίνεται  ότι  αυτό  σε  τουλάχιστον  σε  έξι  χώρες  από  τις  δέκα  υπό 
μετάβαση χώρες κατά το έτος 2008  ξεπέρασε το όριο του 60% που θέτει η συνθήκη 
του Μάαστριχτ.  

Γράφημα 58: Εξωτερικό Χρέος Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση, (2008) 

 

Πηγή: Aslund, A. (2009).  The East European Financial Crisis. CASE Network Studies & Analyses. No 395/2009, σ. 12. 

Θεωρώντας  ότι  το  εξωτερικό  χρέος  πρέπει  κάποτε  να  αποπληρωθεί,  σκόπιμη 
φαίνεται μια συσχέτιση αυτού με το ύψος των εξαγωγών, καθώς οι εξαγωγές είναι 
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εκείνες που θα αποφέρουν τις απαραίτητες εισπράξεις σε ξένο κυρίως νόμισμα για 
την  αποπληρωμή  του  χρέους.  Ο  συσχετισμός  του  εξωτερικού  χρέους  των  χωρών 
αυτών  με  τις  εξαγωγές,  όπως  ακριβώς  συμβαίνει  στο  επόμενο  γράφημα, 
διαφαίνεται  μια  άλλη  εικόνα  του  χρέους  και  του  ύψους  των  δυσκολιών  που 
καλούνται  να  αντιμετωπίσουν  οι  εξεταζόμενες  χώρες  καθώς  ο  μέσος  όρος  του 
χρέους ως προς τις εξαγωγές υπερβαίνει το 100%.  

Γράφημα 59: Εξωτερικό Χρέος και Υπηρεσίες Πληρωμών Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση, ( %Εξαγωγών) 

 

Πηγή:  International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2008 

Αντιπαραβάλλοντας  τα  συναλλαγματικά  αποθέματα  με  τις  βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις  και  παρουσιάζοντας  κατά  αυτό  τον  τρόπο  τον  γνωστό  κανόνα 
Greenspan‐Guidioti, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι χώρες θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ 
ελάχιστον  τόσα  συναλλαγματικά  αποθέματα,  ώστε  να  είναι  ικανές  να 
αποπληρώνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  τους, από το επόμενο γράφημα 
φαίνεται  ότι  όλες  οι  χώρες  πλην  της  Ουγγαρίας  κατά  το  έτος  2007  κάλυπταν  το 
100% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.  

Γράφημα 60: Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις και Συναλλαγματικά Αποθέματα Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση 

 

Πηγή: Vamvakidis, A. (2008). Convergence in Emerging Europe: Sustainability and Vulnerabilies. International Monetary 
Fund (IMF), WP/08/181, σ. 23. 
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Σε μια προσπάθεια συνολικής  εκτίμησης  της  κατάστασης στον  νομισματικό  τομέα 
και το μέτωπο της σταθερότητας στις συγκεκριμένες χώρες, μπορεί να γίνει χρήση 
διαφόρων  δεικτών  όπως  αυτών  του  κόστους  του  πληθωρισμού,  και  των  ήδη 
γνωστών δεικτών του Taylor και Νομισματικής Κατάστασης.  

Χρησιμοποιώντας  τον  δείκτη  κόστους  πληθωρισμού,  ο  οποίος  μετρά  το  κόστος 
μείωσης  του  πληθωρισμού  σε  μονάδες  μείωσης  της  συνολικής  παραγωγής  και 
μετράται  από  τον  λόγο  μείωσης  του  ανοίγματος  της  παραγωγής  σε  σχέση  με  τη 
μεταβολή  του  πληθωρισμού,  το  επόμενο  γράφημα  δείχνει  ότι  το  κόστος  μείωσης 
του πληθωρισμού στις υπό εξέταση χώρες κατά την περίοδο μετά την ένταξή τους 
(2004‐2008)  μειώθηκε  σημαντικά,  αλλά  παραμένει  ακόμα  αισθητά  πάνω  από  το 
κόστος  μείωσης  του  πληθωρισμού  των  παλαιών  χωρών,  το  οποίο  ήταν  αρνητικό, 
τονίζοντας την περίπτωση κατά την οποία, οι παλαιές χώρες κατά την ίδια περίοδο 
δεν αντιμετώπιζαν κόστος μείωσης του πληθωρισμού263.  

Γράφημα 61: Κόστος Μείωσης Πληθωρισμού Παλαιών και Νέων Χωρών  Ε.Ε. 

 

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 42. 

Χρησιμοποιώντας  τον  δείκτη  Taylor,  ο  οποίος  υπολογίζεται  ως  η  διαφορά  του 
επιτοκίου  δανεισμού από  το  επιτόκιο  το  οποίο  υπολογίζεται  με  βάση  τον  κανόνα 
Taylor,  μπορούν  να  γίνουν  εκτιμήσεις  για  τη  νομισματική  κατάσταση  μιας  χώρας. 
Θετικά  μεγέθη  υπονοούν  νομισματική  στενότητα  (αυστηρότητα)  και  αρνητικά 
μεγέθη  υπονοούν  νομισματική  χαλαρότητα.  Υπολογίζοντας  την  εξέλιξη  της 
νομισματικής  κατάστασης  για  την  περίοδο  2003‐2007  χωριστά  για  τις  ομάδες 
χωρών Κεντρική Ευρώπη, χώρες της Βαλτικής, χώρες της Νοτιο‐Ανατολικής Ευρώπης 

                                                                 
263  Το  κόστος  μείωσης  του  πληθωρισμού  (sacrifice  ratio)  παραπέμπει  στη  γνωστή  σχέση  μεταξύ 
πληθωρισμού  και  παραγωγής  (απασχόλησης).  Θεωρώντας,  ότι  μια  οικονομία  ισορροπεί  σε  ένα 
επίπεδο  φυσικής  απασχόλησης  και  φυσικής  παραγωγής,  τότε  κάθε  προσπάθεια  μείωσης  του 
πληθωρισμού έχει ως επακόλουθο τη μείωση της παραγωγής. Για τη θεωρητική αιτιολόγηση βλέπε 
κεφάλαιο. Στην προκειμένη περίπτωση το κόστος μείωσης του πληθωρισμού μετράται με τη βοήθεια 
της ακόλουθης σχέσης: 

( ) ( )1 1t t t tSR OG OG CI CI− −= − −
 

Όπου, SR: το κόστος μείωσης του πληθωρισμού (sacrifice ratio), ΟG: το άνοιγμα της παραγωγής και 
CI: ο πληθωρισμός στόχος (European Commission, 2009, σ. 42).  
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αλλά  και  τις  λοιπές  ευρωπαϊκές  υπό  μετάβαση  χώρες,  στο  επόμενο  γράφημα 
φαίνεται η σχετική χαλαρότητα στις  χώρες  της Βαλτικής και  της Νοτιο‐Ανατολικής 
Ευρώπης σε σχέση με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης264.  

Γράφημα 62: Ο Δείκτες Taylor στις Ευρωπαϊκές Χώρες υπό Μετάβαση 

 

Πηγή: Regional Economic Outlook: Europe. (2008). Reassessing Risks, April, 2008. Washington DC., σ. 53. 

Αξιολογώντας  τη  νομισματική  κατάσταση  των  χωρών  υπό  μετάβαση  κατά  ομάδες 
χωρών,  όπως προηγουμένως, με  τη βοήθεια  του δείκτη νομισματικής κατάστασης 
(Monetary  Condition  Index,  MCI)  για  το  έτος  2007  στο  επόμενο  γράφημα 
διαφαίνεται  η  σχετική  νομισματική  χαλαρότητα  στις  συγκεκριμένες  χώρες,  με  τη 
διαφορά  ότι  τη  μεγαλύτερη  χαλαρότητα  παρουσιάζουν  οι  χώρες  της  Νοτιο‐
Ανατολικής Ευρώπης, ακολουθούμενες από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και τις 
χώρες  της  Βαλτικής,  οι  οποίες  παρουσιάζουν  τη  μικρότερη  νομισματική 
χαλαρότητα.  

Γράφημα 63: Δείκτης Νομισματικής Κατάστασης Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση κατά το έτος 2007265 

 

Πηγή: Regional Economic Outlook: Europe. (2008). Reassessing Risks, April, 2008. Washington DC., σ. 53. 

                                                                 
264 O δείκτης Taylor επειδή υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το επιτόκιο δανεισμού. Δεν αποτυπώνει 
την  νομισματική  κατάσταση  παρά  μόνο  την  επιτυχία  ή  αποτυχία  της  νομισματικής  πολιτικής 
(Regional Outlook April 2008, σ.. 53). 
265  Τιμές  κάτω  του  100  (2003  =100)  υπονοούν  νομισματική  χαλαρότητα  κα  τιμές  πάνω  του  100 
νομισματική αυστηρότητα.  
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Ανακεφαλαιώνοντας,  μπορεί  διαπιστωθεί  ότι  σε  γενικές  γραμμές  οι  χώρες  υπό 
μετάβαση έχουν κάνει μεγάλα βήματα στο ζήτημα της νομισματικής ολοκλήρωσης, 
αλλά απέχουν ακόμα αρκετά από το να αποτελούν έναν ενιαίο νομισματικό χώρο 
με τις παλαιές χώρες. Βασικός περιορισμός στην προκειμένη περίπτωση αποτελεί η 
σύγκλιση  των  επιπέδων  των  τιμών  των  νέων  χωρών  προς  εκείνα  των  παλαιών 
χωρών.  Όπως  ήδη  έχει  αναφερθεί  και  στο  προηγούμενο  κεφάλαιο,  δύο  είναι  οι 
δυνάμεις  που  επενεργούν  στην  εξέλιξη  των  τιμών.  Η  πρώτη  περιλαμβάνει  το 
αποτέλεσμα της σύγκλισης, το οποίο επιδρά αυξητικά στις τιμές των προϊόντων, και 
η  δεύτερη περιλαμβάνει  το αποτέλεσμα  του ανταγωνισμού,  το  οποίο  τις  μειώνει. 
Ποιο από τα δύο αποτελέσματα θα επικρατήσει, είναι ένα ζήτημα εμπειρικό, αλλά 
υψίστης σημασίας για τα οικονομικά δρώμενα. Εμπειρικά, το ζήτημα της σύγκλισης 
των  τιμών  προσεγγίζεται  για  άλλη  μια  φορά  με  τη  μεθοδολογία  της  β‐  και  σ‐
σύγκλισης,  δηλαδή  της  σύγκλισης  προς  το  μέσο  (β‐  σύγκλιση)  και  της  διασποράς 
γύρω από τον μέσο (σ‐ σύγκλιση). Σε γενικές γραμμές, μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει 
μια τάση σύγκλισης προς τον μέσο, η οποία μάλλον εντοπίζεται στις νέες χώρες και 
κυρίως στα ομοιογενή προϊόντα. Οι  ίδιες μελέτες δείχνουν ότι το αποτέλεσμα του 
ανταγωνισμού  μάλλον  επιδρά  στο  σύνολο  της  αγοράς  και  όχι  σε  μεμονωμένες 
κατηγορίες προϊόντων. Το ζήτημα της σύγκλισης των τιμών περιπλέκεται, όπως ήδη 
αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, εάν ληφθεί υπ’ όψη η επίδραση του 
συναλλαγματικού  καθεστώτος  στις  δυνατότητες  μεταβολής  των  τιμών.  Πέραν  του 
πολύ σημαντικού εμπειρικού ζητήματος της αύξησης ή μείωσης του επιπέδου των 
τιμών, προκύπτει  το βασικό ερώτημα κατά πόσο η συνθήκη του Μάαστριχτ και οι 
περιορισμοί  της  αναφορικά  με  τον  ρυθμό  του  πληθωρισμού  ανταποκρίνεται  στα 
συγκεκριμένα  δεδομένα  και  δεν  αποτελεί  ένα  βασικό  δομικό  λάθος.  Όταν  η 
συνθήκη  του Μάαστριχτ  τέθηκε  για πρώτη φορά σε  εφαρμογή με  την  ίδρυση και 
λειτουργία της ΟΝΕ, η συντάκτες της συνθήκης είχαν κατά νου χώρες των οποίων ο 
πληθωρισμός  ήταν  υψηλός  και  το  ζητούμενο  εκείνη  την  περίοδο  ήταν  μάλλον  η 
σύγκλιση  των  πληθωρισμών  προς  τα  κάτω.  Η  συνθήκη  του  Μάαστριχτ  και  οι 
συντάκτες  της    μάλλον  δεν  φαίνεται  να  προέβλεψαν  την  περίπτωση  της  ένταξης 
χωρών  με  χαμηλό  επίπεδο  ανάπτυξης,  των  οποίων  η  μεγέθυνση  τους  προς  τα 
υψηλότερα επίπεδα θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του επιπέδου τιμών και όχι 
τη μείωση.  

Ένα  άλλο  εξίσου  σημαντικό  ζήτημα  αφορά  τη  σύγκλιση  των  επιτοκίων.  Μελέτες 
στην  προκειμένη  περίπτωση  έδειξαν  ότι  κατά  μέσο  όρο  οι  υπό  εξέταση  χώρες 
παρουσίασαν  επιτόκια  κατά  εκατό  μονάδες  βάσης  χαμηλότερα  από  αυτά  των 
χωρών  με  αντίστοιχο  επίπεδο  ανάπτυξης  και  αυτό  το  γεγονός  συνέβαλε  στην 
αύξηση  του  ρυθμού  μεγέθυνσης.  Σε  αυτό  το  σημείο  όμως  διαφαίνεται  ένας 
προβληματισμός  παρόμοιος  με  την  κριτική  που  είχε  ασκήσει  ο  Walter  στην 
περίπτωση  των  παλαιών  χωρών,  όπου  ισχυρίζονταν  ότι  χώρες  με  υψηλότερο 
πληθωρισμό,  μάλλον  εκμεταλλεύονται  την  κατάσταση,  καθώς  ο  υψηλότερος 
πληθωρισμός έχει ως αποτέλεσμα να μειώνει  τα πραγματικά επιτόκια  των  χωρών 
αυτών,  γεγονός  το  οποίο  αναμένεται  να  οδηγήσει  σε  στρεβλώσεις.  Μια  τέτοια 
κατάσταση φαίνεται  να εμφανίζεται  και στις υπό εξέταση  χώρες,  όπως έδειξαν οι 
αναφορές  του προηγούμενου κεφαλαίου,  όπου παρουσιάσθηκαν οι ανισορροπίες 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η οποίες προέρχονται από τη μη ισχύ της ισοτιμίας 
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των επιτοκίων και οι οποίες φαίνεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην επέκταση 
του δανεισμού σε ξένο νόμισμα.  

Πολύ μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στο ζήτημα των εμπορικών ελλειμμάτων των 
χωρών  υπό  μετάβαση.  Η  συνθήκη  του  Μάαστριχτ  δεν  αναφέρεται  τυπικά  στο 
ζήτημα  των  ελλειμμάτων,  καθώς  όμως  το  ζήτημα  αυτό  συνδέεται  άμεσα  με  τη 
σταθερότητα  της  οικονομίας,  εξετάζεται  διεξοδικά266.  Ειδικότερα,  προκύπτει  το 
ερώτημα  του  εύρους  των  ελλειμμάτων  των  χωρών  υπό  μετάβαση,  τα  οποία  σε 
πολλές  περιπτώσεις,  όπως  ήδη  αναφέρθηκε,  ξεπερνούν  και  το  επίπεδο  του  10%. 
Θεωρητικά,  το  ζήτημα  του  εύρους  του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών 
αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο της χρονικής κατανομής του εισοδήματος. Η λύση την 
οποία υποδεικνύει η συγκεκριμένη θεωρία είναι αόριστη και πρακτικά αδύνατο να 
χρησιμοποιηθεί,  καθώς  ισχυρίζεται  ότι  το  έλλειμμα  του  ισοζυγίου  τρεχουσών 
συναλλαγών θα προσαρμοσθεί σύμφωνα με το ύψος των μελλοντικών εισπράξεων. 
Στην  πράξη,  όπως  και  στην  περίπτωση  των  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων,  το 
πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται λαμβάνοντας υπ’ όψη ένα – κατά κάποιο τρόπο – 
επίπεδο  ελλείμματος  και  εξετάζεται  η  βιωσιμότητα  και  η  διατηρησιμότητά  του.  Η 
θεωρία  υποστηρίζει,  όπως  και  στην  περίπτωση  του  εξωτερικού  χρέους  ότι  το 
έλλειμμα αυτό  εξαρτάται  από  το  επίπεδο  το  επιτοκίου  αποπληρωμής  του  χρέους 
και από  τον  ρυθμό μεγέθυνσης.  Σε αυτά  τα δεδομένα,  όπως ήδη παρουσιάσθηκε 
στο  κεφάλαιο 4.4.1,  θα  πρέπει  να  συμπεριληφθεί  η  μεταβολή  των  περιουσιακών 
στοιχείων και  της συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  καθώς και οι επιπτώσεις που έχουν 
στην  αποτίμηση  των  στοιχείων.  Πέραν  αυτών  των  ζητημάτων,  μεγάλος 
προβληματισμός  έχει  επέλθει  όσον  αφορά  το  ζήτημα  του  μεγέθους  των 
ελλειμμάτων. Ο προβληματισμός αυτός αναπτύχθηκε με την εκπόνηση της μελέτης 
των Abiad, Leight και Mody  (2007) με τον τίτλο «International Finance and  Income 
Convergence: Europe  is Different», στην οποία εξέτασαν και έδειξαν, ότι τα υψηλά 
ελλείμματα  των  ισοζυγίων  τρεχουσών  συναλλαγών  των  χωρών  της  νομισματικής 
ένωσης  δεν  πρέπει  να  προβληματίζουν,  κυρίως  διότι  η  Ευρωπαϊκή  Νομισματική 
Ένωση είναι μια ένωση με υψηλή χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και κατ’ επέκταση 
υψηλές  χρηματοδοτικές  δυνατότητας.  Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  το  σκεπτικό  των 
προαναφερθέντων  ερευνητών,  η  προβληματική  μπορεί  να  μεταφερθεί  και  έχει 
μεταφερθεί  και  στην  περίπτωση  των  χωρών  υπό  μετάβαση,  παρ’  όλο  που  αυτές 
ακόμα δεν είναι μέλη της ευρωζώνης, αλλά είναι στενά συνδεδεμένες με αυτή και 
έτσι έγιναν διάφορες προσπάθειες υπολογισμού των επιπέδων επίπεδα ισορροπίας 
των ελλειμμάτων των χωρών αυτών.     

Συνεργάτες  του  ΔΝΤ  χρησιμοποιώντας  ένα  μακροοικονομικό  υπόδειγμα 
υπολογισμού  των  ελλειμμάτων,  το  οποίο  στηρίζεται  αποκλειστικά  στα  βασικά 
οικονομικά μεγέθη267  καταλήγουν στους υπολογισμούς και τις συγκρίσεις οι οποίες 

                                                                 
266 Όπως ήδη είναι γνωστό, η συνθήκη του Μάαστριχτ αναφέρεται ρητά στο ζήτημα σταθερότητας 
της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  έμμεσα  όμως,  όπως  παρουσιάσθηκε  στο  κεφάλαιο  8  ,  υποθέτει, 
σύμφωνα  με  τη  λογική  του  δόγματος  Lawson,  ότι  το  εμπορικό  έλλειμμα  δεν  αποτελεί  ζήτημα 
προβληματισμού, διότι αντικατοπτρίζει τις μεμονωμένες ορθολογικές αποφάσεις των δρώντων της 
οικονομίας. 
267  Το  υπόδειγμα  αυτό  στηρίζεται  στη  μεθοδολογία  του  τμήματος  Αξιολόγησης  Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας και Συναλλαγματικής Πολιτικής του ΔΝΤ,  το γνωστό Consultative Group of Exchange Rate 
Issues, CGER, βλέπε κεφάλαιο 3.2. 
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αποτυπώνονται στο ακόλουθο γράφημα. Σύμφωνα με αυτό βγαίνει το συμπέρασμα 
ότι τα ελλείμματα της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας δεν υπερβαίνουν 
τα  επίπεδα  που  δικαιολογούν  τα  βασικά  μεγέθη,  σε  αντίθεση  με  τις  υπόλοιπες 
χώρες  των  οποίων  τα  ελλείμματα  υπερβαίνουν  κατά  πολύ  το  ελλείμματα 
ισορροπίας που υπολογίζονται βάσει του υποδείγματος.  

Γράφημα 64: Προβλέψεις Ελλειμμάτων Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών Επιλεγμένων Χωρών υπό Μετάβαση 

 

Πηγή: Regional Economic Outlook: Europe. (2008). Reassessing Risks, April, 2008. Washington DC., σ. 48. 

Οι ίδιοι συγγραφείς, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των Abiad, Leight και Mody 
κατέληξαν στους υπολογισμούς, οι οποίοι παρουσιάζονται στο επόμενο γράφημα, 
όπου  διαφαίνεται  ότι  τα  ελλείμματα  της  Λετονίας  και  Εσθονίας  είναι  πολύ 
μεγαλύτερα, ενώ τα ελλείμματα της Λιθουανίας,  της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας 
είναι  κάπως  μεγαλύτερα,  ενώ  τα  ελλείμματα  της  Τσεχίας  και  της  Πολωνίας  είναι 
μικρότερα από αυτά τα οποία θα δικαιολογούσαν τα βασικά οικονομικά μεγέθη.  

Γράφημα 65: Προβλέψεις Ελλειμμάτων Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών Επιλεγμένων Χωρών υπό Μετάβαση 

Πηγή: Regional Economic Outlook: Europe. (2008). Reassessing Risks, April, 2008. Washington DC., σ. 47. 
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Οι  Blanchard  και  Giavazzi,  (αναφορά  στο  Regional  Economic Outlook, Oct  2008), 
χρησιμοποιώντας  ένα  ειδικά  για  την  περίπτωση  των  χωρών  υπό  μετάβαση 
διαμορφωμένο δυναμικό υπόδειγμα χρονικής κατανομής  των πόρων και  το οποίο 
λαμβάνει  υπ’  όψη  ότι  οι  χώρες  υπό  μετάβαση  έχουν  μεγάλες  ανάγκες 
χρηματοδότητσης, καταλήγουν στους υπολογισμούς του επόμενου πίνακα.   

Πίνακας 36: Σταθερότητα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών με Bάση το Yπόδειγμα της Περιφερειακής Σύγκλισης 

Σταθερότητα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών με βάση το υπόδειγμα της Περιφερειακής 
Σύγκλισης  

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών / ΑΕΠ ( σε % μονάδες)

  

Τρέχον 
Ισοζύγιο  2003‐
2007 

Προβλέψεις 
υποδείγματος 2003‐
2007 

Ισοζύγιο  τρεχουσών 
συναλλαγών  2003‐2007  σε 
σχέση  με  το  διάστημα 
εμπιστοσύνης 95% 

Ισοζύγιο  τρεχουσών 
συναλλαγών  2007  σε 
σχέση  με  το  διάστημα 
εμπιστοσύνης 95%  

Αλβανία  ‐6,0 ‐6,0  Εντός  Εντός 

Λευκορωσία  ‐3,4 ‐5,3  Εντός Εντός  

Βοσνία  ‐ 
Ερζεγοβίνη  ‐15,0  ‐5,3  Εντός  Εντός  

Βουλγαρία  ‐12,2  ‐5,1  Εντός Χαμηλότερο κατά 0,4 % 

Κροατία  ‐6,7 ‐4,5  Εντός Εντός 

Τσεχία  ‐3,8 ‐3,0  Εντός Εντός 

Εσθονία  ‐13,0  ‐4,3  Εντός Εντός  

Ουγγαρία   ‐7,0 ‐3,6  Εντός Εντός  

Λετονία  ‐15,0  ‐4,9  Χαμηλότερο κατά 0,3 % Χαμηλότερο κατά 0,4 % 

Λιθουανία  ‐9,1 ‐4,7  Εντός Εντός 

ΠΓΔ Μακεδονία  ‐3,1 ‐5,1  Εντός Εντός  

Μολδαβία  ‐8,2 ‐6,0  Εντός Εντός 

Πολωνία   ‐3,0 ‐4,1  Εντός Εντός 

Ρουμανία   ‐9,5 ‐5,0  Εντός Εντός  

Ρωσία  9,0 ‐4,6  Εντός Εντός 

Σερβία  ‐11,2  ‐5,3  Εντός Εντός  

Σλοβακία  ‐6,9 ‐3,8  Εντός Εντός 

Ουκρανία  2,7 ‐5,8  Εντός Εντός  

        

Πηγή: Regional Economic Outlook: Europe. (2008). Reassessing Risks, April, 2008. Washington DC., σ. 50. 

Παρατηρώντας  τον  πίνακα,  φαίνεται  ότι  τα  πραγματικά  ελλείμματα  των 
περισσοτέρων  χωρών  βρίσκονται  εντός  των  ορίων  πρόβλεψης  του  υποδείγματος, 
γεγονός  το  οποίο  οδήγησε  τους  συγγραφείς  να  συμπεραίνουν  ότι  τα  ελλείμματα 
των  χωρών  υπό  μετάβαση  επηρεάζονται  ελάχιστα  από  τη  διαδικασία  σύγκλισής 
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τους,  με  εξαίρεση  τις  χώρες  Λετονία,  Βουλγαρία  και  Εσθονία,  οι  οποίες 
παρουσιάζουν ελλείμματα πέραν των ορίων πρόβλεψης του υποδείγματος. 
 

20. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
 

Όπως τονίστηκε στο κεφάλαιο 9, θεωρητικά, το ζήτημα της πραγματικής σύγκλισης 
είναι  ένα  ζήτημα  λειτουργίας  των  μηχανισμών  της  αγοράς,  δηλαδή  ένα  ζήτημα 
άρσης  των  ανισορροπιών  και  των  διαφορών.  Σύμφωνα  με  αυτήν  τη  λογική,  οι 
οικονομίες θα λειτουργούν με έναν παρόμοιο τρόπο, οι διαταραχές θα είναι κοινές 
και  οι  κοινές  πολιτικές  θα  έχουν  την  επιθυμητή  αποτελεσματικότητα.  Όπως  ήδη 
φάνηκε  στο  κεφάλαιο  9,  οι  μηχανισμοί  «άρσης»  των  διαφορών  είναι  πολλοί:  η 
σύγκλιση της παραγωγής τύπου Solow, η σύγκλιση των τιμών κατά το θεώρημα των 
Heckscher‐Ohlin‐Samuelson,  ο  νόμος  της  μιας  τιμής,  η  επέκταση  των  εμπορικών 
συναλλαγών  και  το  αποτέλεσμα Rose  και  τέλος  η  πολύ  προβληματική  περίπτωση 
της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης. 
  
Στα  προηγούμενα  κεφάλαια  του  παρόντος  μέρους,  παρουσιάσθηκαν  πολλές 
ενδείξεις αναφορικά με την πραγματική σύγκλιση. Κατά πρώτον, έγινε αναφορά στη 
σύγκλιση  του  κατά  κεφαλήν  εισοδήματος  των  χωρών  υπό  μετάβαση  και 
διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένες χώρες έχουν να επιδείξουν μια σχετική πρόοδο, 
αλλά έχουν ακόμη να διανύσουν πολύ δρόμο. 

Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, στη συνέχεια θα ασχοληθούμε κατά πρώτον με την 
παράθεση  κάποιων  πρόσθετων  ενδείξεων  στον  τομέα  της  σύγκλισης  της 
παραγωγικής  δομής  των  υπό  εξέταση  χωρών  προς  τη  δομή  των  οικονομιών  των 
χωρών μελών  της  ευρωζώνης  και  κατά δεύτερον στην παρουσίαση  της σύγκλισης 
των  επιχειρηματικών  κύκλων  των  υπό  εξέταση  χωρών  με  αυτόν  των  παλαιών 
χωρών.  

Εξετάζοντας  τη  σύγκλιση  της  παραγωγικής  διάρθρωσης  των  ευρωπαϊκών  χωρών 
υπό  μετάβαση,  οι  πρώτες  ενδείξεις  από  τα  προηγούμενα  κεφάλαια  δείχνουν  μια 
τάση  σύγκλισης  του  παραγωγικού  ιστού,  εφ’  όσον  η  συμμετοχή  του  πρωτογενή 
τομέα των χωρών αυτών μειώθηκε και του τριτογενή αυξήθηκε, προσεγγίζοντας την 
παραγωγική  δομή  των  παλαιών  χωρών.  Εξετάζοντας  όμως  περαιτέρω  τη 
διαρθρωτική  παραγωγική  ομοιογένεια  των  εξεταζομένων  χωρών  σε  σύγκριση  με 
αυτή της Ε.Ε. και των ΗΠΑ στον επόμενο πίνακα, φαίνεται ότι κατά τα τελευταία έτη 
ο τομέας των υπηρεσιών των χωρών υπό μετάβαση παρουσιάζει μια τάση μείωσης 
σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες χωρών.  
 

Πίνακας 37: Διάρθρωση Παραγωγής των Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση σε Σύγκριση με την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ., 
(Ονομαστικά Μεγέθη) 

    1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 

Αγροτικός 
Τομέας 

ΠΧΕ  2,7  2,7  2,6 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2 1,9  1,7  1,6
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  ΝΧΕ  8,6  8,1  7,7 6,9 6,1 5,7 6 5,3 5,2 5,7  4,9  4,6

Κατασκευές   ΠΧΕ  5,9  5,7  5,5 5,4 5,5 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9  5,9  6,1

  ΝΧΕ  6,2  6,6  6,5 7 6,9 6,6 6,3 6,1 5,9 5,8  6,2  6,7

Βιομηχανία   ΠΧΕ  20,3  19,9  20 19,9 19,5 19,3 18,8 18,2 17,6 17,3  16,9  16,7

  ΝΧΕ  23,2  22,7  22,5 21,5 21,1 21,2 20,3 20 20,5 21,4  21,1  21,2

Ενέργεια   ΠΧΕ  3,2  3,2  3,1 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,7  2,9  3,1

  ΝΧΕ  5,8  5,8  5,5 5,2 5,2 4,9 4,9 5,1 5 5,1  4,9  4,8

Υπηρεσίες   ΠΧΕ  67,9  68,4  68,8 69,2 69,9 70,1 70,6 71,4 72 72,2  72,5  72,4

  ΝΧΕ  56,1  56,8  57,8 59,4 60,8 61,5 62,5 63,5 63,5 62  62,9  62,8

Απόσταση 268  ΠΧΕ‐
ΝΧΕ 

11,8  11,7  11 9,9 9,1 8,6 8,1 7,9 8,6 10,2  9,6  9,6

  ΠΧΕ‐
ΗΠΑ 

7,9  7,4  7,3 7 7,1 7,1 7,8 7,5 7,4 7  6,6  6,6

  ΝΧΕ‐
ΗΠΑ 

19,4  18,9  18,1 16,9 16 15,4 15,5 15 15,2 16,4  15,2  15,4

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 145. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη όμως τον δείκτη απόστασης ή δείκτη ομοιογένειας, ο οποίος 
αναφέρεται στον προηγούμενο πίνακα μπορεί να διαπιστωθεί ότι:  

- η  διαρθρωτική  ομοιογένεια  της  παραγωγής  των  χωρών  υπό  μετάβαση  με 
αυτή  των  παλαιών  χωρών  της  Ε.Ε.  μειώθηκε  μετά  την  ένταξη  των  υπό 
εξέταση χωρών στην Ε.Ε.,  

- η  διαρθρωτική  ομοιογένεια  των  υπό  εξέταση  χωρών με  τις  ΗΠΑ μειώθηκε 
κατά τα τελευταία έτη, και 

- η  διαρθρωτική  ομοιογένεια  των  υπό  εξέταση  χωρών  με  τις  ΗΠΑ  είναι 
μεγαλύτερη από αυτή με τις παλαιές χώρες της Ε.Ε.  

 
Εξετάζοντας  όμως  τις  προαναφερθείσες  τάσεις  ομοιογένειας  βάσει  των 
πραγματικών μεγεθών269, όπως ακριβώς γίνεται στον επόμενο πίνακα, η εικόνα της 
σύγκλισης αντιστρέφεται, καθώς τα δεδομένα φανερώνουν μια τάση αύξησης του 
δείκτη απόστασης, τόσο για τις παλαιές χώρες της Ε.Ε. όσο και για τις ΗΠΑ. 

                                                                 
268  Ο  δείκτης  απόστασης  μετρά  τον  βαθμό  ομοιότητας  μιας  χώρας  με  μια  άλλη.  Ένας  δείκτης 
απόστασης  της  τάξεως του 0 υπονοεί μια πλήρη ομοιότητα,  ενώ ένας δείκτης  της  τάξεως του 100 
υπονοεί ανομοιότητα. Ο δείκτης υπολογίζεται ως ακολούθως:  

100*( ) / 2sj sjί όε κτης π στασηςΔ −Α = ΠΧΕ −ΝΧΕ  

Όπου,  
sj το ποσοστό συμμετοχής ενός τομέα j στη συνολική παραγωγή, ΠΧΕ οι παλαιές χώρες της Ε.Ε. και 
ΝΧΕ οι νέες χώρες της Ευρώπης (European Commission, 1/2009, p. 145).  
269 Ως γνωστό,  η μεταβολή  της παραγωγής μπορεί  να οφείλεται  τόσο σε μια μεταβολή των  τιμών, 
όσο  και  σε  μια  μεταβολή  της  ποσότητας.  Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση,  για  τον  καθορισμό  των 
πραγματικών μεγεθών θα πρέπει  να ληφθούν υπ’  όψη οι μεταβολές  του επιπέδου των  τιμών που 
προέρχονται από το αποτέλεσμα Balassa‐Samuelson, οι μεταβολές της παραγωγικότητας, καθώς και 
οι μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας.  
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Πίνακας 38: Διάρθρωση Παραγωγής των Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση σε σύγκριση με την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ., 
(Πραγματικά Μεγέθη) 

    1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 

Αγροτικός 
Τομέας 

ΠΧΕ  2,3  2,3  2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2 2,1  2  1,9

  ΝΧΕ  7,2  6,9  6,8 6,5 6,4 5,8 6,3 6 5,9 6,4  5,8  5,4

Κατασκευές   ΠΧΕ  6,2  6  5,8 5,7 5,7 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4  5,4  5,5

  ΝΧΕ  7,1  7,2  7,1 7,3 6,9 6,7 6,3 6,1 5,8 5,8  6  6,3

Βιομηχανία   ΠΧΕ  19,4  19,1  19,3 19,3 19,1 19,3 19,1 18,8 18,6 18,6  18,5  18,6

  ΝΧΕ  19,2  19,7  20,2 20 20,4 21,2 21,1 21,2 21,9 22,7  23,2  24,4

Ενέργεια   ΠΧΕ  2,9  3  2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8  2,7  2,6

  ΝΧΕ  5,7  5,7  5,5 5,3 5 5 4,6 4,4 4,2 4,2  1,9  3,5

Υπηρεσίες   ΠΧΕ  69,1  69,6  69,7 69,9 70 70,1 70,4 70,8 71,1 71  71,4  71,4

  ΝΧΕ  60,7  60,4  60,4 60,9 61,4 61,4 61,8 62,3 62,2 61,1  61,2  60,7

Απόσταση   ΠΧΕ‐
ΝΧΕ 

8,6  9,2  9,2 9 8,6 8,7 8,6 8,4 8,9 10  10,2  10,8

  ΠΧΕ‐
ΗΠΑ 

8,5  7,9  7,8 7,4 7,4 7,1 7,9 7,4 7,4 7,2  6,9  7,1

  ΝΧΕ‐
ΗΠΑ 

16,2  16,6  16,5 16,1 15,7 15,5 16,3 15,7 16,1 17,1  17,1  17,9

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 146. 

Όσον αφορά τη σύγκλιση και τον συγχρονισμό των επιχειρηματικών κύκλων, θέμα 
από  το  οποίο  σε  τελική  ανάλυση  θα  κριθεί  η  επιτυχής  ένταξη  των  υπό  εξέταση 
χωρών  στην  ΟΝΕ  και  η  λειτουργία  τους  σε  αυτή,  και  παραβλέποντας  τεχνικά 
ζητήματα μέτρησης των κύκλων και εντοπισμού και μέτρησης των διαταραχών,  τα 
οποία  αναφέρθηκαν  στο  κεφάλαιο  10,  θα  ασχοληθούμε  με  τη  συσχέτιση,  την 
υστέρηση  ή  το  προβάδισμα,  τη  μεταβλητότητα  των  επιχειρηματικών  κύκλων  των 
επιχειρηματικών κύκλων στις εξεταζόμενες χώρες συγκριτικά με τις παλαιές χώρες 
της Ε.Ε. ή τις ΗΠΑ, καθώς και με τη χρονική διάρκεια των κύκλων.    
 
Εξετάζοντας  τον  συγχρονισμό  των  κύκλων  των  νέων  χωρών με  τις  χώρες  της  Ε.Ε., 
στον επόμενο πίνακα διακρίνεται ότι ο αυτός αυξήθηκε από  το επίπεδο  του 0,3% 
στο επίπεδο του 0,51% τα τελευταία έτη. Συγκρίνοντας όμως με τον συσχετισμό των 
επιχειρηματικών  κύκλων  των  παλαιών  χωρών,  ο  οποίος  κατά  την  ίδια  χρονική 
περίοδο  είχε  ανέλθει  το  επίπεδο  0,81%,  φαίνεται,  ότι  η  συνοχή  των  χωρών 
υπολείπεται  αυτής  των  παλαιών  χωρών  κατά  αρκετές  μονάδες.    Χαρακτηριστική, 
για  παράδειγμα,  είναι  η  διαφοροποίηση  που  παρατηρείται  στις  τρείς  χώρες  που 
ήδη  έχουν  υιοθετήσει  το  ευρώ,  όπου  η  μεν  Σλοβακία  παρουσίασε  μια  αρνητική 
συσχέτιση σε αντίθεση με τις υπόλοιπες δύο χώρες, Εσθονία και Σλοβενία, οι οποίες 
παρουσίασαν  κατά  το  ίδιο  χρονικό  διάστημα  υψηλές  συσχετίσεις,  υψηλότερες 
μάλιστα  του μέσου  ευρωπαϊκού  επιπέδου.  Άξιοι μνημόνευσης  είναι  επίσης  και  οι 
χαμηλοί βαθμοί συσχέτισης της Λιθουανίας και της Πολωνίας.  
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Πίνακας 39: Συσχέτιση Επιχειρηματικών Κύκλων των Χωρών υπό Μετάβαση  με Επιχειρηματικούς Κύκλος των Παλαιών 

Χωρών της  Ε.Ε. 

  1995‐2008 1995‐2001 2002‐2008 

Βουλγαρία   0,49 0,53 0,64 

Κύπρος   0,8 0,78 0,83 

Τσεχία   0,23 0,16 0,6 

Εσθονία   0,14 ‐0,1 0,72 

Ουγγαρία   0,38 0,42 0,34 

Λιθουανία   ‐0,29 ‐0,41 0,08 

Λετονία   0,59 0,4 0,86 

Μάλτα  δ.υ. δ.υ. 0,52 

Πολωνία   0,47 0,55 0,34 

Σλοβενία   0,59 0,39 0,86 

Σλοβακία  ‐0,36 ‐0,45 ‐0,16 

ΝΧΕ  0,3 0,23 0,51 

ΠΧΕ  0,77 0,76 0,81 

   

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 148. 

Σε  αντίθεση  με  την  κατά  τα  άλλα  αναμενόμενη  σχετικά  υψηλή  συσχέτιση  των 
επιχειρηματικών κύκλων των χωρών υπό εξέταση με τις χώρες της Ε.Ε., η συσχέτιση 
των χωρών αυτών με τις ΗΠΑ είναι αρκετά μικρή, όπως δείχνει ο επόμενος πίνακας.  

Πίνακας 40: Συσχέτιση Επιχειρηματικών Κύκλων των  Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση με τον Επιχειρηματικό Κύκλο 
των ΗΠΑ 

  1995‐2008 1995‐2001 2002‐2008 

Βουλγαρία   0,19 0,25 0,02 

Κύπρος   0,51 0,46 0,64 

Τσεχία   ‐0,16 ‐0,28 0,22 

Εσθονία   ‐0,03 ‐0,23 0,39 

Ουγγαρία   0,67 0,71 0,64 

Λιθουανία   ‐0,21 ‐0,31 0,03 

Λετονία   0,2 0,1 0,32 

Μάλτα  δ.υ. δ.υ. ‐0,02 

Πολωνία   0,54 0,49 0,59 

Σλοβενία   0,23 0,31 0,17 
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  1995‐2008 1995‐2001 2002‐2008 

Σλοβακία  ‐0,72 ‐0,74 ‐0,7 

ΝΧΕ  0,12 0,08 0,21 

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 149. 

Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα,  ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο μεγάλος 
βαθμός συσχέτισης του επιχειρηματικού κύκλου της Πολωνίας με αυτόν των ΗΠΑ.  

Το προβάδισμα ή η υστέρηση των επιχειρηματικών κύκλων των υπό εξέταση χωρών 
με  τους  επιχειρηματικούς  κύκλους  των  παλαιών  χωρών  της  Ε.Ε.  και  των  ΗΠΑ 
παρουσιάζει ο επόμενος πίνακας.  

Πίνακας 41: Προβαδίσματα / Υστερήσεις Επιχειρηματικών Κύκλων Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση σε σχέση με τους 
Κύκλους των Παλαιών Χωρών της Ε.Ε. και τον Επιχειρηματικό Κύκλο των ΗΠΑ270 

  Έναντι των παλαιών χωρών της Ε.Ε. Έναντι των ΗΠΑ 

  1995‐2008  1995‐2001 2002‐2008 1995‐2008 1995‐2001  2002‐2008 

Βουλγαρία   1  0 2 3 3  3 

Κύπρος   1  1 0 3 3  3 

Τσεχία   3  3 0 3 3  2 

Εσθονία   1  1 ‐2 3 2  3 

Ουγγαρία   ‐3  ‐2 ‐3 0 0  ‐1 

Λιθουανία   3  3 3 ‐3 ‐3  ‐1 

Λετονία   1  1 0 3 3  3 

Μάλτα  δ.υ.  δ.υ. δ.υ. δ.υ. δ.υ.  3 

Πολωνία   ‐1  ‐1 ‐1 0 1  ‐1 

Σλοβενία   0  ‐2 1 3 3  3 

Σλοβακία  3  3 3 ‐3 ‐3  3 

ΝΧΕ  1  1 0 1 1  2 

Πηγή: European Commission. Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European Economy, 
1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 150. 

Παρατηρώντας  τα  δεδομένα  αυτού  του  πίνακα,  φαίνεται  ο  υψηλός  βαθμός 
συσχέτισης  των  επιχειρηματικών  κύκλων  των  χωρών  υπό  εξέταση  με  τις  παλαιές 
χώρες  της  Ε.Ε.  και  το  σχετικό  προβάδισμα  σε  σχέση  με  τις  ΗΠΑ.  Χαρακτηριστικό 
είναι  το  προβάδισμα  της  Σλοβακίας,  της  Σλοβενίας,  της  Λιθουανίας  και  της 
Βουλγαρίας έναντι των παλαιών χωρών της Ε.Ε. 

                                                                 
270 Οι αριθμοί στο πίνακα υπονοούν  τετράμηνα.  Ένα και μηδέν υπονοούν πλήρη συγχρονισμό των 
κύκλων  ενώ  ένας  θετικός  αριθμός  υπονοεί  ένα  προβάδισμα  και  ένας  αρνητικός  μια  υστέρηση. 
(European Commission, 1/2009, σ. 149) 
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Εξετάζοντας  τη  μεταβλητότητα  των  επιχειρηματικών  κύκλων  με  τη  βοήθεια  της 
τυπικής  απόκλισης  του  συντελεστή  συσχέτισης  των  χωρών  υπό  μετάβαση,  ο 
επόμενος πίνακας δείχνει ότι σε γενικές γραμμές τα τελευταία έτη παρατηρείται μια 
τάση μείωσης της μεταβλητότητας, καθώς ο μέσος όρος μεταβλητότητας μειώθηκε 
από 275 κατά την περίοδο 1999‐2001 σε 199 για το διάστημα 2002‐2008. 

Πίνακας 42: Μεταβλητότητα Επιχειρηματικών Κύκλων των Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση σε σχέση με τους 
Επιχειρηματικούς Κύκλος των Παλαιών Χωρών της Ε.Ε. και τον Επιχειρηματικό Κύκλο των ΗΠΑ. 

  1995‐2008 1995‐2001 2002‐2008 

Βουλγαρία   570 709 169 

Κύπρος   158 172 129 

Τσεχία   251 303 114 

Εσθονία   374 411 304 

Ουγγαρία   155 134 186 

Λιθουανία   310 354 205 

Λετονία   308 246 394 

Μάλτα  δ.υ. δ.υ. 159 

Πολωνία   143 137 153 

Σλοβενία   110 87 142 

Σλοβακία  199 200 193 

ΝΧΕ  258 275 199 

ΠΧΕ  159 162 140 

Πηγή: European Commission. (2009). Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European 
Economy, 1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 150. 

Εξετάζοντας  τη  διάρκεια  των  επιχειρηματικών  κύκλων,  η  οποία  μετράται  με  τη 
βοήθεια  του  συντελεστή  μιας  χρονικής  παλινδρόμησης  πρώτης  τάξεως,  από  τον 
επόμενο  πίνακα  εξάγεται,  ότι  η  μέση  διάρκεια  των  επιχειρηματικών  κύκλων 
αυξήθηκε  ελαφρά  κατά  τη  δεύτερη  περίοδο  φθάνοντας  το  επίπεδο  των  παλαιών 
χωρών  της  Ε.Ε.,  τονίζοντας  μάλλον  τη  συμμετρικότητα  των  διαταραχών  στις  δύο 
ομάδες. 

Πίνακας 43: Διάρκεια των Επιχειρηματικών Κύκλων των Ευρωπαϊκών Χωρών υπό Μετάβαση σε σχέση με τη Διάρκεια των 
Επιχειρηματικών Κύκλων των Παλαιών Χωρών της Ε.Ε. 

  1995‐2008 1995‐2001 2002‐2008 

Βουλγαρία   0,85 0,85 0,88 

Κύπρος   0,93 0,93 0,92 

Τσεχία   0,9 0,9 0,8 

Εσθονία   0,9 0,8 0,91 

Ουγγαρία   0,91 0,89 0,93 
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  1995‐2008 1995‐2001 2002‐2008 

Λιθουανία   0,91 0,92 0,81 

Λετονία   0,92 0,88 0,94 

Μάλτα  0,83 

Πολωνία   0,83 0 0,87 

Σλοβενία   0,91 0,74 0,93 

Σλοβακία  0,9 0,87 0,95 

ΝΧΕ  0,89 0,87 0,89 

ΠΧΕ  0,9 0,89 0,89 

Πηγή: European Commission. Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges. European Economy, 
1/2009. Economic and Financial Affairs, σ. 151. 

21. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
 
Έχοντας  παρουσιάσει  λεπτομερειακά  την  εξέλιξη  της  διαδικασίας  μετάβασης  των 
υπό  εξέταση  χωρών  στην  οικονομία  της  αγοράς,  μπορούν  να  διαπιστωθούν  τα 
βασικά  χαρακτηριστικά  ανάπτυξης  και  σύγκλισης  τα  οποία  τις  χαρακτηρίζουν. 
Μερικά  βασικά  συμπεράσματα  είναι  δυνατόν  να  εξαχθούν  από  τη  σύγκριση  της 
πορείας ανάπτυξης και σύγκλισης αυτών των χωρών με χώρες με παρόμοιο επίπεδο 
ανάπτυξης, όπως οι χώρες της Νοτιο‐Ανατολικής Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. 
Παρ’  όλο  που  στην  περίπτωση  των  μετασοσιαλιστικών  χωρών  πρόκειται  για  έναν 
συστημικό μετασχηματισμό,  οικονομικό  και πολιτικό,  ενώ η  εμπειρία    των  χωρών 
των άλλων δύο ομάδων αφορά τη μετάβαση από το στάδιο των αναπτυσσόμενων 
χωρών σε εκείνο των ανεπτυγμένων, μια σύγκριση των αποτελεσμάτων της πορείας 
σύγκλισης  των  τριών  αυτών  ομάδων  σε  σχέση  με  τις  ΗΠΑ,  επιτρέπει  να 
αποτυπωθούν τα προφίλ των υποδειγμάτων ανάπτυξης που διαμορφώθηκαν. 
 
Σε αντίθεση με τις εξεταζόμενες χώρες, οι οποίες έχουν ένα σχετικά μικρό παρελθόν 
μετάβασης, οι χώρες τις Νοτιο‐Ανατολικής Ασίας και της Λατινικής Αμερικής έχουν 
μια μακρά πορεία αναπτυξιακής προσπάθειας. Για τις χώρες της Νοτιο‐Ανατολικής 
Ασίας  αυτή  η  προσπάθεια  άρχισε  ήδη  κατά  τη  δεκαετία  του  ΄60.  Στην  αρχή  οι 
συγκεκριμένες  χώρες  προχώρησαν  στην  ανάπτυξη  μιας  στρατηγικής 
αντικατάστασης  των  εισαγωγών  με  εγχώρια  προϊόντα.  Κατόπιν  μετέβαλλαν  την 
πολιτική τους και στράφηκαν στην προώθηση των εξαγωγών. Την προσπάθειά τους 
αυτή στήριξαν με μια πολιτική σταθερών και υποτιμημένων εγχώριων νομισμάτων 
σε  σχέση  με  το  δολάριο.  Κατά  τις  δεκαετίες  του  ΄70  και  ΄80  γνώρισαν  μεγάλους 
ρυθμούς ανάπτυξης και χαρακτηρίστηκαν από πολλούς ως οι «τίγρεις»  της Νοτιο‐
Ανατολικής Ασίας.  Στο  τέλος  της δεκαετίας  του  ΄90  γνώρισαν μια μεγάλη κρίση,  η 
οποία  διέκοψε  για  λίγο  τον  υψηλό  ρυθμό ανάπτυξης,  γρήγορα όμως ανέκαμψαν. 
Έκτοτε οι συγκεκριμένες χώρες φοβούμενες τυχόν επανάληψη κρίσεων στράφηκαν 
σε πολιτικές αύξησης των συναλλαγματικών αποθεμάτων τις οποίες στήριξαν και με 
πολιτικές υποτίμησης των εθνικών νομισμάτων έναντι του δολαρίου.  
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Σε  αντίθεση  με  τις  χώρες  τις  Νοτιο‐Ανατολικής  Ασίας,  οι  χώρες  υπό  μετάβαση  – 
όπως  άφησαν  να  διαφανούν  οι  αναφορές  των  προηγούμενων  κεφαλαίων  – 
στήριξαν  την ανάπτυξή  τους στην  εισροή  κεφαλαίων,  την υποδοχή άμεσων  ξένων 
επενδύσεων  και  την  εμφάνιση  παρατεταμένων  ελλειμμάτων  στο  ισοζύγιο 
τρεχουσών  συναλλαγών  και  ανατίμηση  των  πραγματικών  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών τους.  

Όπως  και  οι  χώρες  υπό  μετάβαση  έτσι  και  οι  χώρες  της  Λατινικής  Αμερικής  στην 
αρχή στήριξαν την ανάπτυξή τους στην εισροή κεφαλαίων και στα ελλείμματα του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Ως αποτέλεσμα αυτών αλλά και των υπερβολών 
στα δημοσιονομικά ελλείμματα γρήγορα κατέληξαν στη λεγόμενη κρίση των χωρών 
της Λατινικής Αμερικής ή τη χαμένη δεκαετία του ΄80. Φοβούμενες επανάληψη των 
κρίσεων  τελικά  τις  δύο  τελευταίες  δεκαετίες  επέλεξαν  πολιτικές  ισοσκελισμένων 
ισοζυγίων  τρεχουσών  συναλλαγών  και  αύξησης  των  συναλλαγματικών 
αποθεμάτων. 

Συγκρίνοντας την πορεία σύγκλισης των χωρών υπό μετάβαση με τις δύο υπόλοιπες 
ομάδες  χωρών  το  επόμενο  γράφημα  δείχνει  το  μέγεθος  της  προόδου  των  χωρών 
υπό μετάβαση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες.  
 

Γράφημα 66: Η Σύγκλιση των Ευρωπαϊκών Χωρών σε Σύγκριση. 

 
Πηγή: Fabrizio, S, Leigh, D. and Mody, A. (2009). The Second Transition: Eastern Europe in Perspective. International 

Monetary Fund, WP/09/43, σ. 4. 

 
Μελετώντας  τα δεδομένα  του προηγούμενου  γραφήματος μπορεί  να διαπιστωθεί 
ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα των χωρών υπό μετάβαση από 2% του κατά κεφαλήν 
εισοδήματος των ΗΠΑ το 1995, ανήλθε στο 42% το 2007. Σε σύγκριση με τις χώρες 
της Νοτιο‐Ανατολικής Ασίας271, οι οποίες παρουσίασαν ήδη από τη δεκαετία του 70 
υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης πλησιάζοντας περίπου στο 45% του ύψους του κατά 
κεφαλήν  εισοδήματος  των  ΗΠΑ,  οι  υπό  μετάβαση  χώρες  παρουσιάζουν 
μεγαλύτερους  ρυθμούς  σύγκλισης  τα  τελευταία  χρόνια.  Χαρακτηριστική  επίσης 
είναι η διαφορά των χωρών αυτών με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής272,  καθώς 

                                                                 
271 Στις χώρες της Νοτιο‐Ανατολικής Ασίας περιλαμβάνονται: η Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, η Ινδονησία, η 
Κορέα, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, η Σιγκαπούρη και η Ταιβάν.   
272 Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής περιλαμβάνονται: η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Χιλή, η Κολομβία, 
το Μεξικό, το Περού και η Βενεζουέλα. 



325 
 

αυτές παρέμειναν στάσιμες παρουσιάζοντας ακριβώς το ίδιο ποσοστό σύγκλισης με 
αυτό του έτους 1995 και το έτος 2007, δηλαδή 25%.  
 
Η  πορεία  σύγκλισης  των  τριών  ομάδων  συνδυάστηκε  με  διαφορετικά 
αποτελέσματα  στον  εξωτερικό  τομέα,  όπως  φαίνεται  στο  επόμενο  γράφημα.  Σε 
αντίθεση  με  τις  χώρες  της  Νοτιο‐Ανατολικής  Ασίας  και  τις  χώρες  της  Λατινικής 
Αμερικής,  οι  οποίες  παρουσιάζουν  πλεονάσματα  στα  ισοζύγια  των  τρεχουσών 
συναλλαγών,  οι  ευρωπαϊκές  χώρες  υπό  μετάβαση  παρουσιάζουν  σχετικά  μεγάλα 
ελλείμματα.  
 

Γράφημα 67: Ισοζύγια Τρεχουσών Συναλλαγών σε Επιλεγμένες Ομάδες Χωρών 
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Πηγή: Demekas G. Dimitric. (2007). Are European Emerging Markets Different?, Keynote speech delivered an the 5th 
Emerging Market Workshop, March 5‐6. 2007, σ. 3 

Εξετάζοντας  τις  εξελίξεις  στις  εξαγωγές  σε  συνδυασμό  με  τις  εξελίξεις  των 
πραγματικών συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  από  το  επόμενο  γράφημα φαίνεται ότι 
στις  χώρες  της Νοτιο‐Ανατολικής Ασίας η αύξηση  των  εξαγωγών συνδυάσθηκε με 
μια  υποτίμηση  των  πραγματικών  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  σε  αντίθεση  με  τις 
χώρες υπό μετάβαση στις οποίες παρατηρείται μια αύξηση των εξαγωγών παρ’ όλη 
τη  σχετικά  μεγάλη  ανατίμηση  των  πραγματικών  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  των 
χωρών  αυτών.  Προφανώς  οι  τελευταίες  κατόρθωσαν  να  αντισταθμίσουν  το 
μειονέκτημα  της  ανατίμησης  μέσω  διαρθρωτικών  αλλαγών  στον  τομέα  της 
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ανταγωνιστικότητας,  εφ΄  όσον  κατόρθωσαν  να  κερδίσουν  έδαφος  στο  παγκόσμιο 
εμπόριο αυξάνοντας έτσι τα ποσοστά εξαγωγών σε παγκόσμιο επίπεδο από 1,5% σε 
περίπου 3,5%. Η επιτυχία τους αυτή μάλλον οφείλεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, στην 
ανάπτυξη προϊόντων μέσης και υψηλής τεχνολογίας αλλά και προϊόντων αυξημένης 
προστιθέμενης αξίας. Στην περίπτωση των χωρών της Λατινικής Αμερικής η σχετικά 
μικρή  αύξηση  των  εξαγωγών  συνδυάσθηκε  με  σταθερές  έως  και  ελαφρές 
ανατιμήσεις.  
 
Γράφημα 68: Η Εξέλιξη του Ποσοστού Εξαγωγών και της Πραγματικής Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Επιλεγμένων Ομάδων 
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Πηγή: Fabrizio, S, Leigh, D. and Mody, A. (2009). The Second Transition: Eastern Europe in Perspective. International 

Monetary Fund, WP/09/43, σ. 16. 

Παρατηρώντας  συνολικά  τις  πολιτικές  μετάβασης  των  τριών  ομάδων  μπορεί  να 
διαπιστωθεί:  

- ότι  τουλάχιστον  τις  τελευταίες  δεκαετίες  οι  χώρες  της  Νοτιο‐Ανατολικής 
Ασίας  και  της  Λατινικής  Αμερικής  στήριξαν  τις  αναπτυξιακές  τους 
προσπάθειες  σε  εσωτερική  χρηματοδότηση.  Τα  υψηλά  ποσοστά 
αποταμίευσης είχαν ως αποτέλεσμα τη διάθεση προϊόντων για εξαγωγή και 
αυτή  με  τη  σειρά  της  επέφερε  τα  υψηλά  πλεονάσματα  (τουλάχιστον  στην 
περίπτωση  των  χωρών  της  Νοτιο‐Ανατολικής  Ασίας)  αλλά  και  τα  υψηλά 
συναλλαγματικά αποθέματα. Καθώς τα υψηλά συναλλαγματικά αποθέματα 
συνδέονται με κόστος – κόστος μη αξιοποίησης αποθεμάτων – γεννάται το 
ερώτημα κατά πόσο οι συγκεκριμένες χώρες θα μπορέσουν να συνεχίσουν 
αυτή την πολιτική273.  

- ότι οι χώρες υπό μετάβαση στήριξαν την πολιτική μετάβασης και ανάπτυξης 
στην  εξωτερική  χρηματοδότηση,  δηλαδή  στη  ροή  κεφαλαίων  από  την 
πλούσια  Ευρώπη,  στην  κλασική  περίπτωση  της  ροής  του  κεφαλαίου  από 
πάνω  προς  τα  κάτω  (down  hill),  η  οποία  φαίνεται  να  ανατρέπει  όλες  τις 

                                                                 
273  Για  μια  σχετική  παρουσίαση  των  πλεονεκτημάτων  των  πολιτικών  υψηλών  συναλλαγματικών 
αποθεμάτων βλέπε κεφάλαιο 4. 
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υπάρχουσες ενδείξεις αναφορικά με τη ροή του κεφαλαίου από κάτω προς 
τα πάνω (up hill), την οποία τόνισαν μεταξύ άλλων ο Lucas και πολύ άλλοι.  

 
Αυτό το χαρακτηριστικό των χωρών υπό μετάβαση οδήγησε ερευνητές όπως:  

- τους Abiad, Leight και Mody να θεωρήσουν ότι η Ευρώπη είναι διαφορετική 
και  να  αιτιολογήσουν  τη  διαφορετικότητα  με  τη  βοήθεια  της 
χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης,  κάτι  το  οποίο  ισχυρίζονται  και  οι 
Eichengreen  και  Park  (2003),  οι  οποίοι  θεωρούν  ότι  το  ζήτημα  της 
χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης  είναι  ακριβώς  αυτό  το  οποίο 
διαφοροποιεί  τις  χώρες  της  Ευρώπης  από  τις  χώρες  της  Νοτιο‐Ανατολικής 
Ασίας, διότι σε αντίθεση με την Ευρώπη, η οποία ανέπτυξε ένα στενό δίκτυο 
χρηματοπιστωτικών  συναλλαγών,  οι  χώρες  της  Νοτιο‐Ανατολικής  Ασίας 
αύξησαν  τις  χρηματοπιστωτικές  συναλλαγές  με  τις  ΗΠΑ,  Ευρώπη  και 
Ιαπωνία,  αλλά  δεν  φρόντισαν  να  αναπτύξουν  στενές  χρηματοπιστωτικές 
σχέσεις μεταξύ τους.  

- τους Blanchard και Giavazzi (2001) να κυρήξουν το τέλος του παράδοξου των 
Feldstein – Horioka για την Ευρώπη. 

- τον  Demekas  (2007)  να  ισχυρίζεται  ότι  και  οι  χώρες  υπό  μετάβαση 
διαφέρουν από τις υπόλοιπες χώρες υπό ανάπτυξη και αναδυόμενες αγορές 
και να αιτιολογεί αυτή τη διαφορετικότητα με τις καλές προοπτικές που έχει 
σε αυτές τις χώρες η ένταξη στην Ε.Ε. και την ΟΝΕ.  

 
Κατά πόσο οι χώρες της Ευρώπης και οι υπό μετάβαση ευρωπαϊκές χώρες μπορούν 
να  χαρακτηρισθούν  διαφορετικές  από  τις  υπόλοιπες  χώρες  και  ισχύει  σε  αυτές  η 
θεωρία της ροής του κεφαλαίου από πάνω προς τα κάτω, θα απαντηθεί στην πράξη 
με την εμφάνιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και τις επιπτώσεις για την 
ευρωζώνη και τις νέες χώρες της Ε.Ε. 
 

22. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ 
ΧΩΡΕΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

 
Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση δεν σταμάτησε, όπως κατ’ αρχάς ήλπιζαν πολλοί 
οικονομολόγοι, στις αναπτυγμένες χώρες (Outlook, Building Confidence, Oct. 2010), 
αλλά έπληξε και τις υπό ανάπτυξη χώρες και ειδικότερα τις χώρες υπό μετάβαση. Η 
διεθνής  χρηματοπιστωτική  κρίση  «φωλιάζοντας»  στην  ευρωζώνη,  λογικό  ήταν  να 
επηρεάσει  και  τον  περίγυρό  της,  τις  νέες  χώρες  της  Ε.Ε. Μετά  τον  Αύγουστο  του 
2008  και  την  πτώχευση  της  Lehman  Brothers,  οι  ευνοϊκές  εμπορικές  και 
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές των χωρών αυτών με την Ευρώπη μετατράπηκαν σε 
προβληματικές  και  σε  συνδυασμό  με  τις  εγγενείς  αδυναμίες  των  συγκεκριμένων 
χωρών μάλλον μετατράπηκαν σε εφιάλτες. Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση δεν 
οδήγησε  τις  συγκεκριμένες  χώρες  σε  ένα  γενικό  κραχ,  αλλά  τις  έπληξε  σε  πολύ 
μεγαλύτερο  βαθμό  από  τις  υπόλοιπες  χώρες  με  αντίστοιχα  επίπεδα  ανάπτυξης, 
όπως αυτές της Νοτιο‐Ανατολικής Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και υπόλοιπες υπό 
ανάπτυξη  χώρες,  θέτοντάς  τις  στη  σοβαρότερη  δοκιμασία  μετά  την  έναρξη  τη 
μετάβασης.  
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22.1. Τα κανάλια Διάχυσης της Κρίσης στις Χώρες υπό 
Μετάβαση 

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση είχε σοβαρές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές χώρες 
υπό μετάβαση τόσο, διότι τις έπληξε τόσο μέσω των εμπορικών, όσο και μέσω των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.  

Όπως  ήδη  παρουσιάσθηκε  στα  προηγούμενα  κεφάλαια  (κεφάλαιο  17),  οι  υπό 
εξέταση  χώρες  πραγματοποίησαν  τεράστια  βήματα  στον  τομέα  της  προσαρμογής 
των προϊόντων και στην ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών, κερδίζοντας όλο και 
μεγαλύτερα μερίδια στον διεθνή εμπορικό στίβο. Παρ’ όλη όμως την πρόοδο στον 
συγκεκριμένο  τομέα,  βάση  των  εμπορικών  συναλλαγών  παρέμεινε  η  Ευρώπη, 
καθώς  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  εξαγωγών  τους  κατευθύνεται  προς  τις  παλαιές 
ευρωπαϊκές  χώρες  και  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  εισαγωγών  τους  επίσης 
προέρχεται από αυτές, όπως δείχνουν οι δύο επόμενοι πίνακες.  

Πίνακας 44: Εξαγωγές Προϊόντων Χωρών υπό Μετάβαση, 1995‐2005 (% ΑΕΠ) 

   1995  2005  2007  1995‐2003  2003‐2007  1995‐2007 

Μολδαβία   51  41  31  ‐11  ‐9  ‐20 

Ουκρανία   41  48  35  6  ‐14  ‐6 

Κροατία  21  18  251  ‐3  3  1 

Ρουμανία  23  30  24  7  ‐6  1 

Αλβανία  7  8  10  0  2  2 

Λιθουανία   42  38  44  ‐3  5  2 

Ρωσία  25  31  27  6  ‐3  2 

Εσθονία  49  57  51  8  ‐6  3 

Λετονία  26  26  29  0  3  3 

Τουρκία   10  16  17  6  1  7 

Βουλγαρία  40  37  47  ‐3  10  7 

FYROM  27  30  36  3  6  9 

Λευκορωσία  44  56  54  12  ‐2  10 

Πολωνία   16  25  33  8  8  17 

Τσεχία   39  53  70  14  17  32 

Σλοβακία   44  61  78  17  17  34 

Ουγγαρία   28  51  69  23  18  41 

Βοσνία‐Ερζεγοβίνη      14  21     7    

Μαυροβούνιο         12          

Σερβία        19          
Πηγή: Regional Economic Outlook (2010): Europe Building Confidence. IMF, Oct 2010, σ. 42 

Πίνακας 45: Προορισμός Εξαγωγών Χωρών υπό Μετάβαση, 2007. (% ΑΕΠ) 

   Ευρωζώνη  
ΕΕ και Κοινοπολιτεία 
Ανεξάρτητων Χωρών   Άλλες   Σύνολο  

Αλβανία  8  1  1  10 

Μαυροβούνιο   8  3  0  11 

Τουρκία  6  3  8  17 
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   Ευρωζώνη  
ΕΕ και Κοινοπολιτεία 
Ανεξάρτητων Χωρών   Άλλες   Σύνολο  

Σερβία  9  8  2  19 

Βοσνία‐Ερζεγοβίνη   13  7  1  21 

Κροατία  11  7  4  22 

Ρουμανία  13  7  4  24 

Ρωσία   11  8  9  28 

Λετονία   6  15  8  29 

Μολδαβία  15  13  3  31 

Πολωνία  18  9  6  33 

Ουκρανία   6  18  11  35 

FYROM  22  10  3  35 

Λιθουανία  11  22  11  44 

Βουλγαρία  23  16  9  48 

Εσθονία  16  17  19  52 

Λευκορωσία  12  31  10  53 

Ουγγαρία   40  20  9  69 

Τσεχία  46  17  7  70 

Σλοβακία  40  27  11  78 
Πηγή: Regional Economic Outlook (2010): Europe Building Confidence. IMF, Oct 2010, σ. 42 

Το άλλο μεγάλο κανάλι διάχυσης της κρίσης στις εξεταζόμενες χώρες αποτέλεσαν οι 
χρηματοπιστωτικές  συναλλαγές  και  ειδικότερα οι  ευρωπαϊκές  τράπεζες,  οι  οποίες 
δραστηριοποιούνται σε αυτές και σε αρκετές περιπτώσεις έφθασαν στο σημείο να 
κατέχουν  ακόμα  και  το  100%  των  τραπεζικών  περιουσιακών  στοιχείων  (βλέπε 
κεφάλαιο 18). Τη στενή διασύνδεση των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών με τις 
εξεταζόμενες  χώρες  στον  τραπεζικό  τομέα  δείχνει  το  επόμενο  γράφημα  το  οποίο 
δείχνει τη διάθεση πιστώσεων274 στο σύνολο των υπό εξέταση χωρών. 

Γράφημα 69: Διάθεση Πιστώσεων Ξένων Χωρών στις Ευρωπαϊκές Χώρες υπό Μετάβαση. (2007) 

 

Πηγή: Arvai, Z., Driessen, K. & Oetker‐Robe, I.. (2009). Regional Financial Interlinkage Contagion within Europe. International 
Monetary Fund,  2009, σ.. 13. 

                                                                 
274  Στις  πιστώσεις  αυτές  συμπεριλαμβάνονται  και  πιστώσεις  που  διατίθενται  άμεσα  στις  μη 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (Arvai, Z. et. all., 2009). 
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Παρατηρώντας  το  παραπάνω  γράφημα,  φαίνεται  ότι  η  Αυστρία  είναι  η  χώρα  της 
οποίας  το  τραπεζικό  σύστημα  διέθεσε  το  18%  των  πιστώσεων  στις  υπό  εξέταση 
χώρες,  ακολουθούμενη  από  τη  Γερμανία,  την  Ιταλία,  τη  Γαλλία,  το  Βέλγιο,  τη 
Σουηδία και  την Ολλανδία και ότι  ξένες  τράπεζες,  τράπεζες που δεν ανήκουν στις 
ευρωπαϊκές  χώρες ή δεν αναφέρουν στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών  (Bank 
of International Settlement), διέθεσαν μόνο ένα 16%275.  

Αποτέλεσμα της έντονης δραστηριοποίησης των ευρωπαϊκών αλλά και άλλων ξένων 
τραπεζών  ήταν  ένα  μεγάλο  μέρος  των  πιστώσεων  στις  χώρες  υπό  μετάβαση  να 
προέρχεται  από  το  εξωτερικό  και  όχι  από  τις  εγχώριες  αποταμιεύσεις.  Αυτό 
φαίνεται στο  επόμενο  γράφημα,  το οποίο δείχνει  την προέλευση  των πιστώσεων. 
Από τα στοιχεία του γραφήματος μπορεί να διαπιστωθεί ότι οι χώρες της Βαλτικής 
συνδέονται  πολύ  στενά  με  τη  Σουηδία,  καθώς  ένα  μεγάλο  μέρος  των  τραπεζικών 
πιστώσεων  στις  χώρες  αυτές  προέρχεται  από  σουηδικές  τράπεζες  και 
χρηματοπιστωτικούς  οργανισμούς.  Επίσης  από  το  ίδιο  γράφημα  μπορεί  να 
διαπιστωθεί  η  έντονη  δραστηριοποίηση  αυστριακών  και  ιταλικών  τραπεζών  στις 
χώρες  της  Κεντρικής  και  της  Νοτιο‐Ανατολικής  Ευρώπης  αλλά  και  η  έντονη 
δραστηριοποίηση γερμανικών τραπεζών.  

Γράφημα 70: Προέλευση Πιστώσεων  στις Ευρωπαϊκές Χώρες υπό Μετάβαση (2007) 

 Πηγή: Arvai, Z. Driessen, K. & Oetker‐Robe, I..(2009).  Regional Financial Interlinkage Contagion within Europe. International 
Monetary Fund,  2009, σ. 20. 

Από τα παραπάνω στοιχεία μπορεί να διαπιστωθεί ότι μια αρνητική μεταβολή στην 
Αυστρία  ή  στην  Ιταλία  μπορεί  να  επηρεάσει  σε  έναν  μεγάλο  βαθμό  τη  διάθεση 
πιστώσεων  στις  χώρες  της  Κεντρικής  ή Νοτιο‐Ανατολικής  Ευρώπης.  Το  ίδιο  ισχύει 
και  για  την  περίπτωση  της  Σουηδίας,  η  οποία  μπορεί  να  επηρεάσει  τη  διάθεση 
πιστώσεων στις χώρες της Βαλτικής. Το μέγεθος μιας τέτοιας δυνητικής επίδρασης 
παρουσιάζει το επόμενο γράφημα. 

                                                                 
275  H  Ελλάδα,  η  οποία  έχει  μια  έντονη  παρουσία  στον  τραπεζικό  τομέα  ορισμένων  βαλκανικών 
χωρών  δεν  συμπεριλαμβάνεται  στις  συγκεκριμένες  αναφορές,  διότι  οι  τράπεζές  της  δεν 
συμπεριλαμβάνονται  στον  κύκλο  των  τραπεζών  με  υποχρέωση  αναφοράς  στην  Τράπεζα  Διεθνών 
Διακανονισμών.  
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Γράφημα 71: Δυνητικές Επιδράσεις Διάθεσης Πιστώσεων στις Χώρες υπό Μετάβαση (πιστώσεις ως ποσοστό επί του ΑΕΠ) 
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Πηγή: Arvai, Z. Driessen, K. & Oetker‐Robe, I..(2009).  Regional Financial Interlinkage Contagion within Europe. International 

Monetary Fund,  2009, σ.. 21. 

Οι Z. Arvai et al. (2009), προσπαθώντας να συγκεκριμενοποιήσουν τον τρόπο και το 
μέγεθος  της  επίδρασης  σε  τέτοιες  περιπτώσεις,  διάκριναν  τρία  κανάλια 
αλληλεπίδρασης τα οποία παρουσιάζονται στο επόμενο γράφημα.  

Γράφημα 72: Κανάλια Διάχυσης / Διάδοσης Διαταραχών στον Τραπεζικό Τομέα 
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Πηγή: Arvai, Z., Driessen, K. & Oetker‐Robe, I.. (2009). Regional Financial Interliager and Financial Contagion. International 
Monetary Fund (IMF), σ. 13 

Η  πρώτη  περίπτωση  αφορά  τη  διάδοση  μέσω  των  προβλημάτων  τα  οποία 
αντιμετωπίζουν  οι  θυγατρικές  τράπεζες.  Αυτοί  οι  μηχανισμοί  διάδοσης  είναι 
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πολύπλοκοι.  Για  παράδειγμα,  υπάρχει  περίπτωση  τράπεζα  από  μια  δανείστρια 
χώρα να δραστηριοποιείται σε δύο διαφορετικές χώρες υπό μετάβαση Α και Β μέσω 
θυγατρικών  τραπεζικών  εταιρειών.  Στην  περίπτωση  που  μια  εκ  των  δύο  χωρών, 
έστω  η  Α,  αντιμετωπίσει  διαταραχές  και  προβλήματα,  τότε  αυτά  τα  προβλήματα 
μπορεί  να  μεταφερθούν  και  στη  χώρα  Β,  παρ’  όλο  που  αυτή  η  χώρα  δεν 
αντιμετωπίζει προβλήματα ή δεν έχει οικονομικές συναλλαγές με τη χώρα Α. Αυτή η 
μεταφορά  των  προβλημάτων  –  διάδοση  των  προβλημάτων  (contagion)  –  γίνεται 
μέσω της δραστηριοποίησης των τραπεζών της δανείστριας χώρας. Αυτό μπορεί να 
συμβεί  όταν  τα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  η  Α  χώρα  είναι  σοβαρά  και 
δημιουργούν προβλήματα στις τράπεζες της δανείστριας χώρας. Αυτή η περίπτωση 
διασύνδεσης και μετάδοσης των προβλημάτων ονομάζεται η προσέγγιση της κοινής 
δανείστριας χώρας (common lender approach ) (Arvai et al., 2009, σ. 12). 

Η  δεύτερη  περίπτωση  μετάδοσης  διαταραχών  από  μια  χώρα  στην  άλλη  είναι  η 
περίπτωση κατά την οποία οι τράπεζες των δανειστριών χωρών επαναξιολογούν τις 
τράπεζες των δανειζόμενων χωρών για διάφορους λόγους, ίσως διότι διαπιστώνουν 
ότι  αυτές  οι  χώρες  αντιμετωπίζουν  κάποια  προβλήματα,  με  αποτέλεσμα  να 
αυξήσουν  τα  επιτόκια  δανεισμού  ή  και  ακόμα  να  μειώσουν  τις  χρηματοδοτήσεις 
των  θυγατρικών,  οπότε  οι  δανειζόμενες  χώρες  μπορεί  να  αντιμετωπίζουν 
προβλήματα και αυτά να μεταδοθούν και στις υπόλοιπες χώρες (Arvai et al., 2009, 
σ. 12). 

Η τρίτη περίπτωση αφορά την περίπτωση κατά την οποία το τραπεζικό σύστημα των 
δανειστριών  χωρών  αντιμετωπίζει  προβλήματα  και  αυτά  τα  προβλήματα 
μεταφέρονται κατόπιν στις δανειζόμενες χώρες (Arvai et al., 2009, σ. 14).  

Σε  μια  προσπάθεια  ποσοτικοποίησης  των  καναλιών  διασύνδεσης  αλλά  και 
υπολογισμού  των  διαταραχών  από  τις  χώρες  της  Ευρώπης  προς  τις  χώρες  υπό 
μετάβαση και αντίστροφα, οι παραπάνω συγγραφείς ανέπτυξαν δύο δείκτες:  

- έναν  άμεσο  δείκτη,  ο  οποίος  υπολογίζει  την  άμεση  εξάρτηση  μιας  χώρας 
από μια άλλη, και  

- έναν  έμμεσο  δείκτη,  ο  οποίος  υπολογίζει  την  εξάρτηση  μιας  χώρας,  όπου 
όμως  συνυπολογίζονται  οι  επιπτώσεις  που  μπορεί  να  έχει  μια  τρίτη  χώρα 
στην κοινή δανείστρια χώρα.  

Ο άμεσος δείκτης υπολογίζεται ως ακολούθως:  

1 * CL
CLad AEι

ι ιΙ =
                (60) 

όπου,  αd  ιCL:  το  ποσοστό  των  πιστώσεων  ως  ποσοστό  του  ΑΕΠ  της  δανειζόμενης 
χώρας (τις χώρες υπό μετάβαση στην προκειμένη περίπτωση) και  

ΑΕ  Cl
ι  :  το  ποσοστό  των  πιστώσεων  της  δανείστριας  χώρας  (στην  προκειμένη 

περίπτωση οι ευρωπαϊκές    χώρες  )   ως ποσοστό επί  του συνόλου των τραπεζικών 
πιστώσεων.  

Ο έμμεσος δείκτης υπολογίζεται ως ακολούθως:  
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2 * *CL CL
CLI ad AE REBι

ι ι ι=
όπου 

max

CL
CL i
i CL CL

h i
h DC

AREB
A A

∈

=
−∑

     (61) 

και  υπονοεί  το  ποσοστό  κατά  το  οποίο  μειώνει  μια  δανείστρια  χώρα  εξ  αιτίας 
προβλημάτων από μια τρίτη χώρα.  

Οι  παραπάνω  συγγραφείς  υπολογίζοντας  αυτούς  τους  δείκτες  κατέληξαν  στους 
ακόλουθους υπολογισμούς δυνητικών επιδράσεων για τις περιπτώσεις των κοινών 
δανειστριών χωρών, Αυστρία και Ιταλία, και οι οποίοι παρουσιάζονται στο επόμενο 
γράφημα.  

Γράφημα 73: Δείκτες Αλληλεξάρτησης Επιλεγμένων χωρών 
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Πηγή: Arvai, Z., Driessen, K. & Oetker‐Robe, I.. (2009). Regional Financial Interliager and Financial Contagion. International 

Monetary Fund (IMF), σ. 24 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω μπορεί να διαπιστωθεί  (Arvai Z. et al., σ. 23) 
ότι:  

- Όσο μεγαλύτερη είναι η διάθεση πιστώσεων από μια χώρα του εξωτερικού 
προς τη χώρα υποδοχής, τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδρασή της σε αυτή και 
τόσο  μεγαλύτεροι  είναι  και  οι  δύο  δείκτες.  Κατά  πόσο  ο  έμμεσος  δείκτης 
παρουσιάζει μεγάλα ποσοστά,  εξαρτάται από  το κατά πόσο οι δανείστριες 
χώρες  μπορούν  να  αναπροσαρμόσουν  το  χαρτοφυλάκιο  δανεισμού  μετά 
από την επίδραση από μια τρίτη χώρα.  

- Όσο  μεγαλύτερη  είναι  η  παρουσία  μιας  δανείστριας  χώρας  στις  χώρες 
υποδοχής πιστώσεων,  τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση της χώρας αυτής 
στις χώρες υποδοχής και τόσο μεγαλύτεροι είναι και οι δύο δείκτες. Από την 
άλλη  πλευρά,  το  μέγεθος  της  επίδρασης  μιας  δανείστριας  χώρας  σε  μια 
χώρα υποδοχής εξαρτάται από το απόλυτο αλλά και από το σχετικό μέγεθος 
των πιστώσεων.  
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- Δανείστριες  χώρες,  οι  οποίες  παρουσιάζουν  μια  σχετική  συγκεντροποίηση, 
όπως η Σουηδία, επηρεάζουν συγκεκριμένες χώρες, αλλά όχι τις υπόλοιπες 
(η Σουηδία μπορεί να επηρεάσει τις χώρες της Βαλτικής, αλλά δεν μπορεί να 
επηρεάσει τις υπόλοιπες υπό μετάβαση χώρες).  

Σίγουρα,  τέτοιες  αλληλεξαρτήσεις  έπαιξαν  έναν  σημαντικό  ρόλο  στη  διάχυση  της 
κρίσης.  Χαρακτηριστικό  είναι  το  παράδειγμα  των  χωρών  της  Βαλτικής,  οι  οποίες 
αισθάνθηκαν την κρίση αμέσως μετά τον Ιούνιο του 2007 και πριν την πτώχευση της 
Lehman Brothers, όταν οι σουηδικές τράπεζες άρχισαν να εμφανίζουν προβλήματα 
και  να μειώνουν  τις πιστώσεις  και στις  χώρες  της Βαλτικής  (Outlook, Oct 2010,  σ. 
46).  

Ένα άλλο κανάλι μετάδοσης της κρίσης, το οποίο σχετίζεται άμεσα με το κανάλι των 
τραπεζών  είναι  και  το  κανάλι  των  δανείων  σε  ξένο  νόμισμα.  Καθώς  ένα  μεγάλο 
μέρος  των  πιστώσεων  διατίθεται  από  ξένες  τράπεζες  είναι  λογικό  οι  πιστώσεις 
αυτές  να  διατίθενται  σε  ξένο  νόμισμα.  Αυτό  επιβεβαιώνεται  στο  γράφημα 28,  το 
οποίο δείχνει το ποσοστό δανείων στις χώρες υπό εξέταση σε ξένο νόμισμα και από 
όπου φαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χωρών είναι αρκετά υψηλό.  

Πρόκειται  για  το  γνωστό  πρόβλημα  της  «δολαριοποίησης»,  στο  οποίο 
αναφερθήκαμε ήδη στο Πρώτο Μέρος,  κεφάλαιο 2.3  και αφορά το πρόβλημα της 
χρήσης ξένων νομισμάτων.  

Η δυνατότητα χορήγησης πιστώσεων και έκδοσης δανείων σε ξένο νόμισμα (βλέπε 
κεφάλαιο 2.3), επιτρέπει στις χώρες τη χρήση της χρηματοπιστωτικής αγοράς προς 
ίδιο  όφελος,  βοηθά  στον  χρονικό  καταμερισμό  των  πόρων,  την  αντιμετώπιση 
έκτακτων  αναγκών,  τη  χρηματοδότηση  των  επιχειρήσεων  και  κυρίως  των 
επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών και των μη εμπορεύσιμων αγαθών, καθώς 
αυτές δεν διαθέτουν εισπράξεις σε ξένο νόμισμα και κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί 
να  συμβάλλει  στην  ανάπτυξη.  Αυτό  δείχνει  εξ  άλλου  και  η  εμπειρία  των  υπό 
μετάβαση χωρών,  οι οποίες αξιοποίησαν πλήρως  τις  χρηματοδοτικές δυνατότητες 
της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αγοράς (Ranciere et al., 2010).  

Προβλήματα προκύπτουν στην προκειμένη περίπτωση σε καταστάσεις παύσης και 
φυγής  κεφαλαίων  και  σε  καταστάσεις  κρίσης,  όπως  η  διεθνής  χρηματοπιστωτική 
κρίση.  Τα  προβλήματα  προέρχονται  –  όπως  εξ  άλλου  έχει  τονιστεί  σε  πολλές 
περιπτώσεις – από το γεγονός ότι τα δάνεια είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα και, 
όταν  σε  μια  περίπτωση  κρίσης  αρχίζει  ο  γνωστός  κύκλος  μείωσης  της  ζήτησης, 
μείωσης  της  δραστηριότητας,  του  αποπληθωρισμού  και  της  απομόχλευσης.  Τότε 
πλέον  οι  δανειστές  αδυνατούν  να  αποπληρώσουν  τα  δάνειά  τους,  πόσο  μάλλον 
όταν αυτά είναι σε ξένο νόμισμα και οι hedgers, γίνονται speculators και αυτοί με τη 
σειρά  τους  παίχτες  ponzi  (βλέπε  κεφάλαιο  2.3  και  (Kregel,  2004)).  Σε  τέτοιες 
περιπτώσεις, μια υποτίμηση έναντι του ξένου νομίσματος δεν βοηθά καθώς οδηγεί 
σε αύξηση της αξίας των δανείων, οξύνοντας έτσι το πρόβλημα της αποπληρωμής 
τους.  Τα  χέρια  των  νομισματικών  αρχών  είναι  δεμένα,  τόσο  στην  περίπτωση 
εφαρμογής καθεστώτων σταθερών συνδέσεων, όσο και στην περίπτωση ελεύθερων 
διακυμάνσεων ή στην περίπτωση της ελεύθερης διακύμανσης της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας,  καθώς  μια  διολίσθηση  έχει  και  αυτή  τις  ίδιες  επιπτώσεις,  δηλαδή  την 
αύξηση της αξίας των δανείων σε ξένο νόμισμα.  
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Τι  όμως  καθορίζει  το  μέγεθος  χρήσης  ξένου  νομίσματος;  Το  πρόβλημα μπορεί  να 
προσεγγισθεί  σε  θεωρητικό  επίπεδο,  πάλι  με  τη  βοήθεια  της  ισοτιμίας  των 
επιτοκίων  ή  άλλως  με  τη  θεωρία  της  καλυμμένης  ή  ακάλυπτης  ισοτιμίας.  Σε 
κανονικές  καταστάσεις,  σε  καταστάσεις  πλήρους  ανταγωνισμού  και 
αποτελεσματικές  αγορές,  η  χρήση  ξένου  νομίσματος  θα  αποτυπωθεί  στις 
προσδοκίες  μεταβολής  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  μέσα  από  τον 
συναλλαγματικό κίνδυνο ή συναλλαγματικό πριμ. Η αγορά θα αποτιμά σωστά τον 
συναλλαγματικό κίνδυνο, με αποτέλεσμα να παύσει η χρήση ξένου νομίσματος και 
η  αγορά  να  βρίσκεται  σε  ισορροπία.  Σε  μια  τέτοια  περίπτωση,  η  διαφορά  των 
επιτοκίων  θα  ισούται  με  την  προσδοκώμενη  μεταβολή  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας. Σε περίπτωση που δεν ισχύει η ακάλυπτη ισοτιμία των επιτοκίων, τότε η 
διαφορά  των  επιτοκίων  δεν  θα  είναι  ίση  με  την  προσδοκώμενη  μεταβολή  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ισορροπία στην αγορά 
συναλλάγματος. Άλλοι παράγοντες που παίζουν έναν ρόλο είναι (Outlook, Oct 2009, 
σ. 23):  

- η μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας,  
- η ευκολία χρηματοδότησης ξένων πιστώσεων,  
- η ποιότητα και το επίπεδο του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και  
- ειδικοί παράγοντες, όπως το μέγεθος της χώρας, το άνοιγμα στις αγορές, η 

σταθερότητα κ.ά.  
 
Στην  περίπτωση  των  υπό  εξέταση  χωρών,  μεγάλο  ρόλο  φαίνεται  να  έπαιξε  η 
διαφορά  στα  επιτόκια  και  η  μη  ισχύς  της  ακάλυπτης  ισοτιμίας,  όπως  δείχνει  το 
επόμενο γράφημα, το οποίο αποτυπώνει τη διαφορά των επιτοκίων δανεισμού σε 
σχέση με  τις  χώρες  της ευρωζώνης,  λαμβάνοντας υπ’  όψη και  την προσδοκώμενη 
συναλλαγματική ισοτιμίας των νομισμάτων. 
 
Παρατηρώντας  τα  δεδομένα  του  γραφήματος  74,  φαίνεται  ότι  σε  όλες  τις  χώρες 
εκτός από την Ουγγαρία επικρατεί μια θετική διαφορά επιτοκίων, σύμφωνα με την 
οποία συμφέρει  τόσο στις  δανείστριες  τράπεζες από  το  εξωτερικό,  όσο  και  στους 
δανειζόμενους  από  τις  χώρες  υπό  μετάβαση,  οι  μεν  να  δανείζουν  και  οι  δε  να 
δανείζονται  όλο  και  μεγαλύτερα  ποσά  σε  ξένο  νόμισμα,  καθώς  τα  επιτόκια  των 
ευρωπαϊκών  χωρών  είναι  χαμηλά  και  μάλιστα  η  διαφορά  τους  σε  σχέση  με  τα 
υψηλά επιτόκια των εξεταζομένων χωρών δεν καλύπτεται από τις προσδοκώμενες 
υποτιμήσεις. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, είχε προκύψει μια κατάσταση, 
κατά  την  περίοδο  πριν  την  κρίση,  κατά  την  οποία  οι  καταθέτες  από  τις  υπό 
μετάβαση  χώρες  (ίσως  και  αυτοί  από  τις  ευρωπαϊκές  χώρες)  προτιμούσουν  να 
καταθέτουν τα χρήματά τους στις υπό μετάβαση χώρες και να δανείζονται από το 
εξωτερικό,  καθώς  τα  επιτόκια  στις  ευρωπαϊκές  χώρες  ήταν  σχετικά  χαμηλά 
(Ranciere et. al., 2010, Outlook, Oct. 2009).   
 
Σημαντικό ρόλο στην προκειμένη περίπτωση εκτός από τις διαφορές στα επιτόκια 
φαίνεται  να  έπαιξε  και  η  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  κατ’ 
επέκταση  το  συναλλαγματικό  καθεστώς.  Όπως ήδη  είναι  γνωστό  και  αναφέρθηκε 
σε πολλές περιπτώσεις η επιλογή ενός σταθερού καθεστώτος έχει ως αποτέλεσμα 
την απάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου, γεγονός το οποίο οδηγεί σε αύξηση 
του δανεισμού σε ξένο νόμισμα. Ένδειξη αυτής της κατάστασης αποτελούν τα δύο 
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επόμενα γράφημα  (75 και 76),  τα οποία παρουσιάζουν την εξέλιξη του δανεισμού 
σε ξένο νόμισμα σε επιλεγμένες χώρες.  
 
Γράφημα 74: Επιτόκια Δανεισμού Μέσος Όρος 2004‐2007: Επιτόκια Δανεισμού υπό Μετάβαση Χωρών σε Εγχώριο Νόμισμα 

μείον Επιτόκια Δανεισμού σε Ξένο Νόμισμα μείον Προσδοκώμενη Μεταβολή Συναλλαγματικής Ισοτιμίας. 

 
Πηγή: Rancier, R., Tornell, A. and Vamvakidis, A. (2010). Currency Mismatch and Systemic Risk in Emerging Europe. Draft 

prepared for the 51st Panel Meeting of Economic Policy in Madrid, March 2010. 

Γράφημα 75: Σύνθεση Δανείων στις Χώρες υπό Μετάβαση 

 

Πηγή: Regional Economic Outlook (2009): Securing Recovery IMF, Oct 2009, σ.23 

Γράφημα 76: Καταμερισμός Δανεισμού σε Ξένο Νόμισμα στις Χώρες υπό Μετάβαση 

 

Πηγή: Regional Economic Outlook (2009): Securing Recovery IMF, Oct 2009, σ.23 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα δεδομένα των δύο τελευταίων γραφημάτων, φαίνεται ότι 
οι  χώρες  της  Βαλτικής,  οι  οποίες  έχουν  επιλέξει  ένα  καθεστώς  σταθερών 
συνδέσεων,  παρουσίασαν  αυξημένα  ποσοστά  δανείων  σε  ξένο  νόμισμα.  Από  την 
άλλη  πλευρά  όμως,  τα  ίδια  δεδομένα  δείχνουν  ότι  χώρες  όπως  η  Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία  της Μακεδονίας, η οποία έχει  επιλέξει  ένα καθεστώς 
σταθερής σύνδεσης, δεν φαίνεται να παρουσίασε αυξημένα ποσοστά δανεισμού σε 
ξένο  νόμισμα  (Outlook,  Oct.  2009).  Παρατηρώντας  τις  χώρες,  οι  οποίες  έχουν 
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επιλέξει  σχετικά  ελεύθερες  κυμαινόμενες  συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  όπως  η 
Τσεχία  και  η  Πολωνία,  φαίνεται  ότι  δεν  παρουσίασαν  αυξημένα  ποσοστά 
δανεισμού σε ξένο νόμισμα, αλλά και εδώ όμως υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως αυτή 
της  Ρουμανίας,  η  οποία,  αν  και  χρησιμοποίησε  ένα  καθεστώς  ελεύθερης 
διακύμανσης, παρουσίασε μεγάλα ποσοστά δανεισμού σε ξένο νόμισμα.  

Γενικά, δεν μπορεί να διαπιστωθεί με έναν κατηγορηματικό τρόπο, κατά πόσο ένα 
καθεστώς  σταθερής  διακύμανσης  οδηγεί  στην  αύξηση  του  δανεισμού  σε  ξένο 
νόμισμα ή  το αντίθετο. Μελέτες  που  έχει  εκπονήσει  πρόσφατα  το ΔΝΤ πάνω στο 
συγκεκριμένο  θέμα,  δείχνουν  ότι  το  καθεστώς  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  δεν 
φαίνεται να παίζει έναν σημαντικό ρόλο (Outlook, Oct. 2010).  

Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με τον δανεισμό σε ξένο νόμισμα αφορά 
και τον τρόπο μέτρησης του δανεισμού και ειδικότερα το μέγεθος του κινδύνου που 
συνδέεται  με  τον  παραπάνω  δανεισμό.  Οι  πρώτες  προσπάθειες  διερεύνησης  του 
προβλήματος  αυτού,  όπως  αυτή  των  Eichengreen,  Panizza  και Hausmann  (2005), 
επικέντρωναν  την  προσοχή  τους  στον  δανεισμό  του  κρατικού  τομέα276  και 
μετρούσαν  τον  κίνδυνο  με  τη  βοήθεια  του  λόγου  του  εξωτερικού  χρέους  και  των 
υπηρεσιών  αποπληρωμής  προς  τις  εξαγωγές.  Άλλες  πάλι  προσπάθειες 
επικέντρωναν την προσοχή τους στον λόγο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς τις 
τραπεζικές  απαιτήσεις277.  Το  πρόβλημα  εμφανίζεται  καθαρά,  εάν  επανεξεταστούν 
τα στοιχεία των προηγούμενων γραφημάτων, όπου γινόταν μια απλή αναφορά στον 
δανεισμό των τραπεζών σε ξένο νόμισμα. Οι τράπεζες συνήθως δανείζονται σε ξένο 
νόμισμα  και  δανείζουν  στους  πελάτες  τους  σε  ξένο  νόμισμα  και  για  λόγους 
συνεπούς  διαχείρισης.  Μια  τέτοια  πρακτική  όμως  δεν  αφήνει  να  φανεί  κανένα 
                                                                 
276 Οι συγκεκριμένοι συγγραφείς όρισαν τρείς δείκτες μέτρησης του δανεισμού σε ξένο νόμισμα και 
συγκεκριμένα τον δείκτη OSIN1Q: 
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277  To  ΔΝΤ  και  πολλοί  άλλοι  οργανισμοί  και  ερευνητές  υπολογίζουν  τη  «δολαριοποίηση»  με  τη 
βοήθεια  του  δείκτη  ο  οποίος  ορίζεται  από  τον  λόγο  των  καταθέσεων  προς  τη  νομισματική 
κυκλοφορία Μ2. Ο Edgar  L.  Feige  π.χ.  στην  εργασία The Dynamics of Currency  Substitution: Asset 
Substitution  and  De  Facto  Dollarization  and  Euroization  in  Transition  Countries,  κατέβαλε 
προσπάθεια  να  υπολογίσει,  όχι  μόνο  το  μέγεθος  της  «δολαριοποίησης»,  αλλά  και  τη  δυναμική 
εξέλιξή  της,  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τα  ποσοστά  κυκλοφορίας  δολαρίων  ή  ευρώ  σε  παγκόσμια 
επίπεδα  αλλά  και  το  μέγεθος  αντικατάστασης  ενός  νομίσματος  με  το  δολάριο  ή  ευρώ  ή  ένα 
οποιοδήποτε άλλο διεθνές νόμισμα (Feige, 2003). 
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πρόβλημα έκθεσης  των  τραπεζών στον συναλλαγματικό  κίνδυνο,  τον  κίνδυνο που 
μπορεί να προέλθει από το γεγονός ότι πολλοί από τους πελάτες των τραπεζών δεν 
μπορούν  να  αποπληρώσουν  τα  δάνεια  σε  ξένο  νόμισμα  και  αυτό  αναμένεται  να 
συμβεί  κυρίως  στις  επιχειρήσεις  μη  εμπορεύσιμων  αγαθών,  οι  οποίες  δεν 
διαθέτουν  εισπράξεις  σε  ξένο  νόμισμα.  Το  πρόβλημα  αυτό  προσπάθησαν  να 
εντοπίσουν  οι  Rancier,  Tornell  και  Vamvakidis  (2010),  οι  οποίοι  ανέπτυξαν  έναν 
δείκτη ο  οποίος υπολογίζει  το ποσοστό  νομισματικής μίξης,  συνυπολογίζοντας  τις 
περιπτώσεις των δανείων που δεν έχουν κάποια νομισματική κάλυψη.  

Οι  παραπάνω  συγγραφείς  υπολογίζουν  τον  δείκτη  νομισματικής  μίξης  ως 
ακολούθως:  

Ανασφάλιστες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισα = {[ Ξένες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα 
+ εγχώριες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα] –  [ Ξένες απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα + 
εγχώριες  απαιτήσεις  σε  ξένο  νόμισμα] +  [  ακάλυπτα  δάνεια  σε  ξένο  νόμισμα  στα 
νοικοκυριά  +  ακάλυπτα  δάνεια  σε  ξένο  νόμισμα  στις  επιχειρήσεις]}  /  [Σύνολο 
τραπεζικών απαιτήσεων]. 

Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω ορισμό, οι συγγραφείς αυτοί υπολογίζουν πρώτα 
την  απλή  περίπτωση  νομισματικής  μίξης  χωρίς  προσαρμογές,  η  οποία 
παρουσιάζεται στο επόμενο γράφημα 78, και κατόπιν συγκρίνουν αυτήν την απλή 
περίπτωση  με  την  περίπτωση  με  τις  προσαρμογές,  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τα 
ανασφάλιστα δάνεια. 

Παρατηρώντας  τα  στοιχεία  του  γραφήματος  77,  μπορεί  να  διαπιστωθεί  η  γενική 
τάση της νομισματικής μίξης τα τελευταία χρόνια πριν από την κρίση, κυρίως στις 
χώρες  της  Βαλτικής  και  τις  Βουλγαρία  και  Ρουμανία.  Μεγάλο  ενδιαφέρον  όμως 
παρουσιάζουν  τα  στοιχεία  του  γραφήματος  78,  τα  οποία  παρουσιάζουν  την 
νομισματική μίξη λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ακάλυπτα ιδιωτικά δάνεια σε σύγκριση 
με την απλή περίπτωση, κατά την οποία αυτά δεν λαμβάνονται καθόλου υπ’ όψη. 
Παρατηρώντας τα στοιχεία από το γράφημα 78, φαίνεται η επίδραση των στοιχείων 
των  ακάλυπτων  ιδιωτικών  δανείων,  εφ’  όσον  ένας  συνυπολογισμός  τους  αλλάζει 
εντελώς την εικόνα, όπως π.χ. στην περίπτωση της Εσθονίας,  της Λετονίας και της 
Βουλγαρίας,  οι  οποίες,  ενώ  δεν  παρουσιάζουν  νομισματική  μίξη  σύμφωνα  με  τα 
απλά  στοιχεία,  φαίνεται  να  παρουσιάζουν  μεγάλη  νομισματική  μίξη 
συνυπολογίζοντας τα πρόσθετα στοιχεία αναφορικά με τη μη κάλυψη.  

Γράφημα 77: Νομισματική Μίξη στις Χώρες υπό Μετάβαση, 1998‐2007 

 

Πηγή: Rancier, R., Tornell, A. and Vamvakidis, A. (2010). Currency Mismatch and Systemic Risk in Emerging Europe. Draft 
prepared for the 51st Panel Meeting of Economic Policy in Madrid, March 2010. 
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Γράφημα 78: Νομισματική Μίξη και Προσαρμογές και Χωρίς Προσαρμογές. 

 

Πηγή: Rancier, R., Tornell, A. and Vamvakidis, A. (2010). Currency Mismatch and Systemic Risk in Emerging Europe. Draft 
prepared for the 51st Panel Meeting of Economic Policy in Madrid, March 2010. 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει μια σύγκριση των διαφόρων δεικτών μέτρησης της 
νομισματικής μίξης,  όπως αυτή  εμφανίζεται  στον  επόμενο πίνακα,  όπου φαίνεται 
ότι σε γενικές γραμμές οι διάφοροι δείκτες δεν συμπίπτουν μεταξύ τους.  

Πίνακας 46: Δείκτες Νομισματικής Μίξης σε Σύγκριση, 2004‐2007 

  
Καθαρό Εξωτερικό Χρέος / 

Εξαγωγές 
Αποπληρωμές Εξωτερικού 

Χρέους / Εξαγωγές 
Ανασφάλιστες Υποχρεώσεις σε 
ξένο νόμισμα (Νέος Δείκτης)  

   2004  2007  Μεταβολές  2004  2007  Μεταβολές  2004  2007  Μεταβολές 

Βουλγαρία  
          

2,8    
          

4,5                    1,7   
        

0,3    
       

0,6                  0,2    
‐         
1,9    

        
0,9                    2,8    

Κροατία  
          

3,5    
          

5,0                    1,5   
        

0,4    
       

0,6                  0,3    
        

32,3   
        

24,7     ‐             7,6    

Τσεχία  
          

1,2    
          

1,0     ‐             0,2            
‐       

28,8   
‐       

22,4                    6,4    

Εσθονία  
          

4,1    
          

5,0                    0,9   
        

0,4    
       

0,6                  0,2    
         

1,5    
        

33,7                  32,2    

Ουγγαρία  
          

5,4    
          

4,4     ‐             1,0   
        

0,3    
       

0,2                     ‐     
         

6,1    
        

8,0                    1,9    

Λετονία  
          

3,4    
         

10,0                    6,6   
        

0,2    
       

0,4                  0,1    
‐         
9,6    

        
15,1                  24,7    

Λιθουανία  
          

3,7    
          

4,0                    0,3   
        

0,4    
       

0,8                  0,3    
         

3,0    
        

14,1                  11,1    

Πολωνία  
          

3,2    
          

4,5                    1,3   
        

0,4    
       

0,3    ‐             0,1    
         

0,7    
        

0,4     ‐             0,3    

Ρουμανία  
          

4,7    
          

9,0                    4,3   
        

0,1    
       

0,5                  0,4    
        

30,8   
        

35,4                    4,6    

Ουκρανία  
          

2,0    
          

3,8                    1,7   
        

0,3    
       

0,3                     ‐     
‐       

21,1   
‐        
6,3                  14,8    

                
Συσχέτιση με το 
νέο δείκτη  

          
0,7    

          
0,7                    0,3   

‐        
0,2    

       
0,5                     ‐              

Μέγεθος 
συσχέτισης με 
το νέο δείκτη  

          
0,8    

          
0,8                    0,2   

        
‐      

       
0,4                  0,1             

Πηγή: Rancier, R., Tornell, A. and Vamvakidis, A. (2010). Currency Mismatch and Systemic Risk in Emerging Europe. Draft 
prepared for the 51st Panel Meeting of Economic Policy in Madrid, March 2010. 

22.2. Οι Επιπτώσεις της Κρίσης στις Χώρες υπό Μετάβαση 
Η  κρίση  στις  χώρες  υπό  μετάβαση  δεν  οδήγησε  σε  κραχ,  αλλά  τις  έπληξε  πολύ 
σοβαρότερα  από  τις  υπόλοιπες  χώρες  με  αντίστοιχο  επίπεδο  ανάπτυξης,  όπως 
αυτές της Νοτιο‐Ανατολικής Ασίας,  της Λατινικής Αμερικής αλλά και τις υπόλοιπες 
υπό ανάπτυξη  χώρες.  Αυτό φαίνεται παρατηρώντας  τη μείωση  του  κατά  κεφαλήν 
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εισοδήματος των χωρών υπό μετάβαση κατά την περίοδο της κρίσης σε σύγκριση 
με τη μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος των χωρών των υπολοίπων ομάδων, 
όπως ακριβώς παρουσιάζεται στο επόμενο γράφημα. 

Γράφημα 79: κατά κεφαλήν Εισόδημα Χωρών υπό Μετάβαση, 2004‐2009 

 

Πηγή: Rancier, R., Tornell, A. and Bamvakidis, A. (2010). Currency Mismatch and Systemic Risk in Emerging Europe. Draft 
prepared for the 51st Panel Meeting of Economic Policy in Madrid, March 2010. 

Τα  δεδομένα  του  προηγούμενου  γραφήματος  φαίνεται  να  υποστηρίζουν  ότι  οι 
χώρες υπό μετάβαση βίωσαν τη μεγαλύτερη μείωση του εισοδήματος σε σχέση με 
τις υπόλοιπες χώρες.  

Όπως  δείχνει  και  το  επόμενο  γράφημα,  το  οποίο  παρουσιάζει  τη  μείωση  της 
παραγωγής  στις  μεμονωμένες  χώρες,  η  κρίση  δεν  έπληξε  όλες  τις  χώρες  υπό 
μετάβαση το ίδιο. Περισσότερο έπληξε τις χώρες της Βαλτικής και τη Βουλγαρία και 
λιγότερο τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, Τσεχία και Πολωνία. Μάλιστα φαίνεται 
η Πολωνία να ξεπερνά την κρίση με μια σχετικά μικρή ύφεση. 

Γράφημα 80: Πραγματικό ΑΕΠ Χωρών υπό Μετάβαση : 4 Τριμ. 2008 – 1 Τρίμ. 2009 

 

Πηγή: Regional Economic Outlook (2010): Europe Building Confidence. IMF, Oct 2010, σ. 55 
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Η αιτία για τη μεγάλη μείωση της παραγωγής στις συγκεκριμένες χώρες φαίνεται να 
βρίσκεται  στη  μεγάλη  μείωση  εισροών  κεφαλαίου  και  αυτό  επιβεβαιώνεται 
παρατηρώντας  την  εισροή  καθαρού  κεφαλαίου  στις  μεμονωμένες  χώρες  κατά  τη 
περίοδο της κρίσης, όπως ακριβώς παρουσιάζεται στο επόμενο γράφημα.  

Γράφημα 81: Καθαρές Εισροές Κεφαλαίου στις Χώρες υπό Μετάβαση (2008‐2009) 

 

Πηγή: Regional Economic Outlook (2010): Europe Building Confidence. IMF, Oct 2010, σ. 50 

Η  κρίση  εκδηλώθηκε  μέσα  από  την    πίεση  στη  χρηματοπιστωτική  αγορά.  Τα 
χρηματιστήρια  των  χωρών αυτών παρουσίασαν μεγάλη πτώση,  η οποία  ξεπέρασε 
το 60%. Στη Βουλγαρία η πτώση του χρηματιστηρίου ξεπέρασε μάλιστα το επίπεδο 
του 80%. Τα επιτόκια και τα ασφάλιστρα των κρατικών ομολόγων εκτοξεύθηκαν στα 
ύψη (Outlook, Oct. 2010).  

Γράφημα 82: Περιθώρια Κρατικών Ομολόγων των Χωρών υπό Μετάβαση. 31 Ιουλίου 2007‐31 Δεκεμβρίου 2007 (Μονάδες 
Βάσις) 

 
Πηγή: Rancier, R., Tornell, A. and Vamvakidis, A. (2010). Currency Mismatch and Systemic Risk in Emerging Europe. Draft 

prepared for the 51st Panel Meeting of Economic Policy in Madrid, March 2010. 
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Η αγορά  των  κρατικών ομολόγων σχετικά «στέγνωσε»,  καθώς η  έκδοση κρατικών 
ομολόγων από τις συγκεκριμένες χώρες παρουσίασε μεγάλη μείωση, όπως δείχνει ο 
επόμενος πίνακας. 

Πίνακας 47: Εκδόσεις Ομολόγων στις υπό Μετάβαση Χώρες (2009‐2010) 

   2008  2009  2010    

   Τρ1  Τρ2  Τρ3  Τρ4  Τρ1  Τρ2  Τρ3  Τρ4  Τρ1  Σύνολο  

FYROM  0  0  0  0  0  244  0  0  0  244 

Λετονια   608  0  0  0  0  0  0  0  0  608 

Κροατία  0  0  0  0  0  1050  0  1500  0  2550 

Ρουμανία  0  1163  0  0  0  0  0  0  1429  2592 

Σλοβακία  0  0  0  0  0  2648  0  0  0  2648 

Λιθουανία  0  0  0  105  188  700  0  1500  2000  4493 

Τσεχία  0  3106  0  0  0  1986  438  492  0  6022 

Ουγγαρία  0  2668  0  0  0  0  1397  0  2000  6065 

Τουρκία  2000  500  1500  0  1000  1500  1250  0  3000  10750 

Πολωνία   474  3311  0  0  1292  1003  4208  1828  6444  18560 

Σύνολο   3082  10748  1500  105  2480  9131  7293  5320  14873  54532 
Πηγή: Regional Economic Outlook (2010): Europe Building Confidence. IMF, Oct 2010, σ. 43 

Μεγάλη  ήταν  επίσης  και  η  πίεση  στην  τραπεζική  αγορά,  καθώς  οι  ευρωπαϊκές 
τράπεζες,  οι  οποίες  δραστηριοποιούνταν  στις  συγκεκριμένες  χώρες,  άρχισαν  να 
μειώνουν τη χρηματοδότηση των θυγατρικών ή των παραρτημάτων τους στις χώρες 
αυτές, όπως δείχνει ο επόμενος πίνακας. 

Πίνακας 48: Χρηματοπιστωτικές Θέσεις Ευρωπαϊκών Τραπεζών στις Χώρες υπό Μετάβαση (% ΑΕΠ) 

   Αποθέματα   Ροές 

Μεταβολή 
Ροών 

   2007  2008  2009 
2008:τρ3‐
2008:τρ3 

2008:τρ3‐
2009:τρ3    Τρ3  Τρ3  Τρ3 

Λετονία  71  89  80  18  ‐10  ‐28 

Βουλγαρία  28  52  50  24  ‐2  ‐26 

Ουκρανία  22  34  25  12  ‐9  ‐21 

Ουγγαρία  58  75  72  17  ‐3  ‐20 

Λιθουανία  43  60  58  17  ‐2  ‐19 

Εσθονία  91  101  93  10  ‐8  ‐18 

Ρουμανία  32  44  39  13  ‐5  ‐18 

Μαυροβούνιο  15  36  40  20  4  ‐16 

Τσεχία  22  28  24  6  ‐4  ‐10 

Πολωνία  22  29  28  8  ‐1  ‐9 

Τουρκία  20  25  21  5  ‐4  ‐9 

Ρωσία  15  17  12  3  ‐5  ‐8 

Μολδαβία  7  12  11  5  ‐1  ‐6 

Σερβία  21  28  28  6  1  ‐6 

Βοσνία‐Ερζεγοβίνη   23  28  29  5  2  ‐3 

Κροατία  65  70  72  5  2  ‐3 

Λευκορωσία  5  6  5  1  ‐1  ‐2 
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   Αποθέματα   Ροές 

Μεταβολή 
Ροών 

   2007  2008  2009 
2008:τρ3‐
2008:τρ3 

2008:τρ3‐
2009:τρ3    Τρ3  Τρ3  Τρ3 

FYROM  4  7  7  2  0  ‐2 

Αλβανία  4  6  10  1  5  4 
Πηγή: Regional Economic Outlook (2010): Europe Building Confidence. IMF, Oct 2010, σ. 49 

Σημαντική ήταν επίσης και η φυγή κεφαλαίων από τις εξεταζόμενες χώρες, αλλά και 
η μείωση διεθνών κοινοπρακτικών δανείων, όπως δείχνουν οι επόμενοι πίνακες. 

Πίνακας 49: Καταθέσεις σε Εγχώριο Νόμισμα στις Χώρες υπό Μετάβαση Οκτώβριος 2008‐Μάρτιος 2009 (Σεπτέμβριος 2008 
= 100) 

  Οκτ‐08  Νοε‐08  Δεκ‐08  Μαρ‐09 

Μαυροβούνιο   92  86  83  69 

Ουκρανία  91  86  85  74 

Ρωσία  96  86  82  76 

Μολδαβία  97  96  98  77 

Λευκορωσία  99  96  99  77 

FYROM  99  92  94  81 

Λετονία  99  93  93  82 

Κροατία  96  96  100  87 

Λιθουανία  94  92  96  89 

Σερβία  99  98  100  91 

Βοσνία ‐ Ερζεγοβίνη  92  90  95  91 

Αλβανία  97  96  98  93 

Εσθονία  98  96  99  95 

Βουλγαρία  96  95  104  100 

Ρουμανία  96  96  102  101 

Τσεχία  99  101  104  103 

Σλοβακία  101  104  116  107 

Τουρκία  105  106  109  111 

Ουγγαρία   104  107  112  111 

Πολωνία  101  103  108  112 
Πηγή: Regional Economic Outlook (2010): Europe Building Confidence. IMF, Oct 2010, σ. 50 

Πίνακας 50: Έκδοση Διεθνών Κοινοπρακτικών Δανείων για Λογαριασμό των Χωρών υπό Μετάβαση (δις δολάρια) 

  2008:Τρ1  2008:Τρ2  2008:Τρ3  2008:Τρ4 

Αλβανία  0  0  0  14 

Λευκορωσία  43  123  162  15 

Βοσνία‐Ερζεγοβίνη  0  47  0  0 

Βουλγαρία  22  430  299  43 

Κροατία  0  0  155  0 

Τσεχία  0  0  0  0 

Εσθονία  0  78  32  0 

Ουγγαρία  279  0  0  0 

Λετονία  508  23  297  0 
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  2008:Τρ1  2008:Τρ2  2008:Τρ3  2008:Τρ4 

Λιθουανία  0  31  0  0 

FYROM  0  0  0  0 

Μολδαβία  31  0  0  26 

Μαυροβούνιο   0  0  0  0 

Πολωνία  78  16  244  0 

Ρουμανία  51  16  0  316 

Ρωσίαα  1118  4239  2363  1877 

Σερβία  0  0  0  0 

Σλοβακία  0  0  0  0 

Τουρkία  0  1033  4947  1585 

Ουκρανία  349  592  809  200 

Σύνολο  2479  6628  9308  4076 
Πηγή: Regional Economic Outlook (2010): Europe Building Confidence. IMF, Oct 2010, σ. 50 

Μεγάλη πίεση δέχθηκαν επίσης και οι συναλλαγματικές  ισοτιμίες  των χωρών υπό 
μετάβαση. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας 
και  της  Ρουμανίας,  οι  οποίες  είχαν  επιλέξει  ευέλικτα  συναλλαγματικά  καθεστώτα 
υποτιμήθηκαν,  αν  και  στην  προκειμένη  περίπτωση  πολλές  κεντρικές  τράπεζες 
παρενέβησαν  στις  αγορές  συναλλάγματος  σε  μια  προσπάθεια  άμβλυνσης  της 
υποτίμησης.  Οι  χώρες  με  σταθερά  καθεστώτα,  όπως  η  Λιθουανία,  η  Λετονία,  η 
Εσθονία και η Βουλγαρία, στην προσπάθειά τους να στηρίξουν τα νομίσματά τους, 
έχασαν  ένα  σημαντικό  μέρος  των  συναλλαγματικών  τους  αποθεμάτων  (Outlook, 
Oct. 2010). Την κατάσταση αυτή σκιαγραφεί η εξέλιξη του δείκτη πίεσης στην αγορά 
συναλλάγματος,  ο  οποίος υπολογίζεται  λαμβάνοντας υπ’  όψη  τα συναλλαγματικά 
αποθέματα  και  την  ονομαστική  υποτίμηση  και  ο  οποίος  παρουσιάζεται  στον 
επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 51: Δείκτης Πίεσης Νομισμάτων των Χωρών υπό Μετάβαση 

   Σεπ‐08  Οκτ‐08  Νοε‐08  Δεκ‐08  Ιαν‐09  Φεβ‐09  Μαρ‐09  Σύνολο 

Ρωσία   2,9  3,2  2,6  5,5  7,8  5,5  ‐0,8  26,7 

Πολωνία   4,4  6,7  2,6  3,3  3,4  2,2  0,1  22,7 

Ουκρανία   ‐0,3  2,1  5  9,4  1,7  0,2  1  19,1 

Σερβία   1,4  6,9  4,7  0,3  5,6  0,4  ‐0,4  18,9 

Ρουμανία   2,8  4,5  1,6  0,2  6  1,2  ‐0,5  15,8 

Κροατία   2,2  6,4  1,9  ‐0,7  5,9  2,3  ‐2,3  15,7 

Αλβανία   2,7  5  ‐1,4  ‐1,7  5  3,4  1,6  14,6 

Βουλγαρία   2  6  2  ‐0,1  4,2  1,2  ‐1,7  13,6 

Μολδαβία   0,2  1,8  ‐0,2  1,7  2,1  0,8  5  11,4 

Λιθουανία   2,9  3,9  4,8  ‐3,9  2,5  2,5  ‐1,6  11,1 

Τσεχία   2,3  3,8  1,6  ‐0,3  4  1,5  ‐3  9,9 

Λετονία   0  5,6  6  ‐4,6  1,7  ‐0,2  1,3  9,8 

Βοσνία‐Ερζεγοβίνη   2,1  5,5  2  ‐3,5  2,6  1,6  ‐1,9  8,4 

FYROM  1,4  3,2  2,7  ‐1,5  1,6  1,5  ‐0,3  8,6 

Εσθονία  3,4  1,5  3,4  ‐2  2,5  1,7  ‐1,9  8,6 

Ουγγαρία   2  5,3  ‐2,3  ‐2,7  3,7  2,6  ‐2,1  6,5 



345 
 

   Σεπ‐08  Οκτ‐08  Νοε‐08  Δεκ‐08  Ιαν‐09  Φεβ‐09  Μαρ‐09  Σύνολο 

Τουρκία   0,1  2,7  0,9  0,7  1  ‐0,2  0,8  6 

Λευκορωσία  ‐0,2  ‐1,5  0  3,2  6,5  ‐0,7  ‐1,4  5,9 

Ο Δείκτης υπολογίζεται ως το άθροισμα των μηνιαίων μεταβολών της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας έναντι των 
Ειδικών Τραβηχτικών Δικαιωμάτων και των μεταβολών των διεθνών συναλλαγματικών αποθεμάτων σε μονάδες SDR από 
τον μέσο όρο. Οι μεταβολές εναρμονίζονται με τη βοήθεια της τετραγωνικής απόκλισης. Υψηλές τιμές του δείκτη 
υποδηλώνουν αυξημένη πίεση στη συναλλαγματική ισοτιμία.   

Πηγή: Regional Economic Outlook (2010): Europe Building Confidence. IMF, Oct 2010, σ. 54 

Τις  αρνητικές  αυτές  επιπτώσεις  επιβεβαιώνουν  οι  εξελίξεις  των  βασικών 
οικονομικών  μεγεθών  των  χωρών  υπό  μετάβαση,  οι  οποίες  παρουσιάζονται  στον 
επόμενο  πίνακα  και  δείχνουν  τη  σοβαρότητα  της  κρίσης  κυρίως  στις 
προαναφερθείσες ομάδες χωρών. 

Πίνακας 52:Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Χωρών υπό Μετάβαση κατά τη Διεθνή Χρηματοπιστωτική Κρίση 

  

ΑΕΠ σε 
τιμές ΙΑΔ, 
δισ 
δολάρια  

Μεταβολή  
πραγματικού ΑΕΠ 

Μεταβολή 
πραγματικής ζήτησης  

Μεταβολή των 
πραγματικών 
Εξαγωγών  

Μεταβολή της 
πραγματικής 
κατανάλωσης   

   2009  2009  2010  2011  2009  2010  2011  2009  2010  2011  2009  2010  2011 

Βαλτική   111  ‐15,5  0,7  3,3  ‐25,1  ‐0,7  3,4  ‐15,6  11,1  5,1  ‐19,3  ‐3,4  2,8 

Εσθονία   24  ‐13,9  1,8  3,5  ‐20,5  ‐2,9  3,2  ‐18,7  10,7  3,8  ‐18,8  ‐3,3  2 

Λετονία   32  ‐18  ‐1  3,3  ‐28,1  ‐1,6  5,2  ‐15,5  10,2  6,5  ‐24  ‐1  5,5 
Λιθουανί

α   55  ‐14,6  1,3  3,1  ‐25,3  0,7  2,5  ‐14,3  11,7  4,9  ‐16,8  ‐4,9  1,5 
Κεντρική 
Ευρώπη  874  0  2,8  3,4  ‐3,3  1,1  3  ‐8,1  8,6  6,6  0,2  0,9  3 
Ουγγαρί

α   186  ‐6,3  0,6  2  ‐11,5  ‐5,3  0,4  ‐9,1  14,5  9  ‐6,7  ‐3,2  1,5 

Πολωνία   688  1,7  3,4  3,7  ‐1  2,7  3,7  ‐7,9  7  6  2  2  3,4 
ΝΑ 
Ευρώπη 
μέλη Ε.Ε.  345  ‐6,6  ‐1,4  1,7  ‐13,2  ‐3,3  1,6  ‐6,6  12  7,2  ‐9,4  ‐3,8  1,4 
Βουλγαρί

α   90  ‐5  0  2  ‐15  ‐4,9  2,4  ‐9,6  ‐2,7  6,1  ‐6,3  ‐6,8  1,5 

Ρουμανία   255  ‐7,1  ‐1,9  1,5  ‐12,6  ‐2,7  1,5  ‐5,5  17,3  7,5  ‐10,3  ‐2,8  1,4 
ΝΑ 
Ευρώπη 
λοιπές 
χώρες    239  ‐3,1  0,5  2,7  ‐6,7  ‐2,4  1,8  ‐11,4  3,2  6,6  ‐3,7  ‐2,1  1,9 

Αλβανία   23  3,3  2,6  3,2  3,2  ‐8,1  3,5  ‐1,7  13,9  0  6,8  ‐5,5  2,3 
Βοσνία 

Ερζεγοβί
νη   30  ‐3,1  0,5  3  ‐6,7  ‐1,4  3,5  ‐4  4,2  3,3  ‐2,6  0,2  4,6 

Κροατία   78  ‐5,8  ‐1,5  1,6  ‐9,3  ‐3,6  1,2  ‐16,2  ‐3,3  2,4  ‐8,5  ‐3  0,8 
Κοσσυφο

πέδιο   4  4  4,6  5,9                            

FYROM   19  ‐0,8  1,2  3  ‐2,5  1  2,4  ‐7,9  3,1  5,2  0,2  2  2,3 
Μαυροβ

ούνιο   7  ‐5,7  ‐1,8  4,5  ‐22,1  ‐1,9  1  ‐18,8  6,6  11,6  ‐7,7  ‐0,1  2 

Σερβία   78  ‐3  1,5  3  ‐6,7  ‐0,9  1,3  ‐12,4  5,7  13,7  ‐3  ‐2,4  1,7 
Χώρες 
της 
Ανεξάρτη
της 
Κοινοπολ
ιτείας  2530  ‐8,3  4,1  4,5  ‐14,4  4,6  6,4  ‐7,3  8,7  4,7  ‐8  6,2  6,2 
Λευκορω

σία   121  0,2  7,2  6,2  ‐0,2  5,8  4,7  ‐9  ‐7  6,3  0,4  7,1  5,9 
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ΑΕΠ σε 
τιμές ΙΑΔ, 
δισ 
δολάρια  

Μεταβολή  
πραγματικού ΑΕΠ 

Μεταβολή 
πραγματικής ζήτησης  

Μεταβολή των 
πραγματικών 
Εξαγωγών  

Μεταβολή της 
πραγματικής 
κατανάλωσης   

   2009  2009  2010  2011  2009  2010  2011  2009  2010  2011  2009  2010  2011 
Μολδαβί

α   10  ‐6,5  3,2  3,5  ‐17,1  4,9  3,6  ‐7,8  6,4  9,6  ‐7,9  3,9  2,7 

Ρωσία   2116  ‐7,9  4  4,3  ‐14,1  4,6  6,7  ‐4,7  9,8  4,6  ‐7,6  6,7  6,5 
Ουκρανί

α   289  ‐15,1  3,7  4,5  ‐23  4  5,3  ‐25,6  7  4,9  ‐14,1  2,7  4 

Τουρκία   879  ‐4,7  7,8  3,6  ‐7,2  4,3  4,3  ‐5,3  7,5  5,5  ‐2,2  6,1  3,2 
Αναδυόμ
ενες 
Αγορές 
Ευρώπης   4984  ‐6  3,9  3,8  ‐11  4,9  4,9  ‐7,4  8,5  5,4  ‐5,7  4  4,5 
Νέα 
Μέλη 
Ε.Ε.   1753  ‐3,4  1,8  2,9  ‐7  2,7  2,7  ‐9,4  10  6,6  ‐3,1  ‐0,2  2,6 

                                        

Τσεχία   253  ‐4,1  2  2,2  ‐3,7  0,8  2,2  ‐10,8  11,4  6,2  ‐0,2  1,4  1,9 

Σλοβακία   115  ‐4,7  4,1  4,3  ‐6,2  3,3  3,9  ‐16,5  14  6,2  ‐0,7  1,3  3,8 

Σλοβενία  55  ‐7,6  0,6  2,4  ‐9,6  0,9  2,2  ‐15,6  3,3  5,2  ‐1,4  0,4  2,4 

ΗΠΑ  14119  ‐2,6  2,6  2,3  ‐3,6  3  2,2  ‐9,5  11,6  5,9  ‐1,2  1,5  2 
Ευρωζών
η   10519  ‐4,1  1,7  1,5  ‐3,4  1  0,9  ‐13,1  10,5  5,6  ‐1,1  0,6  0,9 

Ε.Ε.‐27  14759  ‐4,1  1,7  1,7  ‐4,2  1,1  1,2  ‐12,8  9,1  5,5  ‐1,7  0,6  1,2 
Παγκόσμι
α 
Οικονομί
α  70041  ‐0,6  4,8  4,2  ‐0,5  4,9  4,3           1  3,9  4,4 

Πηγή: Regional Economic Outlook (2010): Europe Building Confidence. IMF, Oct 2010, σ. 25 

Αρνητικές ήταν και οι εξελίξεις στον δημοσιονομικό τομέα και, ενώ τουλάχιστον οι 
υπό  εξέταση  χώρες  πριν  την  κρίση  φαίνονταν  να  εμφανίζουν  δημοσιονομικά 
ελλείμματα  και  επίπεδα  εξωτερικού  χρέους  κοντά  στα  όρια  που  θέτει  η  συνθήκη 
του Μάαστριχτ,  μετά  την  κρίση  εμφάνισαν  αυξημένα  δημοσιονομικά  ελλείμματα 
και  τάσεις  αύξησης  του  δημοσίου  χρέους.  Μάλλον  η  κρίση  εμφάνισε  τα 
διαρθρωτικά  ελλείμματα  των  χωρών  αυτών.  Πριν  από  αυτήν,  η  συγκρατημένη 
δημοσιονομική  πολιτική  φαίνεται  να  βασίστηκε  περισσότερο  στην  αύξηση  των 
κρατικών εισπράξεων, η οποία προήλθε από την αύξηση των τιμών των προϊόντων 
και  των  περιουσιακών  στοιχείων,  ως  αποτέλεσμα  του  ανοδικού  κύκλου  που 
παρατηρήθηκε  στις  χώρες  αυτές  κατά  τη  συγκεκριμένη  περίοδο,  παρά  στη 
συγκράτηση  των  δαπανών  (Outlook, Oct. 2009, May 2010, Oct. 2010, May 2011).  
Με  την  εμφάνιση  της  κρίσης  και  την  γενική  απομόχλευση  των  περιουσιακών 
στοιχείων,  μειώθηκαν  οι  κρατικές  εισπράξεις  και  αυτό  το  γεγονός  είχε  ως 
αποτέλεσμα την αύξηση των ελλειμμάτων στις χώρες αυτές. Αυτή εξέλιξη φαίνεται 
στον επόμενο πίνακα.  

Πίνακας 53: Δημοσιονομικό Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος των Χωρών υπό Μετάβαση (% ΑΕΠ) 

   Έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης   Δημόσιο Χρέος 

   2007  2008  2009  2010  2011  2007  2008  2009  2010  2011 

Βαλτική   0,3  ‐4,3  ‐7,1  ‐7,5  ‐6,4  11,2  13,8  25,7  33,5  36,7 

Εσθονία   2,9  ‐2,3  ‐2,1  ‐1,1  ‐1,7  3,7  4,6  7,1  8,1  7,8 

Λετονία   0,6  ‐7,5  ‐7,8  ‐11,9  ‐7,6  7,6  17,1  32,8  42,2  49 



347 
 

   Έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης   Δημόσιο Χρέος 

   2007  2008  2009  2010  2011  2007  2008  2009  2010  2011 

Λιθουανία   ‐1  ‐3,3  ‐8,9  ‐7,7  ‐7,7  16,9  15,6  29,5  39,5  42,3 
Κεντρική 
Ευρώπη  ‐2,6  ‐3,7  ‐6,5  ‐6,8  ‐6,2  49,9  52,9  56,7  60  61,8 

Ουγγαρία   ‐5  ‐3,7  ‐4,1  ‐4,2  ‐4,5  65,8  72,9  78,3  78,4  78,8 

Πολωνία   ‐1,9  ‐3,7  ‐7,1  ‐7,4  ‐6,7  45  47,1  50,9  55,2  57,4 
Νοτιο 
Ανατολική 
Ευρώπη χώρες 
της Ε.Ε.  ‐1,4  ‐2,8  ‐5,7  ‐6,3  ‐4,3  19,8  20  26,3  30,9  33,3 

Βουλγαρία   3,5  3  ‐0,9  ‐4,9  ‐4,2  19,8  16,1  16,1  18,2  21,1 

Ρουμανία   ‐3,1  ‐4,6  ‐7,4  ‐6,8  ‐4,4  19,8  21,3  29,9  35,5  37,7 
Νοτιο‐
Ανατολική 
Ευρώπη 
υπόλοιπες 
χώρες   ‐1,5  ‐2,3  ‐4,5  ‐4,7  ‐4,2  34,7  32,5  36,9  41  43 

Αλβανία   ‐3,6  ‐5,1  ‐7,4  ‐4,1  ‐5  53,8  55,2  59,5  60,6  61,9 
Βοσνία 

Ερζεγοβίνη   ‐0,3  ‐3,6  ‐5,7  ‐4,5  ‐3  32,9  30,8  35,4  39,1  43 

Κροατία   ‐2,4  ‐1,3  ‐4,1  ‐5,3  ‐4,7  33,2  29,3  35,4  40  42,6 

Κοσσυφοπέδιο   4,9  ‐0,2  ‐0,8  ‐3,4  ‐5,5                

FYROM   0,6  ‐0,9  ‐2,6  ‐2,5  ‐2,5  22,8  20,8  23,5  24,9  25,4 

Μαυροβούνιο   6,3  1,5  ‐4,4  ‐7,1  ‐7,7  27,5  29  36,2  43,5  49,4 

Σερβία   ‐1,9  ‐2,6  ‐4,1  ‐4,8  ‐4  35,2  33,4  35,6  40,5  41,6 
Χώρες της 
Ανεξάρτητης 
Κοινοπολιτείας  5,4  3,2  ‐6  ‐4,8  ‐3,6  15,3  15,5  14,3  15,3  17,1 

Λευκορωσία   0,4  1,3  ‐0,7  ‐3,4  ‐3,5  11,5  11,5  25,1  29,3  33,4 

Μολδαβία   ‐0,2  ‐1  ‐6,4  ‐5,4  ‐3,4  26,9  21,3  30,7  33,8  35,1 

Ρωσία   6,8  4,3  ‐6,2  ‐4,8  ‐3,6  8,5  7,8  10,9  11,1  12,9 

Ουκρανία   ‐2  ‐3,2  ‐6,2  ‐5,5  ‐3,5  12,3  20  34,6  39,5  40,6 

Τουρκία   ‐2,1  ‐2,9  ‐6,2  ‐4  ‐3,1  39,4  39,5  45,5  43,4  42,4 
Αναδυόμενες 
Αγορές 
Ευρώπης   1,8  0,2  ‐6  ‐5,2  ‐4,1  23,3  23,8  29,4  30,8  32,1 

Νέα Μέλη Ε.Ε.   ‐1,7  ‐3,2  ‐6,3  ‐6,6  ‐5,6  35,2  37,9  43,4  47,9  50,4 

                                

Τσεχία   ‐0,7  ‐2,7  ‐5,9  ‐5,4  ‐5,6  29  30  35,3  40,1  44,4 

Σλοβακία   ‐1,9  ‐2,3  ‐6,8  ‐8  ‐4,7  29,3  27,7  35,7  41,8  44 

Σλοβενία  0,2  ‐0,3  ‐6,1  ‐5,8  ‐4,4  23,3  22,5  29,4  34,5  37,2 
Πηγή: Regional Economic Outlook (2010): Europe Building Confidence. IMF, Oct 2010, σ. 31 

Τα  δημοσιονομικά  ελλείμματα  των  χωρών  υπό  μετάβαση  δεν  φαίνεται  να  είναι 
τόσο  υψηλά  όσο  αυτά  των  χωρών  της  ευρωζώνης,  αλλά  είναι  σχετικά  υψηλά  σε 
σχέση με τα δημοσιονομικά ελλείμματα χωρών με αντίστοιχο επίπεδο ανάπτυξης, 
όπως δείχνουν τα δύο επέμενα γραφήματα και αυτό το γεγονός προκαλεί ανησυχία 
(Outlook, Oct. 2010).  
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Γράφημα 83:Τα Δημοσιονομικά Ελλείμματα των Χωρών υπό Μετάβαση σε σύγκριση278 

 
Πηγή: Regional Economic Outlook (2010): Europe Building Confidence. IMF, Oct 2010, σ. 33 

Γράφημα 84: Το Δημόσιο Χρέος των Χωρών υπό Μετάβαση σε σύγκριση279 

 

Πηγή: Regional Economic Outlook (2010): Europe Building Confidence. IMF, Oct 2010, σ. 33 

Παρ’  όλες όμως  τις αρνητικές αυτές  εξελίξεις,  παρ’  όλους  τους φόβους που είχαν 
εκφράσει  κατά  καιρούς διάφοροι  παρατηρητές αλλά  και  οι  οίκοι αξιολόγησης  ότι 
αυτές οι «νέες» χώρες δεν θα μπορέσουν να αντέξουν μια γενικευμένη κρίση και θα 
καταρρεύσουν, παρ’ όλους αυτούς τους φόβους, οι χώρες αυτές δεν παρουσίασαν 
ένα  γενικευμένο  κραχ,  δεν  παρουσίασαν  τραπεζικές  ή  νομισματικές  κρίσεις.  Το 
γενικευμένο κραχ στις χώρες υπό μετάβαση αποσοβήθηκε χάρη στις πολιτικές που 
εφάρμοσαν και κυρίως τα έκτατα νομισματικά μέτρα που πήραν στην πλειονότητά 
τους  οι  χώρες  αυτές,  τα  οποία  μεταξύ  άλλων  περιελάμβαναν  μέτρα  στήριξης  της 
ρευστότητας  μέσω  χαμηλών  επιτοκίων,  μέτρα  στήριξης  πληγέντων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εγγυήσεις καταθέσεων κ.ά. 

Σημαντικό  όμως  ρόλο  φαίνεται  να  έπαιξε  στην  προκειμένη  περίπτωση  η 
χρηματοδοτική βοήθεια την οποία διέθεσαν το ΔΝΤ και άλλοι οργανισμοί, όπως η 
Ε.Ε., η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία και λειτούργησε αποτρεπτικά.  

                                                                 
278  Στα  στοιχεία  του  γραφήματος  περιλαμβάνονται  και  δεδομένα  από  τις  υπόλοιπες  χώρες  υπό 
μετάβαση. 
279  Στα  στοιχεία  του  γραφήματος  περιλαμβάνονται  και  δεδομένα  από  τις  υπόλοιπες  χώρες  υπό 
μετάβαση. 
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Πίνακας 54:Χρηματοδοτική Βοήθεια προς τις Χώρες υπό Μετάβαση ( δις δολάρια) 

   ΔΝΤ  Ε.Ε.  ΠΤ  Άλλοι  Σύνολο 

Κοσσυφοπέδιο   0,1  0,1  0,1  0  0,3 

Μολδαβία  0,6  0,3  0,3  0,1  1,3 

Βοσνία ‐ Ερζεγοβίνη  1,6  0,1  0,2  0,1  2 

Σερβία  4  0,2  0,4  0  4,6 

Λευκορωσία  3,5  0,3  0,2  1  5 

Λετονία  2,4  4,4  0,6  3,3  10,7 

Ουγγαρία  15,7  8,4  1,3  0  25,4 

Ρουμανία  17,1  6,6  1,3  1,3  26,3 

Ουκρανία  25,7  1,3  3,4  2,1  32,5 

Σύνολο  70,7  21,7  7,8  7,9  108,1 
Πηγή: Regional Economic Outlook (2010): Europe Building Confidence. IMF, Oct 2010, σ. 61 

Αποτρεπτικό  ρόλο  στην  εμφάνιση  ενός  γενικευμένου  κραχ  στις  χώρες  υπό 
μετάβαση έπαιξαν και οι πολιτικές στήριξης των ευρωπαϊκών χωρών. Οι πολιτικές 
χρηματοδότησης  και  στήριξης  των  τραπεζών,  οι  εγγυήσεις  που  προσέφεραν  οι 
ευρωπαϊκές  χώρες  στις  καταθέσεις  και  τα  προγράμματα  εξαγοράς  μετοχών  των 
πληγέντων  τραπεζών  λειτούργησαν θετικά  και  στις  χώρες υπό μετάβαση  και,  ενώ 
στην αρχή της κρίσης οι ευρωπαϊκές τράπεζες εμφανίζονταν ως μια από τις κυρίες 
αιτίες  εμφάνισης  και  διάχυσης  της  κρίσης,  μετατράπηκαν  μάλλον  σε  παράγοντες 
στήριξης  και  σταθερότητας,  γεγονός  το  οποίο  αποδεικνύεται  από  το  ότι  καμία 
σχεδόν ευρωπαϊκή τράπεζα δεν αποσύρθηκε από τις χώρες υπό μετάβαση κατά τη 
διάρκεια της κρίσης (Outlook, Oct. 2010). Το ίδιο αποδεικνύεται επίσης και από τις 
προσπάθειες στήριξης, τις οποίες ενορχήστρωσε το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, 
όπως  αυτές  αποτυπώθηκαν  από  την  πρωτοβουλία  της  Βιέννης280,  καθώς  και  την 
πρωτοβουλία στήριξης των σουηδικών τραπεζών προς τις τράπεζες των χωρών της 
Βαλτικής. Θετικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη έπαιξε και η σχετικά καλή κατάσταση 
των τραπεζών των χωρών υπό μετάβαση, όπως δείχνει ο επόμενος πίνακας, όπου 
φαίνεται η σχετικά καλή κατάσταση των περισσοτέρων δεικτών των τραπεζών τους.  

Πίνακας 55: Επιλεγμένοι Τραπεζικοί Δείκτες Χρηματοπιστωτικής Κατάστασης Χωρών υπό Μετάβαση 

  
Ποσοστά Κεφαλαιακής 

Επάρκειας 
Διαθέσιμα για μη 

καταβαλλόμενα δάνεια  
Ποσοστά μη 

καταβολεμένων  δανείων  

   2007  2008  2009  2007  2008  2009  2007  2008  2009 

Αλβανία  17,1  17,2  16,2  47,2  42,8  51,3  3,4  6,6  10,5 

Λευκορωσία  19,3  21,8  19,8  61,5  70  44,9  1,9  1,7  4,2 

                                                                 
280  Το  ΔΝΤ,  η  ΕΚΤ,  Η  Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  Ανάπτυξης  και  Αναδιάρθρωσης  και  η  Ε.Ε.,  έχοντας 
διαγνώσει  τις σοβαρές επιπτώσεις τις οποίες μπορεί να είχε η φυγή των ευρωπαϊκών τραπεζών από 
τις χώρες της Κεντρικής και της Νότιας Ευρώπης σε όλο το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και κυρίως 
το  τραπεζικό  σύστημα  των  συγκεκριμένων  χωρών  ανέπτυξαν  μια  πρωτοβουλία  με  το  όνομα 
Ευρωπαϊκή  Τραπεζική  Πρωτοβουλία  Συντονισμού,  η  οποία  είχε  ως  στόχο  την  ανάπτυξη  διαλόγου 
μεταξύ  των  τραπεζών  των  ενδιαφερόμενων αρχών αλλά  και  του  ιδιωτικού  τομέα  για  την  επίλυση 
των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν τα ίδια τα κράτη και οι τράπεζες. Σε διάφορες συναντήσεις, οι 
ευρωπαϊκές  τράπεζες  εξέφρασαν  την αποφασιστικότητά  τους  να υποστηρίξουν  τη  χρηματοδότηση 
των  θυγατρικών  τους  στις  συγκεκριμένες  χώρες,  αξιοποιώντας  τόσο  τα  προγράμματα 
χρηματοδότησης από διάφορους διεθνούς οργανισμούς, όσο και τα μέτρα στήριξης των  ίδιων των 
νομισματικών αρχών των συγκεκριμένων χωρών (Outlook, Oct. 2010, σ. 63).  
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Ποσοστά Κεφαλαιακής 

Επάρκειας 
Διαθέσιμα για μη 

καταβαλλόμενα δάνεια  
Ποσοστά μη 

καταβολεμένων  δανείων  

   2007  2008  2009  2007  2008  2009  2007  2008  2009 

Βοσνία‐Ερζεγοβίνη  17,1  16,3  16,1  37,2  37,9  34,4  3  3,1  5,9 

Βουλγαρία  13,8  14,9  17  100,4  109  78,3  2,1  2,5  6,4 

Κροατία  16,9  15,4  16,6  54,4  48,7  42,5  4,8  4,9  7,8 

Εσθονία  10,8  13,3  15,7  110,9  57,2  83,5  0,4  1,9  5,2 

Ουγγαρία  10,4  11,2  12,9  64,8  58,9  53,2  2,3  3  6,7 

Κοσσυφοπέδιο   17,4  16,5  17,9           4,1  3,3  4,3 

Λετονία  11,1  11,8  14,6  129,8  61,3  57,4  0,8  3,6  16,4 

Λιθουανία  10,9  12,9  14,2           1  4,6  19,3 

FYROM  17  16,2  16,4  117  120,3  101,4  7,5  6,6  8,9 

Μολδαβία  29,1  32,2  32,7  113,8  94,2  59,2  3,7  5,2  16,3 

Μαυροβούνιο  17,1  15  15,7  73,6  55,6  46,3  3,2  7,2  13,5 

Πολωνία  12  11,2  13,3  68,8  61,3  50,2  5,2  4,5  7,6 

Ρουμανία  13,8  13,6  14,7  61,6  60,3  50,6  4  6,5  15,3 

Ρωσία   15,5  16,8  20,9  144  118,4  94,8  2,5  3,8  9,7 

Σερβία   27,9  21,9  21,3     187,6  168,1     11,3  15,5 

Τουρκία  18,9  18  20,6  86,8  79,8  83,6  3,6  3,6  5,6 

Ουκρανία  13,9  14  18,1     132,4  65,1  13,2  17,4  40,2 
Πηγή: Regional Economic Outlook (2010): Europe Building Confidence. IMF, Oct 2010, σ. 37 

Στις  χώρες  υπό  μετάβαση  δεν  παρατηρήθηκε  επίσης  καμία  νομισματική  κρίση. 
Ειδικότερα  οι  χώρες  οι  οποίες  είχαν  επιλέξει  ένα  σταθερό  συναλλαγματικό 
καθεστώς,  όπως οι  χώρες  της Βαλτικής  και  η Βουλγαρία,  παρ’  όλη  την πίεση που 
δέχτηκαν,  διατήρησαν  το  ίδιο  καθεστώς  και  κατά  τη  διάρκεια  της  κρίσης.  Καμία 
χώρα  από  τις  εξεταζόμενες  χώρες,  με  εξαίρεση  την  Ουκρανία,  δεν  προέβη  στην 
αλλαγή του συναλλαγματικού καθεστώτος της281. Σημαντικό ρόλο στην προκειμένη 
περίπτωση  έπαιξε  η  χρηματοπιστωτική  βοήθεια  των  διεθνών  οργανισμών  και 
κυρίως του ΔΝΤ ταμείου, καθώς επίσης και η διάθεση πιστώσεων από μέρους της 
ΕΚΤ στο πλαίσιο λειτουργίας  του ERM  II282  και οι διμερείς συμφωνίες ανταλλαγής 
νομισμάτων  (τα  λεγόμενα Currency  Swap Agreements)  που  υπέγραψαν  διάφορες 
κρατικές τράπεζες των εξεταζομένων χωρών με τις κρατικές τράπεζες της Ελβετίας, 
της Σουηδίας και μεταξύ τους283.  

Τον  σημαντικότερο  όμως  ρόλο  στην  αποφυγή  παρατεταμένων  νομισματικών 
κρίσεων  έπαιξε  η  γρήγορη  αναπροσαρμογή  του  ελλείμματος  του  ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών  των υπό εξέταση  χωρών.  Ενώ,  όπως ήδη παρουσιάσθηκε 
στα προηγούμενα κεφάλαια, πολλές από τις  χώρες αυτές, πριν από την εμφάνιση 
της  κρίσης  παρουσίαζαν  μεγάλα  ελλείμματα,  τα  οποία  σε  αρκετές  περιπτώσεις 
ξεπερνούσαν  τα  επίπεδα  του  10%  του  ΑΕΠ,  μετά  την  κρίση  παρουσίασαν  μια 

                                                                 
281  Η  Ουκρανία  κατά  τη  διάρκεια  της  κρίσης  μετέβαλε  το  συναλλαγματικό  της  καθεστώς  της 
σταθερής διασύνδεσης σε καθεστώς ελεύθερης διακύμανσης (Becker, et al., 2010).  
282 H E.E., για παράδειγμα, έθεσε στη διάθεση των χωρών που αντιμετώπιζαν προβλήματα κατά τη 
στήριξη των νομισμάτων τους 50 δις ευρώ των βραχυπρόθεσμων πιστώσεων στήριξης νομισμάτων 
στο πλαίσιο του ΕRM II. 
283 Συνήθως τέτοιες συμφωνίες δεν δημοσιεύονται.  
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σημαντική  μείωση  στα  εμπορικά  τους  ελλείμματα,  με  τις  χώρες  της  Βαλτικής  να 
παρουσιάζουν  μάλιστα  πλεονάσματα,  όπως  επιβεβαιώνεται  από  τα  στοιχεία  του 
επόμενου πίνακα.  

Πίνακας 56: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Χωρών υπό Μετάβαση κατά τη Διεθνή Χρηματοπιστωτική Κρίση 

  
Βασικός Δείκτης Τιμών Κατανάλωσης 

(ετήσιος μέσος όρος )  Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών / ΑΕΠ 

   2009  2010  2011  2009  2010  2011 
Βαλτική   3 0,7 1,3 5,7 3,5  1,8 

Εσθονία   ‐0,1 2,5 2 4,5 4,2  3,4 
Λετονία   3,3 ‐1,4 0,9 8,6 5,5  2,9 

Λιθουανία   4,2 1 1,3 4,2 1,9  0,2 
Κεντρική Ευρώπη  3,6  2,9  2,8  ‐1,2  ‐1,7  ‐1,9 

Ουγγαρία   4,2 4,7 3,3 0,2 0,5  0,7 
Πολωνία   3,5 2,4 2,7 ‐1,7 ‐2,4  ‐2,6 

Νοτιο Ανατολική Ευρώπη χώρες της Ε.Ε.  4,8 4,9 4,6 ‐5,6 ‐4,7  ‐4,9 
Βουλγαρία   2,5 2,2 2,9 ‐9,5 ‐3  ‐3,1 
Ρουμανία   5,6 5,9 5,2 ‐4,5 ‐5,1  ‐5,4 

Νοτιο Ανατολική Ευρώπη υπόλοιπες 
χώρες   3,7  3  3,3  ‐7,8  ‐6,9  ‐7,1 

Αλβανία   2,2 3,4 2,9 ‐14 ‐9,2  ‐8,9 
Βοσνία Ερζεγοβίνη   ‐0,4  2,4  2,5  ‐6,9  ‐5,5  ‐5,5 

Κροατία   2,4 1,9 2,8 ‐5,3 ‐3,8  ‐4,7 
Κοσσυφοπέδιο   ‐2,4  1,7  3,2  ‐18,6  ‐18,5  ‐18,6 

FYROM   ‐0,8 1,9 3 ‐7,2 ‐3,9  ‐4,4 
Μαυροβούνιο   3,4 0,6 1 ‐30,7 ‐17  ‐12 

Σερβία   8,1 4,6 4,4 ‐6,7 ‐9,6  ‐9,4 
Χώρες της Ανεξάρτητης Κοινοπολιτείας  12,2 7 8 2,9 3,7  2,7 

Λευκορωσία   13 7,3 10,8 ‐13,1 ‐14  ‐13,9
Μολδαβία   0 7,4 6 ‐8,1 ‐11,2  ‐11,4

Ρωσία   11,7 6,6 7,4 4 4,7  3,7 
Ουκρανία   15,9 9,8 10,8 ‐1,5 ‐0,4  ‐1,3 

Τουρκία   6,3 8,7 5,7 ‐2,3 ‐5,2  ‐5,4 

Αναδυόμενες Αγορές Ευρώπης   8,5  6,1  6,1  0  ‐0,1  ‐0,6 
Νέα Μέλη Ε.Ε.   3,2 2,8 2,8 ‐1,7 ‐1,7  ‐1,9 
Τσεχία   1  1,6  2  ‐1,1  ‐1,2  ‐0,6 
Σλοβακία   0,9 0,7 1,9 ‐3,2 ‐1,4  ‐2,6 
Σλοβενία  0,9 1,5 2,3 ‐1,5 ‐0,7  ‐0,7 
ΗΠΑ  ‐0,3 1,4 1 ‐2,7 ‐3,2  ‐2,6 
Ευρωζώνη   0,3 1,6 1,5 ‐0,6 0,2  0,5 
Ε.Ε.‐27  0,9 1,9 1,8 ‐0,3 ‐0,1  0,1 
Παγκόσμια Οικονομία  2,5 3,7 3,1 0,4 0,3  0,5 

Πηγή: Regional Economic Outlook (2010): Europe Building Confidence. IMF, Oct 2010, σ. 54 

Αυτή η αποκατάσταση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών συνέβαλε με τη σειρά 
της  στη  μείωση  της  πίεσης  στις  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  των  χωρών  και  κατ’ 
επέκταση και στη διατήρηση ενός μέρους των συναλλαγματικών διαθεσίμων.  

22.3. Οι Αιτίες της Κρίσης στις υπό Μετάβαση Χώρες 
Τόσο  οι  χώρες  υπό  μετάβαση,  όσο  και  οι  χώρες  της  Λατινικής  Αμερικής  και  οι 
υπόλοιπες  αναπτυσσόμενες  χώρες  επλήγησαν  τόσο  μέσω  πραγματικών  όσο  και 
μέσω  χρηματοπιστωτικών  μεγεθών.  Ωστόσο,  οι  χώρες  υπό  μετάβαση  επλήγησαν, 
όπως  ήδη  αναπτύχθηκε,  περισσότερο  από  τις  υπόλοιπες.  Το  ερώτημα  το  οποίο 
τίθεται  είναι  γιατί  και  η  απάντηση  μάλλον  εντοπίζεται  στην  ιδιαιτερότητα  των 
χωρών αυτών, στα ειδικά τους χαρακτηριστικά και κυρίως στον τρόπο ανάπτυξης, 
στο  μοντέλο ανάπτυξης  που ακολούθησαν.  Αυτή  η  διαπίστωση προκύπτει  εάν  τις 
παρατηρήσουμε ως σύνολο αλλά και μεμονωμένα.  
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Παρατηρώντας τις επιπτώσεις της κρίσης στις επιμέρους και λαμβάνοντας υπ’ όψη 
τα  στοιχεία  προηγούμενων  κεφαλαίων,  διαπιστώνεται  ότι  τις  ισχυρότερες 
επιπτώσεις  δέχθηκαν  οι  χώρες  της  Βαλτικής,  η  Βουλγαρία,  η  Ρουμανία  και  η 
Ουγγαρία, η οποία αποτελεί μια ειδική περίπτωση (Outlook, April 2008, Oct. 2008, 
May 2009, Oct. 2009, May 2010, Oct. 2010). Πρόκειται μάλλον για χώρες στις οποίες 
παρατηρείται  πιο  έντονα  ένας  ανοδικός  κύκλος,  ένας  κύκλος  ο  οποίος  προήλθε 
μάλλον  από  την  έντονη  εισροή  κεφαλαίων  σε  αυτές.  Κεφάλαια  τα  οποία  
χρησιμοποιήθηκαν  μάλλον  για  επενδύσεις  στον  τομέα  των  υπηρεσιών  ή  τον 
κατασκευαστικό  τομέα,  τη  διάθεση  πιστώσεων  στον  ιδιωτικό  τομέα  για 
κατανάλωση  και  αγορά  κατοικιών.  Πιστώσεις  που  οδήγησαν  στην  υπερβολική 
αύξηση της ζήτησης και στην υπερθέρμανση των οικονομιών των χωρών αυτών.  

Σε αντίθεση με  τις παραπάνω χώρες,  στις  χώρες  της Κεντρικής Ευρώπης η  εισροή 
κεφαλαίων  φαίνεται  να  είναι  κάπως  περιορισμένη.  Τα  κεφάλαια  που  εισήλθαν 
φαίνεται  να  κατευθύνθηκαν  προς  χρηματοδότηση  της  παραγωγής,  στον 
βιομηχανικό  τομέα.  Οι  χώρες  αυτές  κατόρθωσαν  μάλλον  να  περιορίσουν  τη 
διάθεση  πιστώσεων  στα  νοικοκυριά  και  σε  αυτές  δεν  παρατηρήθηκε  μια 
υπερβολική αύξηση των τιμών των κατοικιών (Outlook, April 2008, Oct. 2008, May 
2009, Oct. 2009, May 2010, Oct. 2010).  

Η διαφορετική αυτή πορεία ανάπτυξης στις δύο αυτές ομάδες χωρών παρατηρείται 
μετά  την  είσοδό  τους  στην  Ε.Ε. Μερικά  χρόνια  πριν  από  την  ένταξη,  η  ανάπτυξη 
στην  πλειονότητα  των  χωρών  βασίσθηκε  στο  άνοιγμα  των  αγορών  τους  και  στην 
ανάπτυξη  των  εμπορικών  δραστηριοτήτων  με  τις  χώρες  της  Ε.Ε. Μετά  την  ένταξη 
και με  την προοπτική  της ένταξης στην ευρωζώνη, παρατηρήθηκε μια αύξηση της 
εισροής  κεφαλαίων  κυρίως  στην  πρώτη  ομάδα  (Outlook,  May  2011).  Όπως 
προαναφέρθηκε,  τα  περισσότερα  κεφάλαια  κατευθύνθηκαν  στον  τομέα  των 
υπηρεσιών και τον κατασκευαστικό τομέα, αυτό το γεγονός συνέβαλε με τη σειρά 
του σε μια υπερθέρμανση των οικονομιών τους, η οποία αποτυπώθηκε μέσα από 
την αύξηση  των μισθών στους συγκεκριμένους  τομείς  και στην αύξηση  των  τιμών 
των  κατοικιών.  Ο  ανοδικός  αυτός  κύκλος  της  αύξησης  των  τιμών  οδήγησε  σε 
αύξηση των κρατικών εισπράξεων και κατ’ επέκταση στην πρόσκαιρη βελτίωση των 
δημοσιονομικών των οικονομιών των χωρών αυτών. Στην όλη κατάσταση φαίνεται 
να συνέβαλαν και τα σταθερά συναλλαγματικά καθεστώτα που επέλεξαν οι χώρες 
αυτές  (με  εξαίρεση  τη  Ρουμανία),  καθώς  οι  σταθερές  συναλλαγματικές  ισοτιμίες 
συνέβαλαν  στην  υποτίμηση  του  συναλλαγματικού  κινδύνου  και  κατά  αυτό  τον 
τρόπο στην αύξηση των δανείων από το εξωτερικό (Outlook Oct 2008).  

Για άλλη μια φορά, η κρίση έδειξε ότι πολλά εξαρτώνται από τον τρόπο χρήσης των 
αυξημένων  δυνατοτήτων  που  προσφέρει  η  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση.  Οι 
χώρες  οι  οποίες  υπερέβαλαν  και  βάσισαν  την  ανάπτυξή  τους  σε  μια  αύξηση  της 
ζήτησης,  η  οποία  χρηματοδοτήθηκε  κυρίως από  την αύξηση  των πιστώσεων  τόσο 
από το εσωτερικό, όσο και κυρίως από το εξωτερικό, ήταν αυτές οι οποίες βίωσαν 
και τη μεγαλύτερη μείωση της παραγωγής τους.  

Οι  ανισορροπίες  στο  εσωτερικό  των  συγκεκριμένων  χωρών,  στις  οποίες 
αναφέρθηκαν  ενδεικτικά  συγγραφείς,  όπως  οι  Abiad,  Leight  και  Mody  (βλέπε 
κεφάλαιο  21),  επιβεβαιώνονται  και  από  μια  πρόσφατη  μελέτη  των  στελεχών  του 
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ΔΝΤ.  Οι  συγκεκριμένοι  μελετητές  διαπίστωσαν  ότι  στις  περιπτώσεις  των  χωρών 
Εσθονία,  Λετονία,  Βουλγαρία  και  Ουγγαρία,  υπήρξε  μια  υπερβολική  εισροή 
κεφαλαίων,  η  οποία  δεν  μπορεί  να  δικαιολογηθεί  με  το  επίπεδο  σύγκλισης  των 
χωρών αυτών. Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλαν, κατά τους ίδιους, εκτός των άλλων, 
αστοχίες  τόσο  της  νομισματικής,  όσο  και  της  δημοσιονομικής  και  της 
συναλλαγματικής  πολιτικής.  Ειδικότερα,  οι  συγγραφείς  αυτοί  πιστεύουν  ότι 
(Outlook, May 2010, σελ. 32 κ.ε.):  

- Οι σχετικές σταθερές ισοτιμίες συνέβαλλαν θετικά στην αύξηση των δανείων 
από το εξωτερικό αλλά και στην προσέλκυση επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 

o Αυτή  η  θετική  επίδραση  στην  αύξηση  των  δανείων  είναι  ιδιαίτερα 
εμφανής  στην  περίπτωση  των  χωρών  με  σταθερά  καθεστώτα.  Σε 
αυτό το γεγονός οδηγεί εκτός των άλλων (βλέπε επεξήγηση κεφάλαιο 
22.1) και το γεγονός της ανατίμησης των συναλλαγματικών ισοτιμιών 
των νομισμάτων των χωρών, καθώς και η στρατηγική της επένδυσης 
σε χώρες των οποίων τα νομίσματα αναμένεται να ανατιμηθούν. 

o Στην  περίπτωση  των  χωρών  με  μεταβλητές  συναλλαγματικές 
ισοτιμίες,  η  επίδραση  στη  σύναψη  δανείων  σε  ξένο  νόμισμα  και 
επενδύσεις  χαρτοφυλακίου συνδυάσθηκε με  τη μεταβλητότητα  των 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  αλλά  και  τις  επιδράσεις  που  έχουν 
τέτοιες  μεταβολές  στη  νομισματική  πολιτική.  Ονομαστικές 
ανατιμήσεις  οδηγούν  συνήθως  σε  περιοριστικές  νομισματικές 
πολιτικές και κάτι τέτοιο οδηγεί στη μείωση των αποδόσεων και κατ’ 
επέκταση  στη  μείωση  της  εισροής  κεφαλαίων  για  επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου.  

- Χώρες  με  σταθερές  συνδέσεις  μάλλον  ασκούν  περιοριστικές  πολιτικές, 
τείνουν  να  έχουν  χαμηλά  έως  αρνητικά  πραγματικά  επιτόκια,  γεγονός  το 
οποίο συμβάλλει στην αύξηση των δανείων από το εξωτερικό.  

- Χώρες με μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες και σταθερές συνδέσεις μάλλον 
προσελκύουν μεγάλο αριθμό διεθνών επενδυτών.  

- Χώρες  με  έντονη  ανάπτυξη  του  τομέα  των  υπηρεσιών  και  ειδικότερα  του 
τομέα  των  υπηρεσιών  χρηματοπιστωτικής  διαμεσολάβησης  προσελκύουν 
περισσότερα κεφάλαια.  

- Χώρες οι οποίες βρίσκονται σε έναν ανοδικό οικονομικό κύκλο προσελκύουν 
περισσότερα κεφάλαια.  

Σε  γενικές  γραμμές,  οι παραπάνω συγγραφείς  καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι  η 
διεθνής  επενδυτική  κοινότητα  και  οι  διάφοροι οίκοι αξιολόγησης αξιολόγησαν  τις 
χώρες  αυτές  παραβλέποντας  τις  όποιες  χρηματοπιστωτικές  ανισορροπίες  με  μια 
έμφαση «ευγενικής ανεμελιάς».  

Αρκετές  χώρες,  όπως η Βουλγαρία και η Κροατία,  διαβλέποντας προβλήματα από 
την  υπέρμετρη  εισροή  κεφαλαίων,  εφάρμοσαν  διάφορα  περιοριστικά  μέτρα  και 
κυρίως μέτρα περιορισμού δανείων σε ξένο νόμισμα. Η Κροατία,  για παράδειγμα, 
έθεσε περιορισμούς δανεισμού σε ξένο νόμισμα στις επιχειρήσεις, ενώ η Βουλγαρία 
έθεσε  πλαφόν  στη  δανειοδότηση  των  τραπεζών  σε  ξένο  νόμισμα  (Outlook, May 
2010, σελ. 35).  
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Οι ίδιο συγγραφείς αξιολογώντας τα παραπάνω μέτρα κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι (Outlook, May 2010, σ. 44):  

- Τέτοια  μέτρα  περιορισμού  εισροής  κεφαλαίων  και  ειδικότερα  μέτρα 
περιορισμού εξωτερικού δανεισμού μπορούν να αποφέρουν αποτελέσματα, 
αν  και  πάντα  υπάρχουν  δυνατότητες  τέτοια  μέτρα  να  παρακαμφθούν  από 
τους συμμετέχοντες στην αγορά.  

- Οι αυξήσεις  κεφαλαιακών απαιτήσεων επιδρούν  λιγότερο στο παραγωγικό 
άνοιγμα  από  την  επιβολή  ελάχιστων  υποχρεωτικών  αποθεμάτων  στις 
ελάχιστες άτοκες καταθέσεις. 

- Οι  επιβολή  ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεμάτων υλοποιείται  ευκολότερα 
και οδηγεί στη δημιουργία ρευστότητας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε περιπτώσεις κρίσεων.  
 

Πέραν  των  παραπάνω  σημαντικών  ζητημάτων,  η  κρίση  μοιάζει  να  θέτει  σε 
αμφισβήτηση το ίδιο το μοντέλο ανάπτυξης των χωρών υπό μετάβαση, διότι, παρ’ 
όλες  τις  προσπάθειες  που  έχουν  καταβάλλει  οι  διάφορες  χώρες  και  τις  επιτυχίες 
που  έχουν  επιδείξει  στον  περιορισμό  της  κρίσης,  μοιάζει  σχεδόν  αδύνατο  να 
επιστρέψουν  στα  επίπεδα  μεγέθυνσης  που  είχαν  πετύχει  πριν  από  το  κρίση.  Οι 
συγκεκριμένες  χώρες  απέφυγαν  ένα  γενικευμένο  κραχ,  απέφυγαν  τραπεζικές  και 
νομισματικές κρίσεις και πολλές από αυτές μείωσαν μάλιστα τα μεγάλα εμπορικά 
ελλείμματα.  Όμως,  στην  προκειμένη  περίπτωση  το  ζητούμενο  δεν  είναι  μόνο  η 
μείωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και η αποκατάσταση της εξωτερικής 
ισορροπίας, αλλά ο  τρόπος ανάπτυξης  (Outlook, April 2008, Oct. 2008, May 2009, 
Oct. 2009, May 2010, Oct. 2010, Becker, et al.,  2010). Οι χώρες αυτές δεν μπορούν 
πλέον να βασίζουν την ανάπτυξή τους στη δημιουργία εμπορικών ελλειμμάτων και 
στη  χρηματοδότηση  από  το  εξωτερικό,  αλλά  θα  πρέπει  να  αναζητήσουν  νέους 
τρόπους ανάπτυξης, π.χ. μέσω της προώθησης των εξαγωγών, όπως έχουν επιλέξει 
οι  περισσότερες  χώρες  της  Κεντρικής  Ευρώπης,  οι  οποίες  έχουν  προχωρήσει  στη 
δημιουργία  μιας  σχετικά  στερεάς  βάσης  ανάπτυξης  του  βιομηχανικού  τομέα  και 
προώθησης των προϊόντων. Τα μεγάλα ελλείμματα στον δημοσιονομικό τομέα και 
τα  υψηλά  περιθώρια  των  κρατικών  ομολόγων  λειτουργούν  στην  προκειμένη 
περίπτωση ανασταλτικά. Ο καιρός της «ευγενικής και ανέμελης» αξιολόγησης έχει 
πλέον  παρέλθει  και  οι  διεθνείς  επενδυτές  άρχισαν  να  αξιολογούν  τα  κράτη,  τις 
τράπεζες  και  τους  διάφορους  χρηματοπιστωτικούς  οργανισμούς  αυστηρότερα, 
λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τα  πραγματικά  δεδομένα  (Outlook,  May  2010).  Οι 
συγκεκριμένες χώρες φαίνεται να έχουν περιέλθει σε μια κατάσταση παρόμοια με 
εκείνη  των    μεσογειακών  χωρών  της  ευρωζώνης,  σύμφωνα  με  την  οποία  τα 
προβλήματα  του  χρηματοπιστωτικού  τομέα  επηρεάζουν  την  αξιολόγηση  των 
δημοσιονομικών  των  κρατών  και  αυτά  με  τη  σειρά  τους  την  κατάσταση  των 
τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών αγορών.  

22.4 Η Ανάκαμψη από την Κρίση 
Τόσο η Ε.Ε., όσο και οι ευρωπαϊκές χώρες υπό μετάβαση φαίνεται να ανακάμπτουν 
μετά από δύο και πλέον έτη σοβαρής ύφεσης. Οι προβλέψεις για το 2011 και 2012 
δείχνουν μια ανάκαμψη της τάξης του 1,7% και 1,9% για τις χώρες της Ευρώπης και 
4,1%  και  4,3%  για  τις  χώρες  υπό  μετάβαση  αντίστοιχα.  Αυτές  οι  τελευταίες 
αναμένεται να έχουν μια αρκετά μεγαλύτερη ανάκαμψη από αυτήν των χωρών της 
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ευρωζώνης, αλλά αυτή η ανάκαμψη είναι πολύ χαμηλότερη από τη μεγέθυνση που 
παρουσίαζαν οι συγκεκριμένες χώρες κατά την περίοδο πριν από την κρίση.  

Παρατηρώντας τα στοιχεία του επόμενου πίνακα φαίνεται ότι το κατά το έτος 2010 
τη μεγαλύτερη μεγέθυνση από τις χώρες υπό μετάβαση παρουσίασαν οι χώρες της 
Ανεξάρτητης Κοινοπολιτείας ακολουθούμενες από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης 
και κυρίως την Πολωνία, η οποία κατά το έτος αυτό παρουσίασε μια μεγέθυνση της 
τάξεως  του  3,8%.  Σε  αντίθεση  με  την  ανάκαμψη  του  έτους  2010,  η  οποία 
περιορίστηκε σε συγκεκριμένες ομάδες χωρών, οι προβλέψεις για τα δύο επόμενα 
έτη  δείχνουν,  ότι  η  ανάκαμψη  θα  συμπεριλάβει  σχεδόν  όλες  της  υπό  μετάβαση 
χώρες  με  τα  μεγαλύτερα  όμως  ποσοστά  μεγέθυνσης  να  παρουσιάζονται  και  πάλι 
στις  χώρες  της  Ανεξάρτητης  Κοινοπολιτείας,  ακολουθούμενες  από  τις  χώρες  της 
Κεντρικής Ευρώπης και της Βαλτικής.  

Πίνακας 57: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Χωρών υπό Μετάβαση, 2010‐2012 

  
Μεταβολή  

πραγματικού ΑΕΠ 
Μεταβολή 

πραγματικής ζήτησης  

Μεταβολή των 
πραγματικών 
Εξαγωγών  

Μεταβολή της 
πραγματικής 
κατανάλωσης   

   2010  2011  2012  2010  2011  2012  2010  2011  2012  2010  2011  2012 

Βαλτική   0,7  4,1  3,9  1,6  5,0  4,1  14,1  9,2  7,5  ‐2,6  2,8  3,0 

Λετονία   ‐0,3  3,3  4,0  ‐0,9  3,0  4,3  10,3  7,0  5,7  ‐0,1  3,0  4,0 

Λιθουανία   1,3  4,6  3,8  3,0  6,1  4,0  16,3  10,5  8,5  ‐4,1  2,5  2,4 

Κεντρική Ευρώπη  3,3  3,6  3,4  2,9  3,2  3,4  11,0  7,5  6,7  2,0  3,2  3,3 

Ουγγαρία   1,2  2,8  2,8  ‐1,6  2,3  2,5  13,9  9,3  8,7  ‐2,6  1,5  2,2 

Πολωνία   3,8  3,8  3,6  4,0  3,4  3,7  10,2  7,0  6,2  3,2  3,6  3,6 
Νοτιο Ανατολική 
Ευρώπη χώρες της 
Ε.Ε.  ‐0,9  1,9  4,1  ‐1,9  1,0  4,0  14,0  9,4  8,0  ‐1,5  1,7  4,0 

Βουλγαρία   0,2  3,0  3,5  ‐4,5  3,0  3,5  16,2  9,8  7,5  ‐1,2  3,6  4,0 

Ρουμανία   ‐1,3  1,5  4,4  ‐1,0  0,3  4,2  13,1  9,3  8,2  ‐1,7  1,0  4,1 
Νοτιο Ανατολική 
Ευρώπη υπόλοιπες 
χώρες   0,8  2,5  3,6  ‐3,3  1,3  3,4  14,0  9,3  6,8  ‐1,0  1,1  3,4 

Αλβανία   3,5  3,4  3,6  ‐8,0  4,1  2,6  29,0  1,2  7,6  ‐5,1  3,3  2,4 

Βοσνία Ερζεγοβίνη   0,8  2,2  4,0  ‐1,4  1,3  4,1  9,7  6,0  4,8  0,8  0,8  3,3 

Κροατία   ‐1,4  1,3  1,8  ‐5,1  0,7  2,0  4,1  3,3  2,1  ‐1,2  0,1  0,5 

Κοσσυφοπέδιο   4,0  5,5  5,2                            

FYROM   0,7  3,0  3,7  ‐1,1  2,4  3,8  22,7  18,7  13,0  1,1  2,4  3,9 

Μαυροβούνιο   1,1  2,0  3,5  ‐3,3  ‐1,2  1,2  9,0  8,2  5,3  6,8  ‐2,3  ‐0,1 

Σερβία   1,8  3,0  5,0  ‐1,2  0,9  4,8  19,1  16,6  10,2  ‐1,3  1,3  6,6 
Χώρες της 
Αναξέρτητησης 
Κοινοπολιτείας  4,2  4,9  4,5  6,5  7,6  6,1  10,0  3,4  4,2  3,4  7,2  6,8 

Λευκορωσία   7,6  6,8  4,8  10,3  6,1  5,0  5,1  13,3  4,7  8,6  6,9  6,9 

Μολδαβία   6,9  4,5  4,8  9,6  5,9  5,5  12,8  7,1  9,2  9,0  5,8  5,3 

Ρωσία   4,0  4,8  4,5  6,3  7,8  6,3  10,2  2,4  3,8  2,8  7,1  7,0 

Ουκρανία   4,2  4,5  4,9  6,2  6,3  5,3  10,4  5,9  6,7  5,9  7,5  5,3 

Τουρκία   6,2  4,6  4,5  12,2  5,3  5,1  2,6  6,2  6,1  7,3  6,1  5,7 

Αναδυόμενες 
Αγορές Ευρώπης   4,2  4,3  4,3  5,8  5,6  5,2  9,3  5,4  5,4  3,3  5,6  5,6 
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Μεταβολή  

πραγματικού ΑΕΠ 
Μεταβολή 

πραγματικής ζήτησης  

Μεταβολή των 
πραγματικών 
Εξαγωγών  

Μεταβολή της 
πραγματικής 
κατανάλωσης   

   2010  2011  2012  2010  2011  2012  2010  2011  2012  2010  2011  2012 

Νέα Μέλη Ε.Ε.   2,2  3,0  3,5  1,4  2,4  3,4  13,0  8,3  6,8  0,6  2,4  3,3 

                                      

Τσεχία   2,3  1,7  2,9  1,1  1,0  2,2  18,0  10,3  6,3  0,4  0,9  2,3 

Εσθονία  3,1  3,3  3,7  ‐3,8  3,5  3,7  21,7  4,1  4,9  ‐1,9  2,4  2,4 

Σλοβακία   4,0  3,8  4,2  2,7  1,8  3,6  16,4  8,5  6,6  ‐0,3  2,3  3,8 

Σλοβενία  1,2  2,0  2,4  0,4  1,0  2,2  7,8  6,8  5,7  0,5  1,2  2,2 

Ευρωζώνη   1,8  1,8  2,1  1,3  1,0  1,6  10,1  6,6  5,1  0,8  1,2  1,6 
Πηγή: Regional Economic Outlook (2011): Strengthening the Recovery. IMF, May 2011, σ. 34 

Η  ανάκαμψη  αυτή  οφείλεται  κατά  ένα  μεγάλο  ποσοστό  στην  ανάκαμψη  της 
παγκόσμιας  ζήτησης  και  κατ’  επέκταση  στην  αύξηση  των  εξαγωγών  και  όχι  τόσο 
στην ανάκαμψη της εσωτερικής ζήτησης, η οποία φαίνεται να προσαρμόζεται αργά, 
όμως σταθερά.    Στο  χαμηλό επίπεδο  της κατανάλωσης συνέβαλαν  τόσο η μείωση 
των πιστώσεων στο ιδιωτικό τομέα όσο και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας.   

Η ανάκαμψη των εξεταζομένων χωρών συνοδεύτηκε με μια σχετικά υψηλή αύξηση 
του πληθωρισμού, ο οποίος για το σύνολό τους έφτασε το 2010 στο ύψος του 7,1%. 
Η  αύξηση  του  πληθωρισμού  οφείλεται  μάλλον  στην  ανάκαμψη  των  τιμών  των 
διεθνών  προϊόντων,  παρά  στην  αύξηση  της  ρευστότητας.  Οι  επιπτώσεις  του 
πληθωρισμού  δεν  ήταν  ομοιόμορφες  για  όλες  τις  χώρες.  Τη  μεγαλύτερη  αύξηση 
παρουσιάζουν πάλι οι χώρες της Ανεξάρτητης Κοινοπολιτείας ακολουθούμενες από 
τις  χώρες  της  Κεντρικής  Ευρώπης  και  της  Βαλτικής.  Γενικά,  οι  χώρες  υπό  εξέταση 
παρουσίασαν κατά το έτος 2010 έναν μέσο πληθωρισμό ύψους 3.6%. Προβλέψεις 
για  τα  έτη  2011  και  2012  δείχνουν  τάσεις  σταθεροποίησης  και  μείωσης  του 
επιπέδου του πληθωρισμού. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ευνοϊκές είναι και οι εξελίξεις στον εξωτερικό τομέα, καθώς 
οι  περισσότερες  υπό  εξέταση  χώρες,  αλλά  και  πολλές  από  τις  υπόλοιπες, 
κατόρθωσαν  να  μειώσουν  τα  εμπορικά  τους  ελλείμματα  σε  μεγάλο  βαθμό.  Οι 
θετικές  αυτές  εξελίξεις  αναμένεται  να  συνεχισθούν  και  για  τα  δύο  επόμενα  έτη 
2011 και 2012.  

Σε αντίθεση με  τα παραπάνω,  ο  τραπεζικός  τομέας παραμένει προβληματικός. Αν 
και  η  πλειονότητα  των  τραπεζών  παρουσιάζει  συγκριτικά  υψηλά  ποσοστά 
κεφαλαιοποίησης, τα ποσοστά των επισφαλών δανείων είναι πολύ υψηλά.  

Πίνακας 58: Τραπεζικοί Δείκτες Χωρών υπό Μετάβαση 

  
Ποσοστά Κεφαλαιακής 

Επάρκειας 
Ρευστά Διαθέσιμα για μη 
καταβαλλόμενα δάνεια  

Ποσοστά μη 
καταβαλλόμενων 

δανείων  

   2007  2008  2009  2007  2008  2009  2007  2008  2009 

Αλβανία  17,1  17,2  16,2  47,2  42,8  51,3  3,4  6,6  10,5 

Λευκορωσία  19,3  21,8  19,8  61,5  70  44,9  1,9  1,7  4,2 

Βοσνία‐Ερζεγοβίνη  17,1  16,3  16,1  37,2  37,9  34,4  3  3,1  5,9 

Βουλγαρία  13,8  14,9  17  100,4  109  78,3  2,1  2,5  6,4 

Κροατία  16,9  15,4  16,6  54,4  48,7  42,5  4,8  4,9  7,8 
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Ποσοστά Κεφαλαιακής 

Επάρκειας 
Ρευστά Διαθέσιμα για μη 
καταβαλλόμενα δάνεια  

Ποσοστά μη 
καταβαλλόμενων 

δανείων  

   2007  2008  2009  2007  2008  2009  2007  2008  2009 

Εσθονία  10,8  13,3  15,7  110,9  57,2  83,5  0,4  1,9  5,2 

Ουγγαρία  10,4  11,2  12,9  64,8  58,9  53,2  2,3  3  6,7 

Κοσσυφοπέδιο   17,4  16,5  17,9           4,1  3,3  4,3 

Λετονία  11,1  11,8  14,6  129,8  61,3  57,4  0,8  3,6  16,4 

Λιθουανία  10,9  12,9  14,2           1  4,6  19,3 

FYROM  17  16,2  16,4  117  120,3 
101,

4  7,5  6,6  8,9 

Μολδαβία  29,1  32,2  32,7  113,8  94,2  59,2  3,7  5,2  16,3 

Μαυροβούνιο  17,1  15  15,7  73,6  55,6  46,3  3,2  7,2  13,5 

Πολωνία  12  11,2  13,3  68,8  61,3  50,2  5,2  4,5  7,6 

Ρουμανία  13,8  13,6  14,7  61,6  60,3  50,6  4  6,5  15,3 

Ρωσία   15,5  16,8  20,9  144  118,4  94,8  2,5  3,8  9,7 

Σερβία   27,9  21,9  21,3     187,6 
168,

1     11,3  15,5 

Τουρκία  18,9  18  20,6  86,8  79,8  83,6  3,6  3,6  5,6 

Ουκρανία  13,9  14  18,1     132,4  65,1  13,2  17,4  40,2 
Πηγή: Regional Economic Outlook (2010): Building Confidence. IMF, Oct 2010, σ. 37. 

Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται και στη διάθεση των πιστώσεων του τραπεζικού 
τομέα, η οποία όπως δείχνει το επόμενο γράφημα ακόμα δεν έχει ανακάμψει. 

 

Γράφημα 85: Πιστώσεις στον Ιδιωτικό Τομέα κατά την  Περίοδο Κρίσης των Χωρών υπό Μετάβαση σε Σύγκριση 

 

Πηγή: Regional Economic Outlook (2011): Strengthening the Recovery. IMF, May 2011, σ. 36 

Στην  παραπάνω  εξέλιξη  συνέβαλε  η αύξηση  της ανεργίας  και  η  αβεβαιότητα που 
προκαλεί αυτή, αλλά και τα προβλήματα των ευρωπαϊκών τραπεζών.  
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Γράφημα 86: Ανεργία σε Επιλεγμένες Χώρες υπό Μετάβαση, 2008 

 

Πηγή: Regional Economic Outlook (2011): Strengthening the Recovery. IMF, May 2011, σ. 36 

Πρόβλημα αποτελούν και τα μεγάλα διαρθρωτικά ελλείμματα τα οποία ανέδειξε η 
κρίση και τα οποία  επηρεάζουν την κατάσταση και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
όπως  δείχνει  το  επόμενο  γράφημα,  το  οποίο  παρουσιάζει  την  κατοχή  κρατικών 
ομολόγων χωρών υπό μετάβαση από τις τράπεζες.  

Γράφημα 87: Κατοχή Κρατικών Ομολόγων 

 

Πηγή: Regional Economic Outlook (2010): Building Confidence. IMF, Oct 2010, σ. 37. 

 

23. ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 
Συγκρίνοντας  την  κρίση  των  χωρών  υπό  μετάβαση  με  αυτήν  των  χωρών  της 
ευρωζώνης  μπορούμε  να  διαπιστώσουμε  κάποια  κοινά  στοιχεία,  τα  οποία 
ερμηνεύουν  καλύτερα  την  κατάσταση  στην  Ευρώπη.  Παρατηρώντας  και  τις  δύο 
περιπτώσεις, μπορεί σε γενικές γραμμές να διαπιστωθεί ότι η εμφάνιση της κρίσης 
οφείλεται  και  στις  δύο  περιπτώσεις  κυρίως  στις  ανισορροπίες  οι  οποίες 
χαρακτηρίζουν  τον  χρηματοπιστωτικό  τομέα.  Οι  εξεταζόμενες  χώρες,  μέχρι  την 
ένταξή τους στην Ε.Ε., βάσισαν τη διαδικασία μετάβασής τους στην ανάπτυξη των 
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εμπορικών  τους  δραστηριοτήτων.  Η  εισροή  κεφαλαίων  ήταν  σημαντική,  αλλά  όχι 
υπερβολική,  ώστε  να  δημιουργήσει  προβλήματα  και  ανισορροπίες.  Μετά  την 
ένταξη των νέων χωρών στην Ε.Ε., παρατηρήθηκε μια σχετική αύξηση των εισροών 
κεφαλαίου. Οι άμεσες  ξένες επενδύσεις στις  χώρες αυτές αυξήθηκαν,  ένα μεγάλο 
μέρος όμως αυτών δεν κατευθύνθηκε προς τον βιομηχανικό και παραγωγικό τομέα, 
αλλά  στον  τομέα  των  υπηρεσιών  και  τις  κατασκευές.  Ένα  άλλο  επίσης  σημαντικό 
μέρος των κεφαλαίων πήρε τη μορφή επενδύσεων χαρτοφυλακίου και ένα επίσης 
μεγάλο μέρος  εισήλθε  στις  χώρες αυτές με  τη μορφή δανείων.  Στην  εξέλιξη αυτή 
σημαντικό  ρόλο  έπαιξε  και  η  διάθεση  πιστώσεων  από  τις  ευρωπαϊκές  κυρίως 
τράπεζες.  Οι  επενδύσεις  στον  τομέα  των  υπηρεσιών  και  των  κατασκευών,  οι 
επενδύσεις σε χαρτοφυλάκια περιουσιακών στοιχείων (μετοχές και ομόλογα), και η 
διάθεση  πιστώσεων  στα  νοικοκυριά,  κυρίως  για  αγορά  κατοικίας,  συνέβαλαν  στη 
δημιουργία  ενός  κύκλου  ανοδικής  πορείας  και  κλίματος  ευφορίας.  Αυτά  τα 
χαρακτηριστικά  εμφανίσθηκαν  κυρίως  στις  χώρες  της  Βαλτικής  και  τη  Βουλγαρία, 
τις  χώρες  που  είχαν  επιλέξει  σταθερές  συναλλαγματικές  συνδέσεις.  Στην 
υπερθέρμανση  αυτή  σημαντική  φαίνεται  να  είναι  και  η  συμβολή  των  σταθερών 
συνδέσεων,  καθώς  τέτοιες  συνδέσεις  μειώνουν  τον  συναλλαγματικό  κίνδυνο  και 
ωθούν  σε  αυξημένο  δανεισμό  σε  ξένο  νόμισμα.  Η  κατάσταση  καταλήγει  για 
ορισμένες  από  τις  χώρες  σε  υπερβολικά  εξωτερικά  ελλείμματα.  Όταν  το  γενικό 
οικονομικό κλίμα μεταβλήθηκε λόγω της εμφάνισης της κρίσης στην ευρωζώνη και 
οι  ευρωπαϊκές  τράπεζες  άρχισαν  να  αντιμετωπίζουν  ένα  κλίμα  αβεβαιότητας,  η 
κατάσταση στις συγκεκριμένες χώρες άλλαξε και άρχισε ένας καθοδικός κύκλος, ο 
οποίος  στην  προκειμένη  περίπτωση  εκδηλώθηκε  με  τη  μορφή  παύσης  εισροής 
κεφαλαίου από την ταλανιζόμενη Ευρώπη. 
 
Παρουσιάζοντας  την κρίση στην ευρωζώνη στο Δεύτερο Μέρος,  στο κεφάλαιο 13, 
τονίστηκε  κυρίως  η  στενή  διασύνδεση  της  Ευρώπης  με  τις  ΗΠΑ  και  κυρίως  η 
κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά  την πτώχευση  της Lehman Brothers. Η  κρίση 
διαχύθηκε  από  τις  ΗΠΑ  στην  Ευρώπη.  Στην  ευρωζώνη,  η  κρίση  όμως  έδειξε  το 
«χειρότερο» πρόσωπό της και ο λόγος για αυτήν την εξέλιξη είναι τα προβλήματα, 
οι  αδυναμίες  και  οι  ανισορροπίες  που  χαρακτηρίζουν  την  ευρωζώνη.  Στην 
περίπτωση της ευρωζώνης, η κατάσταση εξελίχθηκε με έναν παρόμοιο τρόπο, όπως 
και στην περίπτωση των χωρών υπό μετάβαση.  

Η  ιστορία αρχίζει με  την  ίδρυση  της  νομισματικής  ένωσης  και  την  κατάργηση  του 
συναλλαγματικού κινδύνου,  τη μείωση των επιτοκίων,  τόσο λόγω της κατάργησης 
του συναλλαγματικού κινδύνου, όσο και λόγω των προσπαθειών που κατέβαλαν οι 
χώρες  να  μειώσουν  τα  δημοσιονομικά  τους  ελλείμματα  και  το  εξωτερικό  τους 
χρέος, έτσι ώστε να ενταχθούν στην νομισματική ένωση. Χώρες όπως η Ελλάδα, η 
Πορτογαλία, η  Ιρλανδία ή η  Ισπανία βρέθηκαν στη θέση να δανείζονται σχεδόν με 
τα ίδια επιτόκια που δανείζονταν η Γερμανία.  Η νομισματική ένωση με τη σειρά της 
συνέβαλε  στην  αύξηση  των  χρηματοπιστωτικών  συναλλαγών  και  ειδικότερα  στην 
αύξηση  των  ενδοευρωπαϊκών  τραπεζικών  συναλλαγών.  Οι  πιστώσεις  στην 
ευρωπαϊκή τραπεζική και ιδιαίτερα οι πιστώσεις στον ευρωπαϊκό νότο αυξήθηκαν, 
όπως  αυξήθηκαν  οι  πιστώσεις  προς  τις  χώρες  υπό  μετάβαση  και  ιδιαίτερα  στις 
χώρες της Βαλτικής και τη Βουλγαρία. Η μείωση των επιτοκίων δεν συνέβαλε μόνο 
στην  αύξηση  των  δαπανών  στον  ιδιωτικό  τομέα,  αλλά  και  στην  αύξηση  των 
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δαπανών  του  κρατικού  τομέα.  Η  μείωση  των  επιτοκίων  αποτέλεσε  μια  πολύ 
καλοδεχούμενη εξέλιξη για τις χώρες όπως η  Ιταλία και η Ελλάδα, καθώς οδήγησε 
σε  μείωση  των  δαπανών  για  πληρωμές  τόκων  και  στην  αύξηση  των  κρατικών 
δαπανών.  Η  αύξηση  των  κρατικών  δαπανών  ενισχύθηκε  και  από  την  αύξηση  των 
κρατικών  εισπράξεων,  η  οποία  ήταν  αποτέλεσμα  της  αύξησης  των  τιμών  των 
προϊόντων  και  των  περιουσιακών  στοιχείων.  Η  εύκολη  πρόσβαση  στο  χρήμα 
οδήγησε σε μια μείωση των αποταμιεύσεων και σε αύξηση των επενδύσεων από το 
εξωτερικό.  Η  εξέλιξη  αυτή  ήταν  ιδιαίτερα  εμφανής  στις  λιγότερο  αναπτυγμένες 
χώρες  του  ευρωπαϊκού  Νότου.  Στην  εξέλιξη  αυτή  συνέβαλαν  τόσο  το  χαμηλό 
επίπεδο  ανάπτυξης,  όσο  και  οι  προοπτικές  ένταξης  αλλά  και  η  έλλειψη 
συναλλαγματικού  κινδύνου.  Κατά  αυτό  τον  τρόπο,  αυξήθηκαν  σημαντικά  τα 
εμπορικά  ελλείμματα  των  χωρών  αυτών.  Σε  αντίθεση  με  αυτές  τις  χώρες,  χώρες, 
όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Ολλανδία, παρουσίασαν εμπορικά πλεονάσματα. 
Ενώ  οι  χώρες  του  ευρωπαϊκού  Βορρά  έδωσαν  έμφαση  στην  ανάπτυξη 
εμπορεύσιμων αγαθών και στην προώθησή τους, οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου 
φαίνεται  να  εγκλωβίστηκαν  σε  επενδύσεις  στον  τομέα  των  υπηρεσιών  και  στον 
κατασκευαστικό  τομέα,  γεγονός  το  οποίο  φαίνεται  να  συνέβαλε  στη  μείωση  της 
ανταγωνιστικότητάς τους και στην επιδείνωση των εμπορικών ελλειμμάτων τους.  

Γενικά,  τόσο στην περίπτωση των χωρών της ευρωζώνης, όσο και στην περίπτωση 
των υπό εξέταση χωρών μπορεί διαπιστωθεί ότι οι αιτίες της κρίσης είναι κοινές και 
αυτές  εντοπίζονται στις  χρηματοπιστωτικές υπερβολές που  είχε ως αποτέλεσμα η 
νομισματική  ένωση  και  η  χρηματοπιστωτική  σύγκλιση  των  νέων  χωρών.  Για  άλλη 
μια φορά αποδείχθηκε ο διττός ρόλος  του  χρήματος,  ο διττός ρόλος  των δανείων 
και των πιστώσεων, το καλό χρήμα και το κακό χρήμα, το καλό δάνειο και το κακό 
δάνειο,  η  καλή  πίστωση  και  κακή  πίστωση.  Οι  χώρες  του  ευρωπαϊκού  Βορρά  και 
κατά  ένα  μεγάλο  μέρος  οι  χώρες  της  Κεντρικής  Ευρώπης  μη  υποκύπτοντας  στα 
θέλγητρα  του  εύκολου  χρήματος  και  της  χρηματοδότησης  της  ζήτησης  μέσω  της 
αύξησης  του  δανεισμού,  δεν  παρασύρθηκαν  από  την  αύξηση  των  τιμών  των 
περιουσιακών  στοιχείων,  ούτε  και  από  την  αύξηση  των  τιμών  των  κατοικιών  και 
στόχευσαν στη σταθεροποίηση των οικονομιών τους, σε αντίθεση με τις χώρες του 
ευρωπαϊκού  Νότου  αλλά  και  τις  χώρες  της  Βαλτικής,  οι  οποίες  δεν  μπόρεσαν  να 
αντισταθούν  στα  θέλγητρα  του  «εύκολου»  χρήματος  και  κατέληξαν  να 
παρουσιάζουν  ανοδικούς  κύκλους  ευφορίας,  τους  οποίους  όμως  φαίνεται  να 
πληρώνουν ακριβά.   

Για  άλλη  μια  φορά,  φαίνεται  ότι  η  «εικονική»  πραγματικότητα  των  ανοδικών 
κύκλων  ευφορίας,  μέσω  της  δημιουργίας  ρευστότητας  δεν  μπορεί  να  επιδράσει 
στον πραγματικό κύκλο της παραγωγής, παρά μόνο πρόσκαιρα. Για άλλη μια φορά 
εντοπίζεται,  ότι  οι  πραγματικές  αιτίες  βρίσκονται  μάλλον  στη  σφαίρα  της 
πραγματικής  οικονομίας  και,  στην  περίπτωση  της  ευρωζώνης  και  των  χωρών  υπό 
μετάβαση,  τα  πραγματικά  προβλήματα  μάλλον  βρίσκονται  στα  εξωτερικά 
πλεονάσματα που παρουσιάζουν οι μεν και στα ελλείμματα που παρουσιάζουν οι 
δε. Για τις χώρες υπό μετάβαση, οι οποίες φαίνεται να έχουν αποφύγει το σκόπελο 
των  μεγάλων  ελλειμμάτων,  η  κρίση  έδειξε  ότι  αυτές  δεν  μπορούν  πλέον  να 
βασίζονται στην εξωτερική χρηματοδότηση, παρά μόνον όταν αυτή συνδέεται μόνο 
με εισπράξεις από την αύξηση των εξαγωγών τους.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Έχοντας  καλύψει  ένα  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  της  πορείας  της  μετάβασης, 
σύγκλισης  και  οικονομικής  ολοκλήρωσης  των  εξεταζομένων  χωρών  και  έχοντας 
εξετάσει  έναν  μεγάλο  αριθμό  στατιστικών  δεδομένων  μπορούμε  να  εξάγουμε 
ορισμένα συμπεράσματα.  
Σε γενικές γραμμές, οι χώρες υπό μετάβαση έχουν κάνει τεράστια βήματα προόδου 
στον  τομέα  των  μεταρρυθμίσεων  και  τυπικά  λειτουργούν  με  το  σύστημα  της 
οικονομίας  της αγοράς.  Εάν  κάποια προβλήματα φαίνεται  να υπάρχουν  σε αυτόν 
τον  τομέα,  αυτά  εντοπίζονται  κυρίως  στην  ποιότητα  των  εφαρμογών  και  κυρίως 
στον  βαθμό  υλοποίησης  της  ενιαίας  ευρωπαϊκής  αγοράς.  Αυτά  τα  προβλήματα 
εντοπίζονται  κυρίως  στους  τομείς  της  παιδείας,  της  γνώσης,  της  έρευνας  και 
τεχνολογίας,  της  ενέργειας  και  του επιχειρηματικού κλίματος. Πρόκειται όμως για 
προβλήματα  τα  οποία  αντιμετωπίζουν  και  πολλές  άλλες  ευρωπαϊκές  χώρες. 
Διαχρονικά,  οι  χώρες  αυτές  έχουν  να  επιδείξουν  υψηλούς  ρυθμούς  ανάπτυξης. 
Έχουν  ενταχθεί  πλήρως  στο  διεθνές  σύστημα  εμπορικών  συναλλαγών.  Η  βασική 
κατεύθυνση  των  εμπορικών  τους  συναλλαγών  είναι  η  Ευρώπη,  μεγάλα  όμως 
βήματα  έχουν  κάνει  και  στην  ανάπτυξη  εμπορικών  συναλλαγών  με  τις  υπόλοιπες 
χώρες.  Κατόρθωσαν  επίσης  να  αξιοποιήσουν  τη  διεθνή  χρηματοπιστωτική  αγορά 
και ειδικότερα την ευρωπαϊκή και κυρίως την τραπεζική.  

Η  ένταξη  των  χωρών  αυτών  στην  Ε.Ε.  λειτούργησε  θετικά  και  προσέδωσε  στην 
πορεία σύγκλισής τους μια δυναμική. Η προοπτική ένταξης συνοδεύτηκε μέσα από 
την  αύξηση  των  εμπορικών  συναλλαγών,  αλλά  κυρίως  μέσα  από  την  αύξηση 
εισροής  κεφαλαίου  για  άμεσες  ξένες  επενδύσεις,  επενδύσεις  χαρτοφυλακίου  και 
κυρίως νέες πιστώσεις από τις ευρωπαϊκές τράπεζες.  

Παρ’ όλες τις προσπάθειες που έχουν καταβάλλει οι συγκεκριμένες χώρες, απέχουν 
ακόμα αρκετά από  την πραγματική σύγκλιση προς  τα  επίπεδα  των ανεπτυγμένων 
ευρωπαϊκών  χωρών  και  δη  από  τα  επίπεδα  των  χωρών  της  ευρωζώνης.  Αυτό 
φαίνεται  στο  κατά  κεφαλήν  εισόδημα  των  χωρών αυτών,  το  οποίο  ανέρχεται  στο 
50%  εκείνου  των  ανεπτυγμένων,  καθώς  επίσης  στη  διάρθρωση  της  παραγωγής, 
όπου  έχει  αυξηθεί  το  ποσοστό  των  υπηρεσιών,  αλλά  παραμένει  ακόμα  σχετικά 
υψηλό  το  ποσοστό  του  πρωτογενή  τομέα.  Τάσεις  σύγκλισης  δείχνει  και  ο  τομέας 
των  εμπορικών  συναλλαγών.  Οι  αρχικοί  φόβοι  επικέντρωσης  στον  τομέα  των 
προϊόντων  χαμηλού  εργατικού  κόστους  δεν  φαίνεται  να  επαληθεύονται.  Αρκετές 
χώρες  φαίνεται  να  κερδίζουν  μια  ανταγωνιστική  θέση  στις  διεθνείς  εμπορικές 
συναλλαγές.  Οι  ενδείξεις  αναφορικά  με  τη  σύγκλιση  των  τιμών  είναι  θετικές,  η 
μεταβολή  των  αποκλίσεων  των  τιμών  μειώνεται,  αλλά  η  διαφορά  στα  επίπεδα 
τιμών παραμένει ακόμα σχετικά μεγάλη. Η συσχέτιση των επιχειρηματικών κύκλων 
με  αυτήν  των  ανεπτυγμένων  χωρών  της  Ευρώπης  είναι  σχετικά  χαμηλή,  ακόμα 
χαμηλότερη σε σχέση με τον επιχειρηματικό κύκλο των ΗΠΑ, τη μεγάλη «σταθερά» 
της  παγκοσμιοποίησης.  Περισσότερο  όμως  εμφανείς  είναι  οι  υστερήσεις  στον 
χρηματοπιστωτικό  τομέα.  Στις  υπό  εξέταση  χώρες  παρατηρήθηκε  μια  τεράστια 
αύξηση  των  χρηματοπιστωτικών  συναλλαγών.  Αναπτύχθηκαν  χρηματοπιστωτικοί 
δεσμοί με  την Ε.Ε., αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι  χώρες αυτές χρηματοπιστωτικά 
ολοκληρώθηκαν. Η μεγαλύτερη ολοκλήρωση παρατηρήθηκε στον τραπεζικό τομέα 
μέσω  της  έντονης  δραστηριοποίησης  ευρωπαϊκών  τραπεζών,  ο  τομέας  όμως  της 
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λιανικής  τραπεζικής  διαμεσολάβησης  παρέμεινε  σχετικά  «ανολοκλήρωτος»,  εφ’ 
όσον το μεγαλύτερο μέρος της λιανικής διατραπεζικής διαμεσολάβησης παραμένει 
ένα ζήτημα εντός των διαχωριστικών ορίων των κρατών. Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη 
παρουσίασε η αγορά κρατικών ομολόγων, ενώ σχετικά μικρή ανάπτυξη παρουσίασε 
η  αγορά μετοχών  και  επιχειρηματικών  ομολόγων.  Γενικά,  όπως ακριβώς  και  στην 
ευρωζώνη,  έτσι  και  στην  περίπτωση  των  ευρωπαϊκών  χωρών  υπό  μετάβαση  δεν 
υπάρχει μια ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά.  

Τα χαμηλά επίπεδα πραγματικής σύγκλισης των υπό εξέταση χωρών, αν μη τι άλλο 
φανερώνουν τις μεγάλες ανάγκες των χωρών αυτών για προσαρμογή και κατά αυτό 
τον τρόπο καταδεικνύουν την αντίφαση των κριτηρίων της συνθήκης του Μάαστριχτ 
με τις πραγματικές ανάγκες. Τα κριτήρια της συνθήκης όταν εφαρμόστηκαν αρχικά, 
εφαρμόστηκαν  ως  τα  κριτήρια  ενός  τελικού  σταδίου  ανάπτυξης  και  σύνδεσης 
χωρών με σχεδόν ίδια επίπεδα ανάπτυξης. Η εφαρμογή των κριτηρίων σε χώρες με 
διαφορετικό  στάδιο  ανάπτυξης  και  κυρίως  σε  χώρες  με  ένα  χαμηλό  επίπεδο 
ανάπτυξης, φαίνεται  να μην «λειτουργεί». Η σύγκλιση  των  τιμών  είναι  επιθυμητή 
και μπορεί να λειτουργήσει, όταν εφαρμοστεί σε χώρες με ίδιο επίπεδο ανάπτυξης. 
Παρουσιάζει  όμως  προβλήματα  στην  περίπτωση  εφαρμογής  και  σε  χώρες  με 
χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης, όπως στην περίπτωση των χωρών υπό μετάβαση. 
Η σύγκλιση των χωρών με χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης έχει ως αποτέλεσμα και 
την αύξηση του επιπέδου των τιμών, κάτι τέτοιο αντιβαίνει όμως στους στόχους της 
συνθήκης.  Το  ίδιο  συμβαίνει  και  με  τη  σύγκλιση  των  επιτοκίων.  Αυτή  είναι 
επιθυμητή  και  δυνατή  σε  περιπτώσεις  χωρών  με  το  ίδιο  επίπεδο  ανάπτυξης.  Δεν 
φαίνεται  να είναι αναγκαία όμως στην περίπτωση χωρών με χαμηλότερο επίπεδο 
ανάπτυξης  και  με  μεγάλες  ανάγκες  για  αναπτυξιακές  πολιτικές.  Η  ίδια 
προβληματική  ισχύει  και  για  την  περίπτωση  των  ορίων  των  δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων  και  τα  επίπεδα  του  εξωτερικού  χρέους.  Και  εδώ  οι  ανάγκες  για 
αναπτυξιακές  πολιτικές,  για  δημοσιονομικές  πρωτοβουλίες  σε  χώρες  με  χαμηλό 
επίπεδο  ανάπτυξης  είναι  μεγάλες.  Παρόμοια  είναι  και  η  προβληματική  στην 
περίπτωση των κριτηρίων αναφορικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Στο τελικό 
στάδιο  σύγκλισης  χωρών  ομοίων  επιπέδων  ανάπτυξης,  η  σταθερότητα  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  αποτελεί  μια  ένδειξη  σταθερότητας  της  οικονομίας. 
Αυτό όμως είναι δύσκολο να λειτουργήσει στην περίπτωση χωρών με διαφορετικό 
επίπεδο  ανάπτυξης.  Χώρες  με  χαμηλό  επίπεδο  ανάπτυξης,  όπως  οι  υπό  εξέταση 
χώρες,  θα  πρέπει  πρώτα  να  προχωρήσουν  σε  ένα  ικανοποιητικό  επίπεδο 
πραγματικής σύγκλισης και μετά να εφαρμόσουν τα κριτήρια της συνθήκης, αλλιώς 
θα πρέπει να προβλέψουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την κοινωνική 
συνοχή.  

Μέχρι  την  ένταξή  τους  στην  Ε.Ε.  η  ανάπτυξη  των  υπό  εξέταση  χωρών  βασίσθηκε 
κυρίως  στις  προσπάθειες  προσαρμογής  αλλά  και  την  ανάπτυξη  των  εμπορικών 
συναλλαγών. Μετά την ένταξη, παρατηρήθηκε μια αύξηση της εισροής κεφαλαίων, 
κυρίως  μέσω  των  ευρωπαϊκών  τραπεζών.  Η  διεθνής  χρηματοπιστωτική  κρίση  για 
άλλη  μια  φορά  έδειξε  το  πόσο  επικίνδυνο  είναι  η  ανάπτυξη  να  βασίζεται  στην 
ευφορία των χρηματοπιστωτικών δεικτών και να αποσυνδέεται από τη σφαίρα της 
παραγωγής. Αρκετές χώρες κατέληξαν σε έναν «φαύλο» κύκλο ανοδικής ευφορίας, 
κατά τον οποίο χρησιμοποίησαν ένα μεγάλο μέρος της εισροής κεφαλαίων, για να 
χρηματοδοτήσουν  την  κατανάλωση,  να  επενδύσουν  στις  υπηρεσίες  και  τις 
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κατασκευές,  υπερθερμαίνοντας  έτσι  τις  οικονομίες,  αυξάνοντας  τις  τιμές  των 
περιουσιακών στοιχείων και μειώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Όταν λοιπόν 
αυτός  κύκλος  μετεστράφη,  ένιωσαν  τις  αρνητικές  συνέπειες  μιας  ισχυρής  και 
παρατεταμένης  κρίσης.  Οι  αρχικές  εντυπώσεις,  ότι  τελικά  οι  χώρες  της  Ε.Ε. 
αποτελούν  κάτι  το  διαφορετικό,  διότι  έχουν  κατά  βάση  ολοκληρώσει  τον 
χρηματοπιστωτικό  τομέα  τους,  μέσα  από  την  ανάπτυξη  μόνιμων  δεσμών  και 
θεσμών, σε αντίθεση με τις χώρες της Νοτιο‐Ανατολικής Ασίας, οι οποίες απλά και 
μόνο  φρόντισαν  να  αναπτύξουν  τις  χρηματοπιστωτικές  συναλλαγές,  χωρίς  να 
φροντίσουν  να  αναπτύξουν  και  μόνιμους  και  σταθερούς  δεσμούς,  δεν  ισχύουν 
πλέον. Η Ευρώπη, η Ε.Ε. δεν είναι τελικά διαφορετική. Η ευγενική ανεμελιά με την 
οποία  οι  διεθνείς  επενδυτές  και  οι  διεθνείς  αγορές  αξιολογούσαν  την  κατάσταση 
στις χώρες της Ε.Ε., παρήλθε μάλλον ανεπίστρεπτη με την εμφάνιση της κρίσης.  

Οι  μεμονωμένες  χώρες  συμμετείχαν  στη  διαδικασία,  μετάβασης,  ανάπτυξης  και 
σύγκλισης  σε  διαφορετικό  βαθμό.  Γενικά,  οι  υπό  εξέταση  χώρες  μπορούν  να 
χωρισθούν  σε  αυτές  οι  οποίες  χρησιμοποίησαν  ευέλικτες  και  σχετικά  ευέλικτες 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες  και  σε  αυτές  περιλαμβάνονται  κυρίως  οι  χώρες  της 
Κεντρικής Ευρώπης, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία Σλοβακία και η Ρουμανία 
και σε εκείνες οι οποίες στην πλειονότητά τους χρησιμοποίησαν σταθερές έως πολύ 
σταθερές συνδέσεις, όπως οι χώρες της Βαλτικής και η Βουλγαρία.  

Η πρώτη ομάδα χωρών αφορά χώρες, οι οποίες έχουν κατορθώσει να χειριστούν με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ελεύθερα κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 
και  να  πετύχουν  τη  σχετική  σταθερότητα  των  οικονομιών  τους  (εξαίρεση  στην 
προκειμένη περίπτωση αποτελεί η Ουγγαρία). Είναι επίσης και οι χώρες, οι οποίες 
επλήγησαν  σχετικά  λιγότερο  από  την  κρίση,  ακριβώς  διότι  σε  αυτές  δεν 
παρατηρήθηκαν  μεγάλες  ανισορροπίες  στον  χρηματοπιστωτικό  τομέα.  Είναι  οι 
χώρες,  οι  οποίες  απέφυγαν  μια  υπερθέρμανση  των  οικονομιών  τους, 
χρησιμοποίησαν  τα  ξένα  κεφάλαια  για  επενδύσεις  στον  βιομηχανικό  τομέα, 
αύξησαν  την  ανταγωνιστικότητά  τους  και  είχαν  σχετική  επιτυχία  στον  διεθνή 
εμπορικό στίβο, παρουσιάζοντας συγκριτικά χαμηλά εμπορικά ελλείμματα.  

Η  δεύτερη  ομάδα  μπορεί  να  χαρακτηριστεί  ως  η  ομάδα,  η  οποία  υπέκυψε  στα 
«θέλγητρα»  του εύκολου χρήματος, η οποία χρησιμοποίησε τα ξένα κεφάλαια για 
χρηματοδότηση  της  κατανάλωσης,  για  επενδύσεις στον  τομέα  των υπηρεσιών  και 
των  κατασκευών.  Η  ανάπτυξη  των  συγκεκριμένων  χωρών,  τουλάχιστον  μετά  το 
2004,  φαίνεται  να  βασίσθηκε  περισσότερο  στην  άνθιση  των  λογιστικών 
καταστάσεων,  στην  αύξηση  των  τιμών  των περιουσιακών στοιχείων,  στην αύξηση 
των τιμών των κατοικιών.  Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη φαίνεται να έπαιξε 
και  η  επιλογή  του  συναλλαγματικού  καθεστώτος,  η  επιλογή  των  σταθερών 
συνδέσεων.  Σταθεροποιώντας  τις συναλλαγματικές  ισοτιμίες  και  καταργώντας  τον 
συναλλαγματικό  κίνδυνο,  οι  χώρες  αυτές  άνοιξαν  τις  θύρες  σε  μεγάλες  εισροές 
κεφαλαίων.  Κάτω  από  το  πρίσμα  υψηλότερων  επιτοκίων  στις  χώρες  αυτές,  λόγω 
του  υψηλότερου  επιπέδου  πληθωρισμού,  συνέφερε  στους  επενδυτές,  εγχώριους 
και ξένους, να δανείζονται από το εξωτερικό και  να τοποθετούν τα ξένα κεφάλαια 
στις εγχώριες επενδύσεις και κυρίως σε επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών και 
των  κατασκευών,  οι  οποίοι  παρουσίαζαν  και  τις  μεγαλύτερες  αποδόσεις.  Οι 
επενδύσεις  στους  συγκεκριμένους  τομείς  οδηγούσαν  σε  αυξήσεις  τιμών  των 
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κατοικιών  και  αυτές  με  τη  σειρά  τους  συνέβαλλαν  στην  αύξηση  της  ζήτησης,  σε 
περεταίρω αύξηση των τιμών, οδηγώντας σε απώλεια της ανταγωνιστικότητας των 
χωρών αυτών. Κατά αυτό τον τρόπο, η ομάδα των χωρών αυτών κατέληξε μάλλον 
σε υπερβολικά  εμπορικά  ελλείμματα. Προφανώς οι  επενδυτές,  εγχώριοι  και  ξένοι 
δεν  περίμεναν  μια  μελλοντική  υποτίμηση  των  νομισμάτων  τους,  η  οποία  θα 
μπορούσε  να  εξισορροπήσει  την  κατάσταση  στη  διεθνή  αγορά  κεφαλαίου,  διότι 
αυτή  δεν  μπορούσε  να  επέλθει,  εφ’  όσον  οι  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  ήταν 
σταθερές και τα κράτη εγγυόντουσαν αυτή τη σταθερότητα.  

Συνδέοντας τους παραπάνω συλλογισμούς με τις αναφορές περί λειτουργικού και 
μη λειτουργικού τριγώνου (βλέπε κεφάλαιο 2.3), μπορεί να εκφρασθεί η άποψη ότι 
η  πρώτη  ομάδα  χωρών  αφορά  την  περίπτωση  των  χωρών  ενός  λειτουργικού 
τριγώνου.  Χώρες όπως οι  προαναφερθείσες,  δανείζονται  εύκολα σε  ξένο  νόμισμα 
και για αυτόν τον λόγο μάλλον δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του προπατορικού 
αμαρτήματος  ή  βασικής  αδυναμίας  (original  sin),  οι  οποίες  όμως  παρ’  όλα  αυτά 
έχουν  κατορθώσει  να  λειτουργήσουν σε  ένα  καθεστώς  ελεύθερης διακίνησης  του 
κεφαλαίου  και  ελεύθερης  διακύμανσης  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών.  Στον 
αντίποδα, στην περίπτωση του μη λειτουργικού τριγώνου βρίσκονται οι χώρες της 
δεύτερης ομάδας, οι οποίες διαθέτουν και αυτές πρόσβαση στην αγορά του ευρώ 
και δεν αντιμετωπίζουν και αυτές το πρόβλημα του προπατορικού αμαρτήματος ή 
βασικής  αδυναμίας,  οι  οποίες  όμως  δεν  έχουν  κατορθώσει  να  λειτουργήσουν 
αποτελεσματικά παρουσιάζοντας έντονες χρηματοπιστωτικές ανισορροπίες.  

Αναφορικά  με  τα  επί  μέρους  συναλλαγματικά  καθεστώτα  και  τις  επί  μέρους 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  η  εμπειρία  της σύγκλισης αυτών  των  χωρών αλλά  και 
των συνεπειών της κρίσης δείχνει προς δύο μεγάλες κατευθύνσεις. Από τη μια, προς 
την ανάγκη χρησιμοποίησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας ως μέσο προσαρμογής 
για  τις  ανάγκες  της  πραγματικής  σύγκλισης  και,  από  την  άλλη,  προς  την  ανάγκη 
προστασίας της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.  

Η ανάγκη αυτή εντοπίζεται, για παράδειγμα,   στην περίπτωση του αποτελέσματος 
Balassa‐Samuelson,  το οποίο είναι ένα αποτέλεσμα της σύγκλισης. Το αποτέλεσμα 
αυτό  μπορεί  να  αντιμετωπισθεί  είτε  μέσω  μιας  αύξησης  του  επιπέδου  του 
πληθωρισμού,  είτε  μέσω  μιας  ονομαστικής  ανατίμησης.  Στην  περίπτωση  της 
εφαρμογής  ενός  καθεστώτος  σταθερής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  η  μόνη 
εναλλακτική λύση είναι η αύξηση του πληθωρισμού,   γεγονός το οποίο μπορεί να 
αντιτίθεται  στον  στόχο  του  πληθωρισμού.  Από  την  άλλη  πλευρά,  μια  αύξηση  του 
πληθωρισμού  οδηγεί  στη  μείωση  των  πραγματικών  επιτοκίων  και  έτσι  σε 
περεταίρω αύξηση του πληθωρισμού. Αυτή η αύξηση του πληθωρισμού, σε πολλές 
περιπτώσεις  χωρών  φαίνεται  να  ήταν  μεγαλύτερη  και  από  την  αύξηση  της 
παραγωγικότητας.  Μια  τέτοια  όμως  εξέλιξη  συνήθως  οδηγεί  σε  αύξηση  των 
μισθών,  κυρίως  στον  τομέα  των  μη  εμπορεύσιμων  αγαθών  και  κατ’  επέκταση  σε 
αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Την ανάγκη για προσαρμογή ενισχύει το 
γενικό  συμπέρασμα  ότι  σε  τελική  ανάλυση  η  κρίση  ήταν  ένα  αποτέλεσμα  της 
ανισορροπίας  στον  εξωτερικό  τομέα.  Αν  μη  τι  άλλο,  η  κρίση  έδειξε,  ότι  οι 
συγκεκριμένες χώρες δεν μπορούν πλέον να βασισθούν στην «ευγενική ανεμελιά» 
των  διεθνών  επενδυτών,  οι  οποίοι  θα  τους  εξασφαλίζουν  εύκολη  πρόσβαση  στη 
διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά, και θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης και 
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να επικεντρώσουν την προσοχή τους στις εξαγωγές, στην εξάλειψη της εξωτερικής 
ανισορροπίας,  στην  εξισορρόπηση  των  εμπορικών  ελλειμμάτων.  Η  εμπειρία  των 
χωρών της ευρωζώνης και η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες χώρες 
δείχνει,  ότι  είναι  προτιμότερο  να  μην  βασίζονται  στην  ex  post  αντιμετώπιση  των 
εξωτερικών ανισορροπιών και να φροντίσουν στην ex ante αντιμετώπιση αυτή.  

Τα  πράγματα  δυσκολεύουν  αναφορικά  με  τη  χρηματοπιστωτική  σταθερότητα.  Οι 
ενδείξεις  από  την  πρόσφατη  εμπειρία  της  κρίσης  στις  χώρες  υπό  μετάβαση 
δείχνουν ότι οι σταθερές συνδέσεις έχουν συμβάλλει στην αύξηση του δανεισμού 
σε ξένο νόμισμα και κατ΄ επέκταση στη χρηματοπιστωτική ανισορροπία. Οι σχετικές 
μελέτες ωστόσο δεν καταλήγουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ανεξάρτητα από 
το  γεγονός  κατά  πόσο  συγκεκριμένα  καθεστώτα  συνέβαλλαν  στην  αύξηση  του 
δανεισμού σε ξένο νόμισμα ή όχι, το βέβαιο είναι ότι η επιλογή του καθεστώτος και 
κυρίως  η  επιλογή  ενός  καθεστώτος  σταθερής  διασύνδεσης  περιορίζει  αφάνταστα 
τον  βαθμό  αντίδρασης  στην  αντιμετώπιση  παρόμοιων  προβλημάτων,  καθώς  η 
επιλογή  ενός  σταθερού  καθεστώς  περιορίζει  και  τις  δυνατότητες  εφαρμογής 
αυτόνομης  νομισματικής  πολιτικής.  Κατά πόσο οι  αρχές  μπορούν  να  συνδυάσουν 
τον  στόχο  της  σταθερότητας  του  επιπέδου  των  τιμών  με  τη  χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα;  Κατά  πόσο  οι  αρχές  μπορούν  να  εντάξουν  στο  σκεπτικό  τους  και 
άλλους  στόχους  εκτός  από  τον  πληθωρισμό  και  κατά  πόσο  αυτοί  οι  δύο  στόχοι 
μπορούν να υλοποιηθούν με τα μέσα της παραδοσιακής νομισματικής πολιτικής ή 
απαιτούν  και  άλλα  μέτρα,  είναι  ζητήματα  τα  οποία  θα  εξετασθούν  στο  επόμενο 
μέρος.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι  περισσότερες  τις  υπό  εξέταση  χώρες  έχουν  αναλάβει  τη  δέσμευση  να 
υιοθετήσουν  το  ευρώ.  Πρέπει  λοιπόν  να  αποφασίσουν  εάν  θα  υιοθετήσουν  το 
ευρώ, πότε θα το υιοθετήσουν και πώς θα το υιοθετήσουν. Υιοθετώντας το ευρώ, οι 
συγκεκριμένες  χώρες  γνωρίζουν  ότι  θα  γίνουν  μέλη  μιας  νομισματικής  ένωσης,  η 
οποία μπορεί  να  τους αποφέρει  σημαντικά  οφέλη στην ανάπτυξη  των  εμπορικών 
συναλλαγών  και  κατ’  επέκταση  στην  ανάπτυξη  και  τη  σύγκλισή  τους  προς  τα 
επίπεδα  των  ανεπτυγμένων  χωρών  της  ένωσης,  αλλά  και  σημαντικό  κόστος,  εξ 
αιτίας της μη χρήσης της αυτόνομης νομισματικής πολιτικής, εκτός εάν οι διάφορες 
διαταραχές  που  θα  δεχθούν  οι  χώρες  αυτές  μέσα  στη  νομισματική  ένωση  είναι 
δυνατόν  να  αντιμετωπιστούν  μέσω  της  ευελιξίας  των  τιμών,  των  μισθών  και  την 
άσκηση  εναλλακτικών  δημοσιονομικών  πολιτικών  ή  εάν  η  εμφάνιση  των 
διαταραχών μειωθεί μέσω της πειθαρχίας που θα επιβάλλει η ένωση.  Το πότε θα 
υιοθετήσουν το ευρώ εξαρτάται κατά πάσα πιθανότητα από την εκτίμηση του πότε 
θα εμφανισθούν τα οφέλη και το κόστος εισόδου στην ευρωζώνη. Εάν εκτιμούν οι 
χώρες αυτές ότι τα οφέλη μιας εισόδου είναι μεγαλύτερα από το κόστος της – και 
το κόστος μάλλον εμφανίζεται στο μέλλον –, τότε είναι πολύ πιθανόν να επιλέξουν 
να ενταχθούν στην ευρωζώνη το γρηγορότερο δυνατόν. Εάν εκτιμούν ότι τα οφέλη 
περίπου  ισοσκελίζουν  το  κόστος  και  αυτά  εμφανίζονται  στο  μέλλον,  μάλλον  θα 
ακολουθήσουν  μια  στρατηγική  αργής  υιοθέτησης  του  ευρώ.  Εκτός  από  την 
απόφαση  υιοθέτησης  του  ευρώ,  οι  χώρες  αυτές  θα  πρέπει  να  σκεφτούν  και  τον 
τρόπο  λειτουργίας  τους  στην  νομισματική  ένωση.  Θα  πρέπει  να  είναι  ικανές  να 
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις λειτουργίας της ευρωζώνης. Μεγάλη σημασία έχει 
και  ο  τρόπος  υλοποίησης  της  υιοθέτησης  του  ευρώ.  Η  συνθήκη  του  Μάαστριχτ 
προσδιορίζει  τις  προϋποθέσεις  της  ένταξης,  αλλά  δεν  προσδιορίζει  τον  τρόπο 
εκπλήρωσης  των  κριτηρίων.  Οι  χώρες  αυτές  έχουν  να  λύσουν  μια  σειρά  από 
πρακτικά ζητήματα. Έχουν να εκτιμήσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, να 
εκτιμήσουν τις προοπτικές και τον χρόνο υλοποίησης των κριτηρίων. Έχουν επίσης 
να  αποφασίσουν  για  το  χρονικό  σημείο  ένταξης  και  παραμονής  στον  μηχανισμό 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών  (ERM  II),  να  ορίσουν  την  κεντρική  συναλλαγματική 
ισοτιμία,  την  οποία  θα  στοχεύσουν  και  την  οποία  ίσως  κλειδώσουν  αμετάκλητα 
κατά  την  υιοθέτηση  του  ευρώ.  Εισερχόμενες  στον  μηχανισμό  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών και  καθώς η συνθήκη  του Μάαστριχτ προσφέρει μια σχετική ελευθερία 
επιλογών, έχουν να επιλέξουν τον κατάλληλο καθεστώς, και να προσδιορίσουν την 
αναγκαία  νομισματική  πολιτική.  Τα  πρακτικά  αυτά  ζητήματα  εντείνονται  με  την 
εμφάνιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και τις επιπτώσεις που έχει στην 
ευρωζώνη αλλά και σε αυτές τις ίδιες τις υπό ένταξη χώρες.  
Το ζήτημα της υιοθέτησης του ευρώ και της ένταξης των χωρών στην ευρωζώνη δεν 
είναι απλό και δεν μπορεί να απαντηθεί με έναν απλό και κατηγορηματικό τρόπο. 
Απαιτεί απαντήσεις και πρακτικές λύσεις σε πολλά ζητήματα και για αυτόν τον λόγο 
μπορεί  να  προσεγγισθεί  σταδιακά  και  σε  διάφορα  επίπεδα.  Στη  συγκεκριμένη 
περίπτωση εντοπίζονται τρία επίπεδα (Shadler et al., 2004):  

‐ Tο πρώτο αφορά το επίπεδο της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης του κόστους 
και οφέλους της συμμετοχής σε μια νομισματική ένωση. Πρόκειται για  την 
παραδοσιακή  κλασική  θεώρηση  της  θεωρίας  των  άριστων  νομισματικών 
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περιοχών,  η  οποία όμως φαίνεται  να παίρνει  καινούργιες  διαστάσεις μετά 
την εμπειρία της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.  

‐ Tο δεύτερο αφορά το επίπεδο της δημιουργίας των βασικών προϋποθέσεων 
λειτουργίας  μιας  νομισματικής  ένωσης  και  τον  εντοπισμό  αυτών  των 
κρίσιμων  μεταβλητών  ή  καταστάσεων,  οι  οποίες  πρέπει  να  αποφευχθούν, 
διότι  αποτελούν  έναν  πραγματικό  κίνδυνο  για  τη  λειτουργία  μιας 
νομισματικής  ένωσης.  Σε  αυτό  ακριβώς  το  σημείο  η  διεθνής 
χρηματοπιστωτική  κρίση  είναι  «αποκαλυπτική»,  καθώς  έχει  φέρει  στην 
επιφάνεια  πολλά  ζητήματα,  τα  οποία  πρέπει  να  επιλύσουν  οι  χώρες  της 
ευρωζώνης όπως και οι υπό μετάβαση χώρες.  

‐ Το  τρίτο  επίπεδο  αφορά  τις  στρατηγικές  υλοποίησης  των  κριτηρίων  της 
συνθήκης  του Μάαστριχτ  και  την  εξέταση  κατά  πόσο  και  κάτω  από  ποιες 
συνθήκες μπορούν να κριτήρια αυτά να υλοποιηθούν.  

 
Σύμφωνα με την παραπάνω λογική, στο κεφάλαιο είκοσι πέντε θα επιχειρηθεί μια 
εκτίμηση  του μακροπρόθεσμου  κόστους  και  οφέλους  της  ένταξης στην  ευρωζώνη 
των  υπό  εξέταση  χωρών.  Γενικά  είναι  γνωστή  η  δυσκολία  ενός  τέτοιου 
εγχειρήματος,  καθώς  είναι  γνωστό  από  τη  θεωρία  το  πλήθος  των  περιπτώσεων 
κόστους  και  οφέλους  που  συνδέονται  με  μια  νομισματική  ένωση  και  η  δυσκολία 
ποσοτικοποίησης  και  μέτρησης.    Παρ’  όλα  αυτά,  το  συγκεκριμένο  εγχείρημα  θα 
επιχειρηθεί,  όχι  με  την  εκπόνηση  μιας  ειδικής  μελέτης,  αλλά  με  την  παράθεση 
μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση του πλήθους 
των ωφελειών και  των μορφών  του κόστους. Μια  τέτοια παράθεση  των μεθόδων 
και  τεχνικών,  διευρύνει  αφάνταστα  το  πεδίο  έρευνας  και  τα  όρια  της  παρούσας 
διατριβής, καθώς θα μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε τις διάφορες μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται  και  τις  έρευνες που έχουν υλοποιηθεί  και θα μας  επιτρέψει  να 
προσανατολίσουμε  και  τη  δική  μας  εμπειρική  έρευνα  με  έναν  περισσότερο 
αποτελεσματικό  τρόπο.  Έχοντας  κατά  νουν  τα  παραπάνω,  στο  κεφάλαιο  αυτό  θα 
επιχειρηθεί  μια  παρουσίαση  των  ζητημάτων  μέτρησης  του  οφέλους,  του  κόστους 
και  των μεθόδων αλλά και στοιχείων που έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας και 
στη συνέχεια θα επιχειρηθεί μια μεθοδολογία αντιπαράθεσης κόστους και οφέλους 
και θα επιχειρηθεί μια γενική εκτίμηση της περίπτωσης των υπό εξέταση χωρών.  
 
Στη  συνέχεια,  στο  κεφάλαιο  είκοσι  έξι,  θα  εξετασθούν  τα  πρακτικά  ζητήματα  του 
δευτέρου  επιπέδου  προσέγγισης  και  μάλιστα  τα  ζητήματα  των  προϋποθέσεων 
καλής  λειτουργίας  των  χωρών  μέσα  στην  νομισματική  ένωση  και  αποφυγής 
κινδύνων.  Στην  πλειονότητά  τους,  τα  παραπάνω  ζητήματα  αφορούν  τους 
εναλλακτικούς,  προς  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία  μηχανισμούς  προσαρμογής:  την 
ευελιξία  των  μισθών  και  των  τιμών,  τη  δημοσιονομική  πολιτική  και  τους 
χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς διαφοροποίησης του κινδύνου. Στην προκειμένη 
περίπτωση,  μεγάλο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  το  ζήτημα  της  χρηματοπιστωτικής 
ολοκλήρωσης.  Η  διεθνής  χρηματοπιστωτική  κρίση  ανέδειξε  ένα  μεγάλο  πλήθος 
ζητημάτων στον συγκεκριμένο τομέα, τόσο στις χώρες της ευρωζώνης όσο και στις 
νέες  υποψήφιες  χώρες.  Φάνηκε  καθαρά  ότι  η  ανάπτυξη  χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών  τόσο  στην  ζώνη  του  ευρώ  όσο  και  στις  υπό  ένταξη  χώρες  δεν 
συμβάδισε  με  την  ανάπτυξη  των  χρηματοπιστωτικών  θεσμών,  με  αποτέλεσμα  οι 
φορείς  χρηματοπιστωτικών  αποφάσεων  να  μην  εσωτερικεύουν  το  κόστος  των 
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αποφάσεών  τους.  Η  Ε.Ε.  και  η  ευρωζώνη  βρίσκονται  ήδη  σε  μια  διαδικασία 
αναπροσαρμογής σε αυτόν  τον  τομέα. Νέοι  θεσμοί  χρηματοπιστωτικής  εποπτείας 
και διακυβέρνησης προτείνονται. Αν και η τελική κατάληξη των παραπάνω αλλαγών 
δεν διαφαίνεται, το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι πώς πρέπει να αντιδράσουν οι 
νέες χώρες, έτσι ώστε να μην υποστούν στο μέλλον τα δεινά μιας κρίσης.  
 
Τα  τρίτο  επίπεδο  προσέγγισης,  το  επίπεδο  των  στρατηγικών  υλοποίησης  των 
κριτηρίων  της  συνθήκης  του  Μάαστριχτ,  θα  εξετασθεί  στο  επόμενο  κεφάλαιο, 
είκοσι  επτά.  Το  ζήτημα αφορά  την  ταυτόχρονη υλοποίηση  του μακροοικονομικού 
μίγματος:  πληθωρισμός,  επιτόκιο,  δημοσιονομικό  έλλειμμα,  εξωτερικό  χρέος  και 
σταθερή  συναλλαγματική  ισοτιμία,  και  περιλαμβάνει  μια  σειρά  από  θέματα  τα 
οποία  πρέπει  να  λυθούν,  ώστε  το  μίγμα  αυτό  να  υλοποιηθεί  κατά  τον  καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Τα κύρια σημεία αυτής της προβληματικής αφορούν τον καθορισμό 
εκείνης  της  σταθερής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  που  θα  υιοθετήσουν  τα 
υποψήφια  κράτη  ή  την  κεντρική  συναλλαγματική  ισοτιμία,  η  οποία  πρέπει  να 
καθοριστεί  κατά  την  ένταξή  τους  στην  ευρωπαϊκό  μηχανισμό  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών,  τον  χρόνο  ένταξης  στον  προαναφερθέντα  μηχανισμό  και  τη  διάρκεια 
παραμονής  σε  αυτόν.  Τα  παραπάνω  ζητήματα  δεν  τα  καθορίζει  με  ακρίβεια  η 
συνθήκη  το  Μάαστριχτ  και  θα  πρέπει  να  αποφασισθούν  από  τα  ίδια  τα  κράτη. 
Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τα  παραπάνω,  θα  αναλυθεί  κατά  πρώτον  το  ζήτημα  της 
χρονικής  ένταξης  στον  μηχανισμό  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  όπου  και  θα 
παρουσιαστούν οι δύο βασικές εναλλακτικές λύσεις και οι οποίες θα αξιολογηθούν. 
Στη  συνέχεια  θα  εξεταστεί  το  πολύ  σημαντικό  ζήτημα  του  προσδιορισμού  της 
κεντρικής συναλλαγματικής ισοτιμίας καθώς και οι βασικές εναλλακτικές προτάσεις. 
Το  κεφάλαιο  θα  κλείσει  με  την  εξέταση  του  καθορισμού  της  κατάλληλης 
νομισματικής πολιτικής, η οποία στην προκειμένη περίπτωση της λειτουργίας στον 
μηχανισμό  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  εκ  των  πραγμάτων  καλείται  να 
συμπεριλάβει  και  τον  στόχο  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  όπου  και  θα 
παρουσιασθούν διάφορες εναλλακτικές λύσεις.  
 
Στο  κεφάλαιο  είκοσι  οκτώ,  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τη  σημασία  του 
χρηματοπιστωτικού  τομέα,  κυρίως  μετά  την  εμφάνιση  της  διεθνούς 
χρηματοπιστωτικής  κρίσης,  θα  εξετασθούν  δύο  εναλλακτικές  προτάσεις 
νομισματικής  πολιτικής,  οι  οποίες  προσπαθούν  να  συνδυάσουν  τις  παρεμβάσεις 
στο επίπεδο των επιτοκίων με τις παρεμβάσεις στη συναλλαγματική ισοτιμία με τη 
βοήθεια του κανόνα του Taylor και συγκριμένα τις προτάσεις:  

‐ των Bofiinger – Wollmershauser,  οι  οποίοι  προσπαθούν  να  καταλήξουν  σε 
έναν  δείκτη  χρήσης  νομισματικής  πολιτικής,  ο  οποίος  υπολογίζεται  σε 
συνδυασμό με τις μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας, και  

‐ των Ostr, Ghosh and Chamon,  οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν μεταβολές  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  μόνον  εφόσον  θεωρηθούν  ότι  αυτές 
εκτρέπονται από το επίπεδο της συναλλαγματικής ισοτιμίας ισορροπίας. 

 
Κλείνοντας  τις  στρατηγικές  υλοποίησης  των  κριτηρίων  του  Μάαστριχτ,  στο 
κεφάλαιο είκοσι εννέα θα αναλυθούν οι περιπτώσεις εκπλήρωσης του στόχου του 
πληθωρισμού και της κατάλληλης δημοσιονομικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπ’ όψη 
την κατάσταση, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την εμφάνιση της κρίσης.  
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Πριν όμως παρουσιασθούν τα παραπάνω ζητήματα, στο κεφάλαιο είκοσι τέσσερα, 
θα καταβληθεί προσπάθεια να παρουσιασθεί το ζήτημα της άμεσης υιοθέτησης του 
ευρώ,  το  οποίο  τίθεται  μερικές  φορές,  με  την  αιτιολογία  της  νομισματικής  μίξης, 
δηλαδή της ευρείας χρήσης του ευρώ στις χώρες υπό μετάβαση και τις επιπτώσεις 
τις  οποίες  μπορεί  αυτή  να  έχει  στην  υλοποίηση  μιας  αυτόνομης  νομισματικής 
πολιτικής  των  μεμονωμένων  χωρών.  Συγκεκριμένα,  θα  παρουσιασθούν  κάποιες 
θεωρητικές  ενδείξεις,  οι  οποίες  δείχνουν  τη  σημασία  της  νομισματικής  μίξης,  τη 
σημασία της χρήσης ενός ξένου νομίσματος στην ανάπτυξη μιας οικονομίας, καθώς 
και  τις  δυνατότητες  που  έχει  μια  χώρα  να  υλοποιεί  μια  αυτόνομη  νομισματική 
πολιτική,  και  καταδεικνύουν,  έστω και σε θεωρητικό επίπεδο,  ότι η ευρεία χρήση 
του  ευρώ  δεν  μπορεί  να  αποτελέσει  μια  ουσιαστική  αιτιολογία  για  την  άμεση 
υιοθέτησή του.   

24. ΔΟΛΑΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΙΞΗ ΩΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΜΕΣΗΣ  ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 
 
Η υιοθέτηση του ευρώ, έτσι όπως έχει δρομολογηθεί στο πλαίσιο της συνθήκης του 
Μάαστριχτ,  δεν αποτελεί  τη μοναδική εναλλακτική λύση.  Χαρακτηριστικό είναι  το 
παράδειγμα της Ανατολικής Γερμανίας. Με την πτώση του τείχους του Βερολίνου, 
αυτόματα η Ανατολική Γερμανία ενσωματώθηκε στην τότε Δυτική Γερμανία και μαζί 
της υιοθέτησε το ευρώ χωρίς πρακτικά να εκπληρώσει τα κριτήρια του Μάαστριχτ, 
τα  οποία  κατά  πάσα πιθανότητα  δεν  θα  πληρούσε,  εάν  της  ζητούνταν.  Δύο  άλλα 
παραδείγματα υιοθέτησης του ευρώ με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζει η 
συνθήκη του Μάαστριχτ, είναι η υιοθέτηση του ευρώ από το Μαυροβούνιο και από 
το  Κοσσυφοπέδιο.  Οι  δύο  αυτές  χώρες  προχώρησαν  στην  υιοθέτηση  του  ευρώ 
μονομερώς, χωρίς να εκπληρώσουν τα κριτήρια και παρά την θέληση τον οργάνων 
της Ε.Ε., αν και αρκετοί υποστηρίζουν το αντίθετο (Becker et al., 2010).  
 
Το ζήτημα της άμεσης υιοθέτησης του ευρώ εγείρεται ακόμα, τώρα όμως όχι με την 
έννοια  μιας  μονομερούς  υιοθέτησης  τύπου  Μαυροβουνίου  ή  Κοσσυφοπέδιου, 
καθώς η Επιτροπή έχει εξαγγείλει δημόσια, ότι μια τέτοια μονομερής υιοθέτηση δεν 
θα  ήταν  αποδεκτή,  αλλά  με  τη  μορφή  μιας  άμεσης  υιοθέτησης,  υπό  το  πρίσμα 
έντονης  χρήση  ευρώ  στο  εσωτερικό  των  υποψηφίων  χωρών.  Χώρες  που 
χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το ευρώ μαζί με το εγχώριο νόμισμα λειτουργούν 
άτυπα σε ένα καθεστώς ευρωζώνης, της οποίας οι αποφάσεις καθορίζουν το μέλλον 
της  χώρας  και  η  χώρα  αυτή  δεν  μπορεί  να  εφαρμόσει  τη  δική  της  αυτόνομη 
νομισματική πολιτική.  Επειδή μια  τέτοια αιτιολογία συνδέεται κατά κάποιο  τρόπο 
με  μια αρνητική  άποψη  για  τη  χρήση  ενός  ξένου  νομίσματος  στο  εσωτερικό μιας 
χώρας και τις επιδράσεις που έχει η χρήση του ξένου νομίσματος, στη συνέχεια θα 
παρουσιασθούν  κάποιες  θεωρητικές  κυρίως  απόψεις,  οι  οποίες  δείχνουν  ότι  η 
χρήση ενός ξένου νομίσματος δεν συνδέεται per se με αρνητικές συνέπειες για μια 
χώρα.  
 
Κατά τους Ranciere, Tornell και Vamvakidis  (2010, σσ. 6‐9, βλέπε επίσης κεφάλαιο 
22),  η  χρήση  ξένων  νομισμάτων  μπορεί  να  αποτελέσει  μια  πρόσθετη  πηγή 
χρηματοδότησης και, κατ’ επέκταση, μπορεί να προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες 
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αξιοποίησης των ευκαιριών, κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν 
δυσκολίες  πρόσβασης  στην  αγορά  χρήματος.  Για  να  εξηγήσουν  τα  παραπάνω,  οι 
συγκεκριμένοι  συγγραφείς  αναπτύσσουν  ένα  οικονομικό  υπόδειγμα  μιας 
οικονομίας  σε  νομισματική  μίξη,  στην  οποία  οι  δραστηριοποιούμενοι  σε  αυτήν 
αντιμετωπίζουν  δυσκολίες  δανεισμού,  καθώς  οι  τράπεζες  για  να  παρέχουν 
πιστώσεις  ζητούν  εγγυήσεις  αποπληρωμής.  Συνήθως  σε  τέτοιες  περιπτώσεις  οι 
τράπεζες  δεν  δανείζουν  σε  ξένο  νόμισμα,  εάν  δεν  είναι  βέβαιες  ότι  τα  άτομα  θα 
μπορέσουν  να  αποπληρώσουν  τα  δάνεια  σε  ξένο  νόμισμα.  Αυτό  είναι  ιδιαίτερα 
εμφανές στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών. Τέτοιες 
επιχειρήσεις  συνήθως  δεν  παρουσιάζουν  εισπράξεις  σε  ξένο  νόμισμα.  Αλλά  και 
στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  δανείζουν  σε  ξένο  νόμισμα,  δεν  δανείζουν 
απροκάλυπτα, καθώς λαμβάνουν υπ’ όψη τους τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Πότε 
όμως οι τράπεζες αρχίζουν να δανείζουν «απροκάλυπτα» χωρίς να λαμβάνουν υπ’ 
όψη  τους  τον  συναλλαγματικό  κίνδυνο;  Όταν  επικρατήσει  η  άποψη,  ότι  τέτοια 
δάνεια σε ξένο νόμισμα κατέχουν την εγγύηση αποπληρωμής εκ μέρους των αρχών, 
για  παράδειγμα,  μέσω  μιας  διασταλτικής  νομισματικής  πολιτικής  ή  όταν  ο 
συναλλαγματικός  κίνδυνος  επαλειφθεί  στο  πλαίσιο  ενός  καθεστώτος  σταθερής 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Σε  τέτοιες  περιπτώσεις,  οι  ξένοι  δανειστές  καθώς 
θεωρούν  ότι  οι  πιθανότητες  μη  αποπληρωμής  είναι  μικρές,  δεν  υπολογίζουν  τον 
συναλλαγματικό  κίνδυνο  και  προσφέρουν  τα  δάνεια  με  ένα  σχετικά  χαμηλό 
επιτόκιο.  

Γενικά  κατά  τους  προαναφερθέντες  συγγραφείς,  οι  οικονομίες,  οι  οποίες 
παρουσιάζουν μια νομισματική μίξη, μπορούν να χαρακτηρισθούν ως οικονομίες με 
δύο  σημεία  ισορροπίας  (Ranciere  et  al,  2010,  και Outlook, May  2009,  σ.  18).  Το 
πρώτο  αποτελεί  ένα  σημείο  με  περιορισμούς  στη  διάθεση  πιστώσεων,  μια 
περίπτωση κατά την οποία η αγορά συμπεριλαμβάνει στην αξιολόγησή της και τον 
κίνδυνο μη αποπληρωμής,  και  το  δεύτερο αφορά  την περίπτωση  του  σημείου με 
απεριόριστες  δυνατότητες  δανεισμού  και  διάθεσης  πιστώσεων από  το  εξωτερικό, 
περίπτωση  κατά  την  οποία  η  αγορά  δεν  αξιολογεί  τον  κίνδυνο  μη αποπληρωμής, 
είτε διότι υπάρχουν εγγυήσεις, είτε διότι η συναλλαγματική ισοτιμία είναι σταθερή. 
Παραβλέποντας τον κίνδυνο μη αποπληρωμής, δημιουργείται μια κατάσταση κατά 
την  οποία  είναι  ευνοϊκότερο  για  τους  εγχώριους  να  ζητούν  δάνεια  από  το 
εξωτερικό, καθώς οι ξένες τράπεζες δεν συνυπολογίζουν τον κίνδυνο.  Στη δεύτερη 
περίπτωση,  επιχειρήσεις  κυρίως  από  τον  τομέα  των  υπηρεσιών  αξιοποιούν  τις 
δυνατότητες  και  οδηγούν  την  οικονομία  σε  έναν  κύκλο  αναπτυξιακής  τροχιάς. 
Αργότερα,  εάν  και  εφ’  όσον  αυτός  οι  κύκλος  αντιστραφεί,  μπορεί  οι  οικονομίες 
αυτές να γνωρίσουν την κρίση.  

Οι  παραπάνω  συγγραφείς  δεν  παρέμειναν  μόνο  στο  θεωρητικό  επίπεδο,  αλλά 
ερεύνησαν  την  περίπτωση  των  χωρών  με  νομισματική  μίξη,  και  συγκεκριμένα  τις 
χώρες  υπό  μετάβαση,  εμπειρικά,  τόσο  σε  μακροοικονομικό,  όσο  και  σε 
μικροοικονομικό  επίπεδο  και  κατέληξαν  στον  συμπέρασμα,  ότι  στις  χώρες  υπό 
μετάβαση, ο δανεισμός σε ξένο νόμισμα σχετίζεται θετικά με την ανάπτυξή τους και 
ότι μικρές κυρίως επιχειρήσεις, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, είχαν καλύτερη 
πρόσβαση στη διάθεση των πιστώσεων, γεγονός το οποίο συνέβαλε στην ανάπτυξή 
τους και κατ΄ επέκταση των οικονομιών των συγκεκριμένων χωρών (Ranciere, et al., 
2010, σελ. 13 κ.ε. και 19 κ.ε.). 
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Ο  Andres  Velasco  (2001),  ασχολούμενος  με  το  πρόβλημα  υλοποίησης  της 
νομισματικής  πολιτικής,    σε  μια  εργασία  του  με  τον  «προκλητικό»  τίτλο  «The 
Impossible Duo? Globalization and Monetary  Independence  in Emerging Markets», 
αναπτύσσει  ένα  οικονομικό  υπόδειγμα  μιας  μικρής  ανοιχτής  οικονομίας,  στην 
οποία  η  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία  παίζει  ένα  σημαντικό  ρόλο  και  της 
οποίας οι δανειοληπτικές  ικανότητες  είναι περιορισμένες, αποδεικνύοντας ότι  και 
σε αυτή τη περίπτωση η νομισματική πολιτική δεν είναι εντελώς αναποτελεσματική. 
Σε  τέτοιες  περιπτώσεις,  μια  διασταλτική  νομισματική  πολιτική  έχει  κατ’  αρχάς ως 
αποτέλεσμα  την  υποτίμηση  της  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Η 
υποτίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας από τη μια πλευρά αυξάνει 
το  καθαρό  κόστος  δανεισμού,  ενώ    από  την  άλλη  συμβάλλει  στη  μεγέθυνση.  Το 
τελικό  αποτέλεσμα  εξαρτάται  από  το  ύψος  του  πρόσθετου  κόστους  των  ξένων 
δανείων σε σύγκριση με την αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης. 

Το γεγονός ότι η χρήση ενός ξένου νομίσματος, η δανειοδότηση σε ξένο νόμισμα ή 
η  κατακράτηση περιουσιακών  στοιχείων  αποτιμημένες  σε  ξένο  νόμισμα  δεν  είναι 
ανάγκη να οδηγούν πάντα σε αρνητικά αποτελέσματα, μπορεί να αιτιολογηθεί με 
τη βοήθεια του καναλιού αποτίμησης, το οποίο παρουσιάσθηκε στο κεφάλαιο 4.4. 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο διαπιστώθηκε, ότι μια μεταβολή της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  έχει  σημαντικές  επιπτώσεις  στη μεταβολή  των περιουσιακών στοιχείων. 
Έχει  επιπτώσεις  τόσο  στις  υποχρεώσεις,  όσο  όμως  και  στις  απαιτήσεις.  Το  τελικό 
αποτέλεσμα  εξαρτάται  κατά  πόσο  μια  χώρα  έχει  μια  θετική  καθαρή  θέση  (οι 
απαιτήσεις  είναι  μεγαλύτερες  από  τις  υποχρεώσεις)  ή  έχει  μια  καθαρή  αρνητική 
θέση (οι υποχρεώσεις είναι μεγαλύτερες από τις απαιτήσεις). Σύμφωνα με αυτήν τη 
λογική, στην περίπτωση των χωρών υπό ανάπτυξη, οι οποίες στην πλειονότητα τους 
παρουσιάζουν  αρνητικές  καθαρές  θέσεις,  δηλαδή  οι  υποχρεώσεις  τους  είναι 
μεγαλύτερες από τις απαιτήσεις τους και αυτές εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, μια 
υποτίμηση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  μπορεί  να  έχει  θετικές  επιπτώσεις  στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αλλά αρνητικές στην καθαρή αρνητική θέση της 
χώρας, διότι οι υποχρεώσεις της αυξάνουν. Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το 
μέγεθος των μεταβολών. Εάν το αποτέλεσμα της υποτίμησης είναι μεγαλύτερο από 
αυτό  της  καθαρής  επενδυτικής  θέσης,  τότε  μια  υποτίμηση  του  εγχώριου 
νομίσματος μπορεί να αξιολογηθεί θετικά. Εάν το αποτέλεσμα της καθαρής θέσης 
είναι μεγαλύτερο του αποτελέσματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, τότε η 
υποτίμηση  έχει  συνολικά  αρνητικές  επιπτώσεις.  Είναι  δυνατόν  να  υπάρξουν 
περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  το  θετικό  αποτέλεσμα  του  ισοζυγίου  τρεχουσών 
συναλλαγών  ενισχύεται  από  το  αποτέλεσμα  αποτίμησης  ή  το  αντίστροφο,  ένα 
αρνητικό  αποτέλεσμα  στο  ισοζύγιο  τρεχουσών  συναλλαγών  να  ανατρέπεται  από 
ένα  θετικό  αποτέλεσμα  της  αποτίμησης.  Η  δυσκολία  στην  προκειμένη  περίπτωση 
κείται  στο  γεγονός  ότι  αυτά  τα  αποτελέσματα  της  αποτίμησης  είναι  δύσκολο  να 
μετρηθούν  για  να  ληφθούν  υπ’  όψη  κατά  τη  χάραξη  της  οικονομικής  πολιτικής, 
αλλά  και,  εάν  μετρηθούν,  δεν  είναι  καθόλου  φανερό  κατά  πόσο  η  οικονομική 
πολιτική θα μπορούσε  να στηριχθεί σε  τέτοια αποτελέσματα κατά  την υλοποίησή 
της.  

Η  εμπειρική  έρευνα  δεν  καταλήγει  σε  κατηγορηματικά  αποτελέσματα  αναφορικά 
με  την  αναποτελεσματικότητα  της  άσκησης  της  νομισματικής  πολιτικής  σε 
καταστάσεις νομισματικής μίξης. Οι περισσότερες έρευνες προσεγγίζουν το ζήτημα 
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της νομισματικής μίξης επικεντρώνοντας την προσοχή τους στις θετικές ή αρνητικές 
επιπτώσεις, όπως η προαναφερθείσα των Ranciere, Tornell και Vamvakidis, η οποία 
έδειξε τις θετικές επιπτώσεις της νομισματικής μίξης στις χώρες υπό μετάβαση αλλά 
και  τη  σημασία  της  στην  εμφάνιση  της  κρίσης,  ή  αυτή  του  Eduardo  Levy  Yeyati 
(2003), η οποία έδειξε την επίδραση της νομισματικής μίξης στη μεταβλητότητα της 
ζήτησης, την ανάπτυξη αλλά και τη συμβολή στην εμφάνιση τραπεζικών κρίσεων. Οι 
παλαιότερες έρευνες επικέντρωναν την προσοχή τους στο πρόβλημα του φόβου της 
διακύμανσης  και  σύγκριναν  τις  νομισματικές  πολιτικές  σε  καταστάσεις  υψηλής 
νομισματικής  μίξης  με  καταστάσεις  χαμηλής  νομισματικής  μίξης  για  να 
διαπιστώσουν διαφορές στην εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής και να  δείξουν 
τον  φόβο  διακύμανσης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  αλλά  δεν  εξέταζαν  την 
αποτελεσματικότητα  της  ίδιας  της  νομισματικής  πολιτικής.  Μια  μελέτη,  η  οποία 
εξέτασε μεταξύ άλλων και την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής σε 
χώρες  με  νομισματική  μίξη,  είναι  αυτή  που  εκπόνησαν  οι  Reinhart,  Rogoff  και 
Savastano  (2003)  και στην οποία καταλήγουν στο συμπέρασμα,  ότι η νομισματική 
μίξη  δεν  είναι  απαραίτητο  να  επιδρά  αρνητικά,  για  παράδειγμα,  στην 
καταπολέμηση  του  πληθωρισμού,  αλλά  ούτε  και  στη  σταθεροποίηση  του 
ανοίγματος της παραγωγής.  

Έχοντας  αντικρούσει  κατά  κάποιο  τρόπο  την  per  se  επιλογή  μιας  γρήγορης 
υιοθέτησης του ευρώ, η ανάλυση μπορεί να επικεντρωθεί στα πρακτικά ζητήματα 
υιοθέτησης του ευρώ, όπως αυτή καθορίζεται από τα κριτήρια του Μάαστριχτ. 

25. ΤΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΚΟΣΤΟΣ –ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
 
Όπως  ήδη  αναφέρθηκε  στην  εισαγωγή  του  παρόντος  μέρους,  η  εκτίμηση  του 
μακροπρόθεσμου  κόστους  και  οφέλους  δεν  θα  επιχειρηθεί  με  τη  βοήθεια 
εκπόνησης μιας ειδικής έρευνας, αλλά με έναν έμμεσο τρόπο, παρουσιάζοντας τις 
μεθόδους,  τις  τεχνικές  αλλά  και  τα  αποτελέσματα  άλλων  ερευνητών  επάνω  σε 
ζητήματα  που  αφορούν  το  όφελος  και  το  κόστος  ένταξης.  Παρουσιάζοντας  τα 
ζητήματα  καταμέτρησης  του  οφέλους  και  κόστους  και  τις  τεχνικές  που 
χρησιμοποιούνται,  διαπιστώνεται  το  εύρος  του  ζητήματος  της  υιοθέτησης  του 
ευρώ, παράλληλα δε ανιχνεύονται πιθανά πεδία έρευνας. 

25.1. Εκτιμώντας τα Οφέλη 
Τα οφέλη μιας νομισματικής ένωσης είναι πολλά284. Αυτά συνδέονται κυρίως με την 
κατάργηση  του  εγχώριου  νομίσματος  και  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Η 
κατάργηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας έχει άμεσα οφέλη, τα οποία συνδέονται 
με την κατάργηση του κόστους ανταλλαγής των νομισμάτων285 και έμμεσα οφέλη, 
τα οποία συνδέονται με τη μείωση των δυνατοτήτων διαφοροποίησης στις εθνικές 

                                                                 
284 Βλέπε κεφάλαιο 2.1 για τη παρουσίαση των ωφελειών. 
285  Κόστος  ανταλλαγής  έχουν  και  οι  σταθερές  συνδέσεις.  Επομένως,  το  συγκεκριμένο  κόστος 
ανταλλαγής  δεν  πρέπει  να  συνδέεται  με  τη  μείωση  της  μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας αλλά με την κατάργηση του νομίσματος (De Grauwe, 2003, σ. 95). 
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αγορές286,  τη  μείωση  της  αβεβαιότητας  στις  επιχειρηματικές  αποφάσεις287,  την 
επίδραση  που  έχει  η  κατάργηση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στις  τιμές  των 
προϊόντων  ως  παράγοντες  λήψης  αποφάσεων288,  με  τη  μείωση  του  επιπέδου 
επιτοκίων289, εμ τις επιπτώσεις που θα έχει η δημιουργία ενός διεθνούς νομίσματος 
και στην προκειμένη περίπτωση με  τη  χρήση  του διεθνούς  νομίσματος,  του  ευρώ 
(De Grauwe, 2003, σσ. 95‐113, De Grauwe et al., April 2005 / No 468).   

Η  μείωση  του  κόστους  ανταλλαγής  είναι  βέβαιη  και  μπορεί  σχετικά  εύκολα  να 
υπολογισθεί.  Η  Επιτροπή,  κατά  την  περίοδο  δημιουργία  της  ΟΝΕ,  υπολόγιζε  τα 
οφέλη από τη μείωση του κόστους ανταλλαγής στο 0,4%  του ΑΕΠ της Κοινότητας. 
Για  της  νέες  υπό  ένταξη  χώρες,  η  Κεντρική  Τράπεζα  της  Ουγγαρίας  υπολόγισε  τη 
μείωση  του  κόστους  συναλλαγής  για  την Ουγγαρία  και  την Πολωνία  στα  επίπεδα 
του 0,2%  (Schadler et al., 2004,  σ. 16).  Δύσκολη είναι  και περισσότερο αβέβαιη η 
εκτίμηση των έμμεσων ωφελειών.  

Η θεωρία, στην προσπάθειά της να εκτιμήσει τα οφέλη, επικεντρώνει την προσοχή 
της κυρίως στην πιθανή αύξηση των εμπορικών συναλλαγών που μπορεί να έχει η 
ένταξη σε μια νομισματική ένωση μέσω της χρήσης ενός ενιαίου νομίσματος και της 
μείωσης της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας.  

Γενικά,  τα  οφέλη  μιας  νομισματικής  ένωσης,  εκτιμώνται  με  τη  βοήθεια 
υποδειγμάτων  τύπου  gravity  (έλξεις  εμπορικών  συναλλαγών),  τα  οποία 
χρησιμοποιούν  έναν  μεγάλο  αριθμό  διαστρωματικών  στοιχείων  και  χρονολογικές 
σειρές. Βασικά, τα υποδείγματα αυτά χρησιμοποιούν εξισώσεις ανοιχτής μορφής, οι 
οποίες συμπεριλαμβάνουν ένα μεγάλο πλήθος ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως το 
μέγεθος μιας χώρας, το εμπορικό άνοιγμα, η απόσταση κ.ά. Συνήθως, οι εξισώσεις 
αυτές  εξετάζουν  κατά  πόσο  μια  νομισματική  ένωση  συμβάλλει  στην  αύξηση  των 
εμπορικών συναλλαγών, αλλά δεν εξετάζουν σε τι οφείλεται αυτή η αύξηση, κατά 
πόσο, για παράδειγμα, οφείλεται στην εξάλειψη της συναλλαγματικής ισοτιμίας και 
κατ’ επέκταση εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου ή στη μείωση του κόστους 
συναλλαγής ή στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, που έχει ως αποτέλεσμα μια 
νομισματική ένωση, ή στη μείωση του επιτοκίου, ή τελικά στην πειθαρχία την οποία 
επιβάλλει  η  νομισματική  ένωση  (Schadler,  et  al,  2004,  σελ.,  12,  De  Grauwe  and 
Mongelli, April 2005 / No 468, σ. 14).  

                                                                 
286 Το ενιαίο νόμισμα οδηγεί σε διαφάνεια στην αγορά και κατά αυτόν τον τρόπο στη μείωση των 
στρατηγικών διαφοροποίησης και κατάτμησης (De Grauwe, 2003, σ. 97). 
287  Η  μεταβολή  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  αποτελεί  έναν  παράγοντα  αβεβαιότητας  και  η 
κατάργηση της αβεβαιότητας αυξάνει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων, άρα έχει όφελος. Από την 
άλλη πλευρά, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι η μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας μπορεί να 
προσφέρει ευκαιρίες για κέρδος (De Grauwe, 2003, σ. 99). 
288 Η μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις ηθικού κινδύνου 
και  δυσμενούς  επιλογής  και  κατ’  επέκταση  στην  επιλογή  περισσότερο  επικίνδυνων  επενδύσεων, 
αυξάνοντας τον συστημικό κίνδυνο. Η κατάργηση οδηγεί σε μείωση του συστημικού κινδύνου μέσω 
της  μείωσης  της  αβεβαιότητας,  της  μείωσης  του  κόστους  προσαρμογής  και  του  κόστους 
πληροφόρησης(De Grauwe, 2003, σ. 105). 
289 Η κατάργηση της μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας οδηγεί στη μείωση του επιτοκίου και 
αυτή  η  μείωση  του  επιτοκίου  σε  προσωρινή  αύξηση  της  μεγέθυνσης  έως  ότου  η  μεγέθυνση 
επανέλθει στο πρότερο σημείο ισορροπίας (νεοκλασικό υπόδειγμα μεγέθυνσης, τύπου Solow). Εάν 
στο μεσοδιάστημα αυτό αυξηθεί, για παράδειγμα, η παραγωγικότητα της εργασίας, τότε η μείωση 
του επιτοκίου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση (De Grauwe, 2003, σ. 105). 
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Πολλές  μελέτες  οι  οποίες  χρησιμοποιούν  την  προαναφερθείσα  μεθοδολογία 
υπολογίζουν σημαντικά  εμπορικά οφέλη από  τη δημιουργία μιας  ένωσης. Μια  εκ 
των σημαντικότερων είναι η μελέτη που έχουν εκπονήσει οι Rose και Frankel (2002) 
(βλέπε κεφάλαιο 2.1). Οι συγκεκριμένοι συγγραφείς χρησιμοποίησαν δεδομένα από 
180  κράτη  και  περιοχές,  και  προσπάθησαν  να  υπολογίσουν  το  αποτέλεσμα  της 
αύξησης του εμπορίου, συγκρίνοντας τις εμπορικές συναλλαγές χωρών εντός μιας 
νομισματικής  ένωσης  με  αυτές  εκτός  νομισματικής  ένωσης  (De  Grauwe  and 
Mongelli, April 2005 / No 468, σ. 14). Αυτό το έκαναν χρησιμοποιώντας μια εξίσωση 
παλινδρόμησης, η οποία συσχετίζει θετικά την αύξηση του εμπορίου με το μέγεθος 
και αρνητικά την απόσταση. Στην εξίσωση παλινδρόμησης συμπεριέλαβαν και μια 
ψευδομεταβλητή, για την περίπτωση που μια χώρα είναι μέλος μιας ένωσης. Γενικά 
κατέληξαν  στο  συμπέρασμα,  ότι  η  συμμετοχή  σε  μια  νομισματική  ένωση 
τριπλασιάζει τις εμπορικές συναλλαγές. Στη συνέχεια, οι ίδιοι συγγραφείς εξέτασαν 
πώς  αυτό  το  αποτέλεσμα  επηρεάζει  το  ΑΕΠ  των  χωρών  και,  με  μια  δεύτερη 
παλινδρόμηση,  κατέληξαν  στο  συμπέρασμα  ότι  μια  αύξηση  των  εμπορικών 
συναλλαγών  κατά  μια  ποσοστιαία  μονάδα  αυξάνει  το  ΑΕΠ  των  χωρών  κατά  μισή 
έως μια ποσοστιαία μονάδα. Κατά αυτόν τον τρόπο, υπολόγισαν ότι τα εισοδήματα 
της Πολωνίας και της Ουγγαρίας θα αυξηθούν κατά 20% και 35% αντίστοιχα σε ένα 
διάστημα  είκοσι  ετών,  εάν  οι  χώρες  αυτές  ενταχθούν  στην  ΟΝΕ  (αναφορά  στη 
Schadler et al., σ. 13)  

Η μελέτη αυτή προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις και αμφισβητήθηκε πολύ το ύψος 
του αποτελέσματος. Γενικά, διάφοροι συγγραφείς έδειξαν ότι η μελέτη των Rose και 
Frankel, υπερεκτιμά το αποτέλεσμα της ένωσης, διότι αναφέρεται σε μικρές χώρες 
και σε χώρες, οι οποίες έχουν μακρά ιστορία εμπορικών συναλλαγών.  

Μελέτες  οι  οποίες  μετρούν  τα  αποτέλεσμα  της  ΟΝΕ  εκπονήθηκαν  αρκετές  και  οι 
περισσότερες  εξ  αυτών  βρίσκουν  ότι  το  κοινό  νόμισμα  ευρώ  έχει  θετικά 
αποτελέσματα, αλλά αυτά είναι πολύ μικρότερα από εκείνα τα οποία υπολογίζουν 
οι Rose και Frankel. Οι Micco, Stein και Ordonez (2003) υπολογίζουν το αποτέλεσμα 
της συμμετοχής στην ΟΝΕ στα επίπεδα μεταξύ 8% και 16% σε σχέση με τις χώρες οι 
οποίες δεν συμμετέχουν (Schadler et al., 2004, σελ. 12 και De Grauwe and Mongelli, 
April 2005 / No 468, σελ. 14).   Ο Faruqee υπολογίζει την αύξηση στα επίπεδα του 
10%  (αναφορά  στη  Schadler  et  al.,  σ.  13).  Μια  μελέτη  η  οποία  εκπονήθηκε  για 
λογαριασμό  του  Υπουργείου  Οικονομικών  της  Μεγάλης  Βρετανίας,  υπολόγισε  το 
αποτέλεσμα ένταξης της Μεγάλης Βρετανίας να κείται μεταξύ 5% και 50% (Treasury 
H., EMU and Trade, 2003). Όπως ήδη τονίστηκε, καμία από τις παραπάνω μελέτες 
δεν εξακριβώνει κατά πόσο το αποτέλεσμα της αύξησης οφείλεται στην κατάργηση 
της συναλλαγματικής μεταβλητότητας ή σε άλλους παράγοντες290. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι στην περίπτωση της δημιουργίας μιας ένωσης ο στόχος 
αυτών  των  μελετών  ήταν  η  εκτίμηση  των  επιπτώσεων  από  την  κατάργηση  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  όχι  η  αύξηση  των  εμπορικών  συναλλαγών  που 
μπορεί  να  έχει  το  ελεύθερο  εμπόριο  και  η  κατάργηση  των  εμποδίων  διακίνησης 
προϊόντων.  

                                                                 
290  Για  έναν  κατάλογο  μελετών,  οι  οποίες  υπολογίζουν  το  αποτέλεσμα  μιας  ένωσης  βλέπε  De 
Grauwe, April 2005 / No 468, 14 κ.ε.  
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Γενικά η σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας  της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της 
παραγωγής  είναι  που  προβληματίζει.  Έρευνες,  οι  οποίες  εστίασαν  σε  αυτήν  τη 
σχέση δεν καταλήγουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Μερικές δεν βρίσκουν μια 
αρνητική σχέση, άλλες πάλι βρίσκουν μια αδύναμη αρνητική σχέση. Η δυσκολία να 
εξεύρεσης  μιας  σχέσης  μπορεί  να  γίνει  κατανοητή,  εάν  ληφθεί  υπ’  όψη  «ότι  οι 
μεταβολές  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  δεν  αντιπροσωπεύουν  μόνο  έναν 
κίνδυνο,  αλλά  δημιουργούν  και  ευκαιρίες  για  πρόσκτηση  κερδών»  (De  Grauwe, 
2003,  σ. 101).  Και αυτό φαίνεται  καθαρά  και  στις αναφορές  των υποσημειώσεων 
των προηγούμενων σελίδων.  

Οι Baldwin, Skydelny  και Taglioni  (αναφορά στους De Grauwe and Mongelli, 2005, 
σελ. 12) προσπαθώντας να διελευκάνουν το αποτέλεσμα μιας νομισματικής ένωσης 
εντοπίζουν δύο βασικά κανάλια ανάπτυξης εμπορικών συναλλαγών: 

‐ την αύξηση των εξαγωγών μέσω υπαρχουσών επιχειρήσεων, και  
‐ την αύξηση των εξαγωγών μέσων νέων επιχειρήσεων. 

 
Κατά τη γνώμη τους,  το αποτέλεσμα της αύξησης των εξαγωγών των υπαρχουσών 
επιχειρήσεων οφείλεται στη μείωση της αβεβαιότητας, η οποία προέρχεται από τη 
μείωση  της  μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  δεν  αφορά  το 
αποτέλεσμα  του  Rose.  Αυτή  η  αρνητική  σχέση  αύξησης  των  εξαγωγών  και  της 
μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  αποτυπώνεται  με  τη  βοήθεια  της 
διακεκομμένης  γραμμής  στο  επόμενο  γράφημα.  Το  αποτέλεσμα  του Rose,  πρέπει 
να συνδέεται με την  ίδρυση νέων και μικρών επιχειρήσεων και για να εμφανισθεί 
θα πρέπει, κατά την γνώμη τους, να συντρέχουν δύο λόγοι: 

‐ η  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  να  επηρεάζει  κυρίως  τις 
μικρές και μεσαίες περισσότερο από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Εάν ο αριθμός 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι μεγάλος,  τότε  και η  επίδραση 
της  μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  λογικό  είναι  να  είναι 
σημαντική.  

‐ Στην  ευρωπαϊκή  νομισματική  ένωση,  περί  της  οποίας  ο  λόγος,  ο  αριθμός 
μικρών  και  μεσαίων  επιχειρήσεων  πρέπει  να  είναι  σχετικά  μεγάλος.  Αυτό 
έχει  ως  αποτέλεσμα,  κάθε  φορά  κατά  την  οποία  μειώνεται  ο  αριθμός 
εκείνων των μικρών επιχειρήσεων οι οποίες δεν είναι ικανές να εξάγουν, τη 
θέση  τους  παίρνουν  περισσότερες  νεο‐ιδρυόμενες  επιχειρήσεις  ικανές  να 
εξάγουν.  Αυτό  εξηγεί  κατά  τη  γνώμη  τους  και  την  απότομη  αύξηση  των 
εμπορικών συναλλαγών σε μια ένωση, δηλαδή το αποτέλεσμα του Rose και 
αποτυπώνεται στο επόμενο γράφημα. 

 
Εκτιμήσεις  αναφορικά  με  τις  επιπτώσεις  της  συμμετοχής  στην  ΟΝΕ  για  τις  νέες 
υποψήφιες  χώρες  δεν  υπάρχουν.  Οι  Schadler  et  al.  (2004),  συνοψίζοντας  τα 
αποτελέσματα  των  κυριοτέρων  μελετών  και  κυρίως  τα  αποτελέσματα  των  Rose 
(2000), Frankel Rose (2000) και Faruqee (2004), βρίσκουν σημαντικές επιδράσεις της 
ένταξης για τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες αναμένεται να κυμανθούν 
στα επίπεδα μεταξύ 6% και 60% τα επόμενα είκοσι χρόνια μετά την ένταξη. 
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Γράφημα 88: Το Αποτέλεσμα του Rose 

‐ 

Αποτέλεσμα Rose

Γραμμικός παράγοντας 
συσχέτισης 

Μεταβλητότητα 
Συναλλαγματικής 

Ισοτιμίας

Εμπορική Ποσότητα

 Πηγή: De Grauwe, P and Mongelli, P.F. (2005). Endogeneities of Optimum Currency Areas: What Brings Countries 
Sharing a Single Currency Closer Together?. European Central Bank, Working Paper Series, No. 468/ April 2005, 

σ. 14. 

 
Αναφορικά  με  τα  υπόλοιπα αποτελέσματα,  όπως  τις  επιπτώσεις  της  μείωσης  των 
επιτοκίων, μελέτες της Κεντρικής Τράπεζας της Ουγγαρίας δείχνουν ότι μια τέτοια 
μείωση το επιτοκίου μπορεί να συμβάλλει σε μια αύξηση της μεγέθυνσης κατά 0,1 
για  τα  επόμενα  χρόνια,  ενώ  μελέτες  της  Κεντρικής  Τράπεζας  της  Πολωνίας 
υπολογίζουν  το αποτέλεσμα αυτό στα  επίπεδα  του 0,2%  (Schadler et al., 2004,  σ. 
16). 

Ο Paul De Grauwe, (2003, σελ. 119), αναφερόμενος στα οφέλη της δημιουργίας της 
ΟΝΕ συνόψιζε τα ακόλουθα: «Συμπεράναμε, επίσης, ότι δεν πρέπει να αναμένουμε 
επιπλέον οικονομική ανάπτυξη από μια νομισματική ένωση. Οι πιθανές ενισχυτικές 
επιδράσεις  μιας  νομισματικής  ένωσης  στην  οικονομική  μεγέθυνση  έχουν 
υπερτονιστεί.  Οι  θεωρητικοί  λόγοι  για  τους  οποίους  μια  νομισματική  ένωση 
ενθαρρύνει την οικονομική μεγέθυνση είναι αδύναμοι, όπως άλλωστε είναι και  το 
αποτέλεσμα  των  σχετικών  εμπειρικών  ερευνών.  Τα  οφέλη  μιας  νομισματικής 
ένωσης βρίσκονται αλλού και όχι στις υποτιθέμενες ενισχυτικές επιδράσεις.»  

Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  το  παραπάνω  συμπέρασμα,  το  ερώτημα  το  οποίο  τίθεται 
είναι  κατά  πόσο  αυτό  τα  συμπέρασμα  ισχύει  και  στην  περίπτωση  των  νέων 
υποψήφιων χωρών. 

Βέβαια, οι υποψήφιες χώρες προσεγγίζοντας την Ε.Ε. έχουν, όπως διαπιστώθηκε, να 
επιδείξουν  μεγάλη  πρόοδο.  Η  γεωγραφική  εγγύτητα,  η  πολιτικοί  και  πολιτισμικοί 
δεσμοί,  και  κυρίως  οι  μεταρρυθμίσεις,  καθώς  και  η  ευκολία  χρηματοδότησης 
συνέβαλλαν  θετικά  σε  αυτήν  την  πορεία,  κατά  πόσο  όμως  η  συμμετοχή  στην 
ευρωζώνη θα ενισχύσει αυτήν  την πορεία είναι  ένα ερώτημα  το οποίο  χρειάζεται 
ακόμα διερεύνηση. Αυτό θα εξαρτηθεί  κατά πόσο στην νέα  τάξη  των πραγμάτων, 
την  παγκοσμιοποίηση,  στον  νέο  γεωγραφικό  καταμερισμό  της  παραγωγής,  η 
συναλλαγματική  ισοτιμία  θα  αποτελέσει  ένα  εμπόδιο  ή  μια  ευκαιρία  ανάπτυξης 
εμπορικών  συναλλαγών,  κατά  πόσο  οι  σύγχρονες  και  παγκοσμιοποιημένες 
επιχειρήσεις βλέπουν τη συναλλαγματική  ισοτιμία ως μια ευκαιρία ή ένα εμπόδιο 
και κατά πόσο οι υπό εξέταση χώρες θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη 
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διαδικασία.  Προς  το  παρόν,  καθώς  αρκετές  ευρωπαϊκές  χώρες  ξεκίνησαν  μια 
διαδικασία αναπροσαρμογής και κυρίως μείωσης των εισαγωγών τους και αύξησης 
των εξαγωγών τους, οι προοπτικές δεν φαίνεται να είναι ευνοϊκές. 

25.2. Εκτιμώντας το Κόστος 
Το κόστος μιας νομισματικής ένωσης έτυχε μεγαλύτερης προσοχής στη θεωρία των 
άριστων νομισματικών περιοχών. Γενικά, το κόστος μιας ένωσης προκύπτει από τη 
μη  χρήση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  της  νομισματικής  πολιτικής291  και  
μετράται  με  τη  βοήθεια  μέτρησης  της  ευπάθειας  της  οικονομίας  σε  ασύμμετρες 
διαταραχές,  την  ασυμμετρία  των  διαταραχών  καθώς  και  τη  δυνατότητα  χρήσης 
εναλλακτικών μορφών προσαρμογών, όπως η μεταβολή των μισθών και των τιμών, 
η χρήση δημοσιονομικών πολιτικών κ.ά. Αρχικά, οι διάφορες θεωρίες των άριστων 
νομισματικών  περιοχών  παραβλέποντας  τη  χρηματοοικονομική  σφαίρα, 
επικέντρωσαν την προσοχή τους κατά πρώτον στη διάρθρωση της οικονομίας και τη 
διαφοροποίηση  της παραγωγής,  εκτιμώντας,  ότι η ομοιότητα  της διάρθρωσης  της 
οικονομίας  αλλά  και  η  διαφοροποίηση  της  παραγωγής  αυξάνουν  τη  δυνατότητα 
αντίδρασης σε περίπτωση εμφάνισης ασύμμετρων διαταραχών και, κατά δεύτερον, 
στη μεταβλητότητα των μισθών και των τιμών (συμβολή McKinnon). Αναφορικά με 
την  αποτελεσματικότητα  της  νομισματικής  πολιτικής,  υπήρχε  η  εκτίμηση  ότι  όσο 
μεγαλύτερη είναι μια χώρα τόσο ευκολότερα διαχέονται οι μεταβολές της ζήτησης 
σε αυτή, με αποτέλεσμα η νομισματική πολιτική να χάνει σε αποτελεσματικότητα. 
Επίσης, είχε επικρατήσει η   άποψη ότι χώρες με μικρό ποσοστό μη εμπορεύσιμων 
αγαθών  είναι  περισσότερο  ευάλωτες  στις  μεταβολές  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας.  Αργότερα,  στο  οπλοστάσιο  των  θεωριών  των  άριστων  νομισματικών 
περιοχών  προστέθηκαν  ο  χρηματοπιστωτικός  τομέας,  με  το  σκεπτικό,  ότι  η 
χρηματοπιστωτική  διαφοροποίηση  επιτρέπει  τη  διαφοροποίηση  του  κινδύνου  και 
κατ’ επέκταση την προσαρμογή σε περίπτωση εμφάνισης διαταραχών (Mundell III), 
και  η  ενδογένεια.  Ο  νομισματικός  τομέας  θεωρήθηκε,  σύμφωνα  με  τη  γενικά 
αποδεκτή  άποψη,  ότι  δεν  έχει  μακροπρόθεσμες  επιπτώσεις  στην  πραγματική 
οικονομία,  αλλά  μπορεί  νε  επιδράσει  βραχυπρόθεσμα.  Σύμφωνα  με  αυτήν  την 
άποψη, εάν οι χώρες μιας ένωσης ασκούν παρόμοιες και συνεπείς δημοσιονομικές 
και διαρθρωτικές πολιτικές, τότε η απώλεια της νομισματικής πολιτικής έχει μικρό 
κόστος. Όσον αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, έχει επικρατήσει η άποψη ότι η 
συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα διαταραχές 
της  ζήτησης  παρά  διαταραχές  από  την  πλευρά  της  προσφοράς.  Από  την  άλλη 
πλευρά, έχει επικρατήσει η άποψη ότι σταθερές ισοτιμίες μπορούν να περιορίσουν 
τις χρηματοπιστωτικές διαταραχές και τη διάχυσή τους στην πραγματική οικονομία. 
Στην  πιο  αυστηρή  θεώρηση  της  θεωρίας  άριστων  νομισματικών  περιοχών  τύπου 
καθαρής νομισματικής ένωσης, μονεταριστικής (βλέπε κεφάλαιο 2.1) επικράτησε η 
άποψη  ότι  οι  νομισματικές  και  συναλλαγματικές  μεταβολές  δεν  έχουν  καμία 
επίδραση στη σφαίρα292 της πραγματικής οικονομίας. 

                                                                 
291 Βλέπε κεφάλαιο 2.1 για μια θεωρητική προσέγγιση του κόστους. 
292 Σε μια τέτοια οικονομία, η επιλογή του συναλλαγματικού καθεστώτος είναι άνευ σημασίας και η 
οικονομία  μπορεί  να  λειτουργήσει  τόσο  σε  καθεστώς  ελεύθερης  διακύμανσης,  όσο  και  σε  ένα 
καθεστώτος σταθερής διασύνδεσης. 
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Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τις  διαπιστώσεις  της  θεωρίας,  η  εκτίμηση  του  κόστους 
ένταξης σε μια νομισματική ένωση υπολογίζεται (Schadler et al., 2004) από: 

‐ την εκτίμηση της ευπάθειας μιας οικονομίας σε ασύμμετρες διαταραχές,  
‐ την  ικανότητά  της  να  αντιδράσει  (ή  την  ικανότητα  προσαρμογής)  στις  

ασύμμετρες διαταραχές,  
‐ την  εκπλήρωση  των  κριτηρίων  των άριστων  νομισματικών περιοχών,  μέσω 

της μεθοδολογίας cluster,  
‐ την εκτίμηση της ικανότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας να λειτουργήσει 

ως παράγοντας προσαρμογής ύστερα από ασύμμετρες διαταραχές, και 
‐ το  κόστος  εφαρμογής  νομισματικής  πολιτικής  εντός  μιας  νομισματικής 

ένωσης,  σε  σύγκριση  με  την  περίπτωση  της  άσκησης  της  νομισματικής 
πολιτικής  εκτός  νομισματικής  ένωσης  και  το  οποίο  κόστος  εκτιμάται  με  τη 
βοήθεια  της  συνάρτησης αποτελεσματικής αντιμετώπισης πληθωρισμού ή, 
άλλως,  το κόστος μείωσης του πληθωρισμού,  τύπου κανόνα του Taylor  και  
με  τη  βοήθεια  Δυναμικών  Μακροοικονομικών  Υποδειγμάτων  Γενικής 
Ισορροπίας. 

25.2.1. Η Ευπάθεια στις Ασύμμετρες Διαταραχές 
Στο  ζήτημα  της  ευπάθειας  στις  ασύμμετρες  διαταραχές,  οι  οποίες  ποτέ  δεν  θα 
εκλείψουν  σε  μια  οικονομική  ένωση,  εφ’  όσον  αυτή  δεν  έχει  προχωρήσει  σε  μια 
πολιτική  ένωση  και  εναρμόνιση  των  θεσμών,  τίθεται  κατ’  αρχάς  το  ερώτημα  της 
ταυτοποίησης  των  ασύμμετρων  διαταραχών.  Στο  κεφάλαιο 10  αναφέρθηκε  ότι  οι 
διαταραχές διακρίνονται σε: 

- διαταραχές ζήτησης και προσφοράς,  
- βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες,  
- οικονομικές και χρηματοοικονομικές, καθώς και  
- συμμετρικές και ασύμμετρες.  

Το πρόβλημα με αυτές τις διαταραχές είναι ότι δύσκολα διακρίνονται. Στη θεωρία 
και  στην  πράξη  για  αυτό  το  σκοπό  χρησιμοποιούνται  οικονομετρικές  μελέτες,  οι 
οποίες  βασίζονται  στη  μεθοδολογία  των  Blanchard  και  Quash  (αναφορά  στον 
Λεβεντάκη, 2003, σελ. 489 και Schadler, 2004, σ. 31)293, οι οποίοι, χρησιμοποιώντας 
την  προσέγγιση  «διαρθρωτικής  διανυσματικής  αυτοπαλινδρόμησης»  (SVAR),  
κατέληξαν  σε  έναν  τρόπο  ταυτοποίησης  των  ασύμμετρων  διαταραχών,  ως 
ακολούθως:  

‐ Διαταραχές  της  προσφοράς  (AS)  είναι  εκείνες  οι  οποίες  προκαλούν 
μακροπρόθεσμες μεταβολές στην παραγωγή. 

‐ Διαταραχές  της  ζήτησης  (IS)  είναι  εκείνες οι  οποίες  έχουν  επιπτώσεις  στην 
πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, αλλά δεν επιδρούν στην παραγωγή.  

‐ Ονομαστικές  διαταραχές  (LM)  είναι  αυτές  οι  οποίες  δεν  παρουσιάζουν 
επιπτώσεις  τόσο  στην  παραγωγή,  όσο  και  στις  πραγματικές 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  αλλά  μόνον  στην  προσφορά  χρήματος,  στη 

                                                                 
293 Ουσιαστικά οι παραπάνω συγγραφείς βάσισαν της αναλύσεις στις υποδείξεις των Υποδειγμάτων 
Ανοιχτής  Οικονομίας  και  στις  γενικά  αποδεκτές  απόψεις,  ότι  μακροπρόθεσμα  η  ανάπτυξη  της 
οικονομίας  καθορίζεται  από  την  παραγωγή  και  την  τεχνολογία,  ενώ  η  ζήτηση  δεν  έχει  καμία 
επίδραση  στην  παραγωγή,  καθώς  αυτή  καθορίζεται  από  την  πλευρά  της  προσφοράς  και  στην 
καλύτερη  περίπτωση μεταβάλει  το  επίπεδο  τιμών. Όσο  για  τις  ονομαστικές  μεταβολές,  αυτές  δεν 
επιδρούν μακροπρόθεσμα στην οικονομία. 
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ρευστότητα,  στην  ταχύτητα  κυκλοφορίας  χρήματος  και  στον 
χρηματοπιστωτικό κίνδυνο, καθώς και δημιουργούν τον κίνδυνο εμφάνισης 
κερδοσκοπικών επιθέσεων. 
 

Η  ευπάθεια  της  οικονομίας  σε  ασύμμετρες  διαταραχές  υπολογίζεται  με  την 
εκτίμηση της συσχέτισης των διαταραχών και των ρυθμών μεγέθυνσης, καθώς και 
με την εξέταση της διάρθρωσης της παραγωγής και της οικονομίας. 

Οι  Fidrmuc  και  Korhonen  (2002)  και  Frenkel  και  Nickel  (2002),  χρησιμοποιώντας 
στοιχεία από το 1991 και εντεύθεν και βασιζόμενοι στη μέθοδο VAR, η οποία τους 
επέτρεψε να διαχωρίσουν τις διαταραχές της προσφοράς από εκείνες της ζήτησης, 
βρίσκουν:  

‐ μια  σχετικά  σημαντική  συνολική  συσχέτιση  των  χωρών  της  Κεντρικής 
Ευρώπης με τις χώρες της ευρωζώνης,  

‐ μια σχετικά μικρή συνολική συσχέτιση των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης με 
τις περιφερειακές χώρες της ευρωζώνης, και 

‐ ότι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, οι διαταραχές αυτές προέρχονται από την 
πλευρά της προσφοράς παρά από την πλευρά της ζήτησης.  

  
Η  συσχέτιση  των  ρυθμών  μεγέθυνσης  των  οικονομιών,  επιτρέπει  τη  διεξαγωγή 
συμπερασμάτων αναφορικά με  τη συμμετρικότητα των διαταραχών καθώς και  τις 
ασύμμετρες  αντιδράσεις  σε  συμμετρικές  διαταραχές.  Παρατηρώντας  τα  στοιχεία 
από το κεφάλαιο 20 φαίνεται, ότι στο σύνολό τους οι υπό εξέταση χώρες βελτίωσαν 
τον βαθμό συσχέτισής τους με τις χώρες της ευρωζώνης, εφ’ όσον ο βαθμός αυτός 
αυξήθηκε  από  0,3  σε  0,5  τα  τελευταία  χρόνια,  αλλά  υπολείπεται  αρκετά  της 
συσχέτισης των ευρωπαϊκών χωρών μεταξύ τους. 
 
Η διάρθρωση των οικονομιών μετράται με την απλή αντιπαράθεση των στοιχείων, 
αλλά και με τον υπολογισμό του δείκτη απόστασης. Τα στοιχεία από το κεφάλαιο 20 
δείχνουν ότι αυτός έχει μειωθεί. Εδώ θα πρέπει να προστεθούν και οι επιπτώσεις: 

‐ Της ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών και συγκεκριμένα κατά πόσο η 
ανάπτυξη  των  εμπορικών  συναλλαγών  έχει  συμβάλλει  στην  αύξηση  της 
εξειδίκευσης  μέσω  της  ανάπτυξης  του  ενδοκλαδικού  εμπορίου  (το 
αποτέλεσμα  Krugman),  γεγονός  το  οποίο  συμβάλει  στην  αύξηση  της 
ασυμμετρίας  μεταξύ  των  οικονομιών  των  χωρών,  ή  στην  ανάπτυξη  του 
διακλαδικού εμπορίου (αποτέλεσμα Rose), γεγονός το οποίο συμβάλλει στη 
συμμετρικότητα των οικονομιών των χωρών. 

‐ Της  χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης,  οι  οποίες  συνήθως  μετρούνται  από 
το  μέγεθος  της  διαφοροποίησης  του  χαρτοφυλακίου  χρηματιστηριακών 
αξιών, το οποίο στις χώρες υπό μετάβαση είναι πολύ μικρότερο από εκείνο 
των χωρών της ευρωζώνης. 
 

Αναφορικά  με  το  αποτέλεσμα  Krugman  και  Rose,  το  οποίο  πολλές  φορές 
ονομάζεται  και  άποψη  της  Επιτροπής,  καθώς  και  η  Επιτροπή  υποστηρίζει  ότι  μια 
εμπορική  ολοκλήρωση  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  ανάπτυξη  του  ενδοκλαδικού 
εμπορίου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη θεωρία φαίνεται να επικρατεί η δεύτερη 
άποψη,  καθώς  υποστηρίζεται  ότι  ναι  μεν  γενικά  παρατηρείται  μια  τάση 
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συγκέντρωσης  και  γεωγραφικής  συσσώρευσης,  αυτή  όμως  δεν  φαίνεται  να 
λαμβάνει  χώρα  εντός  των  εθνικών συνόρων,  αλλά περιλαμβάνει  και  περισσότερα 
κράτη ή περιοχές από διαφορετικά κράτη. Σε μια τέτοια περίπτωση οι διαταραχές 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη βοήθεια μεταβολών της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας (De Grauwe, 2003, σ. 54). 

25.2.2. Η Ικανότητα Προσαρμογής κατά την Εμφάνιση 
Ασύμμετρων Διαταραχών 

Η  ικανότητα  προσαρμογής  σε  ασύμμετρες  διαταραχές  εκτιμάται  με  τον  βαθμό 
προσαρμοστικότητας των μισθών και  των τιμών των προϊόντων,  καθώς και με την 
ικανότητα  χρήσης  τους  δημοσιονομικής  πολιτικής.  Η  προσαρμοστικότητα  των 
μισθών μετράται με τη βοήθεια της μεταβλητότητας των πραγματικών μισθών (π.χ. 
του  μοναδιαίου  κόστους  εργασίας).  Σημαντική  είναι  όμως  η  μεταβλητότητα  των 
ονομαστικών μισθών και αυτή συνήθως εκτιμάται λαμβάνοντας υπ’ όψη (Shadler et 
al., σ. 24):  

‐ τον βαθμό προστασίας των εργαζόμενων, 
‐ τη μορφή και το είδος των συλλογικών διαπραγματεύσεων, και 
‐ την κινητικότητα των εργαζομένων. 

 
Η  προσαρμοστικότητα  των  τιμών  των  προϊόντων  είναι  σημαντική.  Η  ένταξη  στην 
ενιαία αγορά, η διαρθρωτικές ρυθμίσεις και η ευκολία  ίδρυσης επιχειρήσεων στις 
χώρες  υπό  ένταξη  έχουν  συμβάλλει  στην  αύξηση  του  ανταγωνισμού  και  κατ’ 
επέκταση  στην  προσαρμοστικότητα  των  τιμών  των  προϊόντων.  Στη  συγκεκριμένη 
περίπτωση  προβληματίζει  η  τάση  σύγκλισης  των  τιμών.  Θα  επικρατήσει  το 
αποτέλεσμα  της  σύγκλισης,  το  οποίο  πιθανόν  να  ωθήσει  το  επίπεδο  τιμών  των 
χωρών  υπό  ένταξη  προς  το  επίπεδο  των  χωρών  της  ευρωζώνης  και  θα  μειώσει 
πιθανόν τον βαθμό μεταβλητότητας των τιμών των προϊόντων, ή θα επικρατήσει το 
αποτέλεσμα του ανταγωνισμού, το οποίο θα μειώσει το επίπεδο πληθωρισμού στα 
επιθυμητά  από  τη  νομισματική  πολιτική  επίπεδα;  Όπως  ήδη  αναπτύχθηκε  στο 
κεφάλαιο 20, το ζήτημα αυτό προσεγγίζεται με τη βοήθεια της μεθοδολογίας της β‐ 
σ‐  σύγκλισης  και  οι  μελέτες,  οι  οποίες  βασίζονται  στη συγκεκριμένη μεθοδολογία 
δείχνουν μια τάση σύγκλισης ομοειδών προϊόντων διαρκούς κατανάλωσης.  
 
Σχετικά με την εκτίμηση της ικανότητας αντίδρασης της δημοσιονομικής πολιτικής, 
το  ερευνητικό  ενδιαφέρον  στρέφεται  κυρίως  προς  τους  αυτόματους 
δημοσιονομικούς σταθεροποιητές,  την επίδραση την οποία έχουν η μεταβολή του 
ΑΕΠ,  των  εισπράξεων  και  της  κατανάλωσης  στο  δημοσιονομικό  έλλειμμα  ή 
πλεόνασμα, καθώς και προς την εκτίμηση των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών. 
Εκτιμήσεις των στελεχών του ΔΝΤ, για την περίοδο πριν την ένταξη των υπό εξέταση 
χωρών  δείχνουν  ότι  μια  μεταβολή  του  ΑΕΠ  της  τάξεως  του  1%  μεταβάλει  τον 
κυβερνητικό  προϋπολογισμό  στην  Ουγγαρία  και  Τσεχία  κατά  0,42%  και  0,47% 
αντίστοιχα  (Schandler et  al.,  σ.  24).  Το  ερώτημα  το  οποία  προκύπτει  είναι  πώς  η 
κρίση  έχει  μεταβάλλει  την  ικανότητα προσαρμογής  της  δημοσιονομικής  πολιτικής 
εάν  ληφθεί  υπ’  όψη η  σχετική αύξηση  των  ελλειμμάτων  των υπό  εξέταση  χωρών 
(βλέπε κεφάλαιο 22). 
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25.2.3. Εκτιμώντας τα Κριτήρια Άριστων Νομισματικών 
Περιοχών από Κοινού με τη βοήθεια των Clusters. 

Προσπαθώντας  να  συμπτύξει  ή  ομογενοποιήσει  τα  διάφορα  κριτήρια  και  να 
καταλήξει  σε  πιο  ευδιάκριτες  αξιολογήσεις,  η  εμπειρική  έρευνα  χρησιμοποίει  τη 
μεθοδολογία  cluster. Με  βάση  κάποια  καλά  επιλεγμένα  κριτήρια,  τα  οποία  είναι 
κυρίως δείκτες οι οποίοι υποδηλώνουν  το μέγεθος  της σύγκλισης,  η μεθοδολογία 
cluster κατατάσσει τις χώρες σε ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά το λεγόμενα 
cluster. Αυτό γίνεται με τη σύγκριση χωρών που πρέπει ενταχθούν σε μια ομάδα και 
χωρών που δεν ανήκουν στην ομάδα.  Η  σύγκριση αρχίζει  με  έναν παράγοντα  και 
βαθμιαία  προσθέτονται  και  άλλα  κριτήρια  και  με  μια  μαθηματική  μεθοδολογία 
κατηγοριοποιούνται  σε  ομάδες.  Συνήθως  ως  κριτήριο  λαμβάνεται  ένα  μέτρο 
απόκλισης  (Schandler  et  al.,  σ.  26)  Κατά  αυτόν  τον  τρόπο  εκπονήθηκαν  πολλές 
μελέτες οι οποίες προσπαθούν να συμπεράνουν κατά πόσο οι χώρες της ευρωζώνης 
αποτελούν μια άριστη νομισματική περιοχή, με την γνωστότερη ίσως να είναι αυτή 
των  Bayoumi  και  Eichengreen,  οι  οποίοι  εκτίμησαν  κατά  πόσο  ο  επιχειρηματικός 
κύκλος  των  χωρών  της  ευρωζώνης  συσχετίζεται  με  τον  επιχειρηματικό  κύκλο  της 
Γερμανίας, δείχνοντας κατά κάποιο τρόπο τον βαθμό σύγκλισης, όπως αναφέρθηκε 
στο  κεφάλαιο 10.  Οι Artis  και Zhang  (2002),  βασιζόμενοι  στα  κριτήρια:  συσχέτιση 
μεταβολής  επιτοκίων,  εμπορικό  άνοιγμα,  ρυθμίσεις  προστασίας  εργαζομένων  και 
μεταβλητότητα  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  κατέληξαν  στο  συμπέρασμα  ότι  οι 
χώρες:  Αυστρία,  Βέλγιο,  Γαλλία  και  Ολλανδία  παρουσιάζουν  μια  μεγάλη 
συνεκτικότητα  με  την  Γερμανία,  ενώ  οι  χώρες  της  Βόρειας  Ευρώπης:  Δανία, 
Σουηδία,  Φινλανδία  Ιρλανδία  και  Βρετανία  παρουσιάζουν  σχετικά  χαμηλή 
συσχέτιση  με  τον  επιχειρηματικό  κύκλο  της  Γερμανίας  και  οι  χώρες  της  νότιας 
Ευρώπης:  Ελλάδα  Ιταλία  Ισπανία  και  Πορτογαλία  παρουσιάζουν  τη  μικρότερη 
συσχέτιση  επιχειρηματικών  κύκλων,  αλλά  μια  σχετικά  υψηλή  συσχέτιση  με  τη 
Γερμανία στον τομέα των ρυθμίσεων προστασίας εργαζομένων. Για τις υπό εξέταση 
χώρες,  ο  Boreiko  (2002)  κατέληξε,  ότι  με  βάση  τα  κριτήρια:  συσχέτιση  των 
επιχειρηματικών  κύκλων,  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και 
πληθωρισμός,  οι  πέντε  χώρες  της  Κεντρικής  Ευρώπης  παρουσιάζουν  μια  υψηλή 
συσχέτιση με τη Γερμανία.  
 
Επειδή  οι  παραπάνω  εκτιμήσεις  αφορούν  το  παρελθόν,  το  ερώτημα  το  οποίο 
προκύπτει είναι κατά πόσο οι υπό ένταξη χώρες προχώρησαν, ώστε να αποτελούν 
μια  ενιαία  ομάδα  με  τις  χώρες  της  ευρωζώνης.    Ενδεικτικά  για  τη  συγκεκριμένη 
περίπτωση  μπορούν  να  ληφθούν  υπ’  όψη  οι  εκτιμήσεις  που  έχουν 
πραγματοποιηθεί από στελέχη της Ε.Ε., οι οποίες όμως δεν βασίζονται σε στοιχεία 
σχετικά με τον επιχειρηματικό κύκλο ή τα επιτόκια, αλλά σε στοιχεία που αφορούν 
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισσαβόνας. Σύμφωνα 
με αυτά, διακρίνονται δύο ομάδες χωρών, έτσι όπως παρουσιάζονται στο επόμενο 
γράφημα,    με  τη  πρώτη  να  περιλαμβάνει  εκείνες  τις  χώρες  οι  οποίες  έχουν  να 
επιδείξουν  μια  σχετική  πρόοδο  σε  ζητήματα  προώθησης  διαρθρωτικών  αλλαγών: 
Λιθουανία,  Εσθονία,  Αυστρία,  Βρετανία,  Σουηδία,  Δανία,  Φινλανδία,  Ολλανδία, 
Σλοβενία,  Γαλλία,  Βέλγιο,  Γερμανία  Λουξεμβούργο,  Ιρλανδία,  Μάλτα  και  Κύπρος) 
και τη δεύτερη να περιλαμβάνει χώρες, οι οποίες έχουν να επιδείξουν ένα χαμηλό 
επίπεδο  μεταρρυθμίσεων,  και  περιλαμβάνει  τις  χώρες:  Ρουμανία,  Ουγγαρία, 



385 
 

Λετονία,  Τσεχία,  Ιταλία,  Βουλγαρία,  Σλοβακία,  Πολωνία,  Ισπανία,  Ελλάδα  και 
Πορτογαλία.  
 
Παρατηρώντας  τη  δεύτερη  ομάδα,  μπορεί  να  διαπιστωθεί  ότι  αυτή  αποτελείται 
κυρίως από τις υπό ένταξη χώρες μαζί με τις χώρες της Μεσογείου, εκτός από την 
Κύπρο και τη Μάλτα. Η Μάλτα, η Κύπρος, η Λιθουανία και η Εσθονία, παρ’ όλο που 
είναι  χώρες  οι  οποίες  εντάχθηκαν  πρόσφατα  στην  Ε.Ε.,  συμπεριλήφθηκαν  στην 
πρώτη  ομάδα,  γεγονός  το  οποίο  μπορεί  να  εκληφθεί  ως  ένδειξη  γιατί  η  Εσθονία 
υιοθέτησε το ευρώ το 2011. 

 

Γράφημα 89: Clusters βάσει Υλοποίησης Πολιτικών Συνθήκης Λισσαβόνας 
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25.2.4. Εκτιμήσεις με τη βοήθεια Μακροοικονομικών 
Υποδειγμάτων Γενικής Ισορροπίας 

Παρατηρώντας  τις  προηγούμενες  αναφορές,  μπορεί  εύκολα  να  διαπιστωθεί  ότι 
αυτές  δεν  συμπεριλαμβάνουν  καθόλου  ζητήματα  καθεστώτων  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών.  Δεν  εξετάζουν  τις  επιπτώσεις  που  θα  μπορούσαν  να  έχουν,  για 
παράδειγμα, οι ελεύθερες ή οι σταθερές συναλλαγματικές  ισοτιμίες στις πολιτικές 
σταθερότητας  που  εφαρμόζουν  οι  διάφορες  χώρες.  Ούτε  συγκρίνουν  την 
περίπτωση  ένταξης  μιας  χώρας  με  την  εναλλακτική  λύση  να  παραμείνει  εκτός 
ζώνης.  Τέτοια  προβλήματα  αντιμετωπίζονται  με  τη  βοήθεια  Δυναμικών 
Μακροοικονομικών Υποδειγμάτων Γενικής Ισορροπίας (βλέπε κεφάλαιο 2.4). Με τη 
βοήθεια τέτοιων δυναμικών υποδειγμάτων μπορούν να γίνουν προσομοιώσεις και 
να συγκριθεί η περίπτωση εντός μιας νομισματικής ένωσης με την περίπτωση εκτός 
αυτής. Ειδικότερα, μπορεί να εξετασθεί η νομισματική πολιτική εντός μιας ένωσης, 
η  οποία  δεν  χρησιμοποιεί  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία,  με  την  περίπτωση  μιας 
νομισματικής  πολιτικής,  η  οποία  λαμβάνει  υπ’  όψη  της  και  τη  συναλλαγματική 
ισοτιμία,  ή  μπορεί  να  συγκριθούν  περιπτώσεις  εφαρμογής  διάφορων 
συναλλαγματικών καθεστώτων για την περίπτωση εκτός ένωσης και να συγκριθούν 
με  την  περίπτωση  εντός  ένωσης,  κατά  την  οποία  καταργείται  η  συναλλαγματική 
ισοτιμία και να εξαχθούν διάφορα συμπεράσματα. Αυτό ακριβώς έκανε η περίφημη 
μελέτη “One Market, One Money”, η οποία εκπονήθηκε κατ΄ εντολήν της Επιτροπής 
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και  εξέτασε  τις  επιπτώσεις  τις  οποίες  θα  μπορούσαν  να  έχουν  διάφορα 
συναλλαγματικά  καθεστώτα  εκτός  ένωσης  και  εντός  μιας  υποθετικής  ένωσης,  η 
οποία  θα  αποτελούνταν  από  τη  Γερμανία,  τη  Γαλλία,  την  Ιταλία  και  τη  Βρετανία. 
Αυτή η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η νομισματική ένωση, σε σύγκριση με 
την  περίπτωση  χρήσης  ελεύθερα  κυμαινόμενων  συναλλαγματικών  ισοτιμιών, 
μειώνει τη μεταβλητότητα των τιμών και της παραγωγής και κατ’ επέκταση μειώνει 
το κόστος άσκησης της νομισματικής πολιτικής. Κατά την εκτίμηση των ερευνητών, 
η  μείωση  του  κόστους  αυτού,  οφείλεται  στη  μείωση  των  διαταραχών  από  τη 
διακύμανση  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  καθώς  και  στην  πειθαρχία  που 
επιβάλλει μια νομισματική ένωση στους μισθούς και τις τιμές (Schandler et al., σ. 33 
και De Grauwe, 2003, σ. 121 κ.ε.).  
 
Μια  παρόμοια  μεθοδολογία  χρησιμοποίησαν  και  οι  βρετανικές  αρχές  για  να 
αποφασίσουν κατά πόσο συμφέρει τη Μεγάλη Βρετανία μια ένταξη στην ευρωζώνη 
ή  όχι.  Χρησιμοποιώντας  μια  εξίσωση  ανοιχτής  μορφής,  η  οποία  απεικονίζει  τρείς 
ομάδες  χωρών,  τη  μεγάλη  Βρετανία,  την  ευρωζώνη  και  τον  υπόλοιπο  κόσμο,  οι 
βρετανικές αρχές προσομοίωσαν294 διάφορες διαταραχές ζήτησης και προσφοράς, 
και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μια πιθανή ένταξη της Μεγάλης Βρετανίας θα 
είχε ως αποτέλεσμα να αυξήσει τη μεταβλητότητα των τιμών και της παραγωγής, σε 
σύγκριση  με  την  περίπτωση  κατά  την  οποία  η  Μεγάλη  Βρετανία  μείνει  εκτός 
ένωσης.  Με  βάση  αυτό  το  συμπέρασμα,  οι  βρετανικές  αρχές  αποφάσισαν  τη  μη 
ένταξη,  παρ’  όλο  που  εκτιμούσαν  ότι  μια  πιθανή  ένταξη  θα  συνέβαλλε  σε  μια 
αύξηση  των  εμπορικών  συναλλαγών  της Μεγάλης  Βρετανίας  με  την  ευρωζώνη,  η 
οποία θα κυμαίνονταν μεταξύ 5% και 50% τα επόμενα χρόνια295.  

                                                                 
294 Οι βρετανικές αρχές, στην προσπάθειά τους να προβούν σε μια εμπεριστατωμένη εκτίμηση του 
κόστους  και  του  οφέλους  από  μια  πιθανή  ένταξη,  ανέπτυξαν  μια  μεθοδολογία  πέντε  σημαντικών 
τεστ, σύμφωνα με την οποία προσπάθησαν να εκτιμήσουν κατά πόσο (Treasury, 2003, The Five Test 
Framework, UK Membership  of  the  Single  Currency:  An    Assessment  of  the  Five  Economic  Tests, 
Modelling the Transtition to EMU, The Exchange Rate and Macroeconomic Adjustment, Estimates of 
Equilibrium  Exchange Rates  for  Sterling  against  The Euro, Prices  and  EMU, Artis, 2003, Westaway, 
2003, Schadler et al.., 2004): 

‐ ο  επιχειρηματικός  κύκλος  της  βρετανικής  οικονομίας  συσχετίζεται  με  τον  επιχειρηματικό 
κύκλο της ευρωζώνης, 

‐ υπάρχουν εναλλακτικές μορφές αντίδρασης για τη βρετανική οικονομία, 
‐ η  ένταξη  στην  ευρωζώνη  θα  συμβάλλει  στην  ανάπτυξη  των  επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων των βρετανικών επιχειρήσεων,  
‐ η ένταξη στην ευρωζώνη θα επιδράσει στην ανταγωνιστικότητα της βρετανικής οικονομίας 

και ειδικότερα στην ανταγωνιστικότητα του Λονδίνου ως χρηματοπιστωτικό κέντρο, και 
‐ η ένταξη στην ευρωζώνη θα οδηγήσει στη σταθεροποίηση της οικονομίας, σε αύξηση της 

μεγέθυνσης και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  
Για τον σκοπό εκπόνησαν ένα πλήθος 29 μελετών.  
295  Ένα άλλο παράδειγμα  χώρας η οποία επέλεξε  να αξιολογήσει  την περίπτωση ένταξής  της στην 
ευρωζώνη με έναν κάπως διαφορετικό τρόπο, αποτελεί η Σουηδία, η οποία στήριξε την αξιολόγηση 
προσεγγίζοντας το κόστος και το όφελος της σουηδικής οικονομίας με τη βοήθεια της εξέτασης των 
επιπτώσεων της αύξησης της ανεργίας στη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική. Συγκεκριμένα, 
οι σουηδικές αρχές ανέθεσαν την αξιολόγηση της ένταξης σε μια ειδική επιτροπή η οποία κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι (Schadler et al., 2004, σ. 13): 

‐ θα  ήταν  παρακινδυνευμένη  η  ένταξη  της  Σουηδίας  στην  ευρωζώνη  και  κατ’  επέκταση  η 
απώλεια  χρήσης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ως  μηχανισμού  προσαρμογής,  σε  ένα 
περιβάλλον αυξανόμενης ανεργίας, 

‐ η αύξηση της ανεργίας θα επιδείνωνε την ικανότητα χρήσης δημοσιονομιών πολιτικών,  
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Το  βασικό  μειονέκτημα  των  παραπάνω  υποδειγμάτων,  πέραν  των  αυστηρών 
μαθηματικών  τα  οποία  χρησιμοποιούν,  είναι  ότι  δύσκολα  μπορούν  να 
συμπεριλάβουν αλλαγές συμπεριφοράς και κατ’ επέκταση υπόκεινται στην κριτική 
Lucas  και  υποθέτουν  ότι  οι  χώρες  εκτός  νομισματικής  ένωσης  υλοποιούν  πάντα 
αποτελεσματικές νομισματικές πολιτικές. 
 
Επανερχόμενοι  στις  αναφορές  του  κεφαλαίου 19  και  ειδικότερα  στο  γράφημα  το 
οποίο επαναλαμβάνεται στη συνέχεια χάριν ευκολίας, είχε διαπιστωθεί ότι οι υπό 
εξέταση  χώρες  τα  τελευταία  χρόνια  μείωσαν  το  κόστος  αντιμετώπισης  του 
πληθωρισμού, αλλά αυτό παραμένει ακόμα σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνο των 
χωρών  της  ευρωζώνης,  το  οποίο  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  ήταν  μάλιστα 
αρνητικό.  Αυτό  το  χαρακτηριστικό  μπορεί  να  εκληφθεί  ως  μια  ένδειξη,  ότι  όσον 
καιρό  οι  υπό  ένταξη  χώρες  παραμένουν  εκτός  ευρωζώνης,  αντιμετωπίζουν  ένα 
υψηλότερο  κόστος  νομισματικής  πολιτικής  σε  σχέση  με  την  περίπτωση  ένταξής 
τους296.  Βέβαια,  θα  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  μια  τέτοια  διαπίστωση  σε  καμία 
περίπτωση  δεν  συνδέεται  με  την  εφαρμόσιμη  συναλλαγματική  πολιτική  και  το 
συναλλαγματικό καθεστώς. 
 

Κόστος Μείωσης Πληθωρισμού Παλαιών και Νέων Χωρών  Ε.Ε. 

 

 
Η  διεθνής  χρηματοπιστωτική  κρίση  με  τις  σοβαρές  επιπτώσεις  που  έχει  τόσο  στο 
επίπεδο  του  πληθωρισμού,  το  οποίο  ασφαλώς  και  αυξήθηκε  στις  συγκεκριμένες 
χώρες  (βλέπε  κεφάλαιο  22)  αλλά  και  στην  παραγωγή,  καθώς  επηρέασε  τις 
επενδύσεις,  φαίνεται  να  επιδεινώνει  τη  σχέση  πληθωρισμού  με  το  άνοιγμα  της 
παραγωγής  και  να  μεταθέτει  τη  συνάρτηση  αποτελεσματικής  αντιμετώπισης  του 
πληθωρισμού προς τα δεξιά, αυξάνοντας το κόστος αντιμετώπισής του.  
 
Τις εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν μετρήσεις των Carabenciov et al.  (αναφορά στο 
IMF, Regional Economic Outlook, Oct. 2009, σ. 57), οι οποίοι χρησιμοποιώντας ένα 
δυναμικό μακροοικονομικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας, το οποίο περιλαμβάνει 
την  ευρωζώνη,  τις  ΗΠΑ,  την  Ιαπωνία  και  μεσαίου  μεγέθους  ευρωπαϊκές 

                                                                                                                                                                                        
‐ απαιτούνταν  περισσότερος  χρόνος  για  μια  εμπεριστατωμένη  αξιολόγηση  έτσι  ώστε  να 

αρθούν οι όποιες αμφιβολίες υπάρχουν, και 
‐ το  κόστος  μη  συμμετοχής  στην  ευρωζώνη  θα  ήταν  μικρό,  λόγω  της  σχετικά  μικρής 

συμμετοχής των υπολοίπων χωρών. 
296 Προβλήματα στην υλοποίηση της σταθεροποιητικής πολιτικής των υπό ένταξη χωρών ανέδειξαν 
τόσο ο δείκτης Taylor, όσο και ο δείκτης Νομισματικής Κατάστασης (ΜCI) (βλέπε κεφάλαιο 19).  
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αναδυόμενες  οικονομίες  με  ελεύθερα  κυμαινόμενες  συναλλαγματικές  ισοτιμίες, 
υπολόγισαν τις αντιδράσεις της συνολικής ζήτησης, της συνολικής προσφοράς, της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας και του περιθωρίου κινδύνου για τις ευρωπαϊκές χώρες 
μεσαίου  μεγέθους  και  την  ευρωζώνη  πριν  την  κρίση  και  κατά  τη  διάρκεια  της 
κρίσης.  Γενικά,  οι  υπολογισμοί  τους  επιβεβαιώνουν  ότι  οι  οικονομίες  των 
αναδυόμενων  ευρωπαϊκών  χωρών παρουσίαζαν μεγαλύτερη μεταβλητότητα.  Στον 
επόμενο  πίνακα  φαίνεται  η  μεταβλητότητα  της  ζήτησης,  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας και του περιθωρίου κινδύνου, πριν από τη κρίση και κατά τη διάρκεια της 
κρίσης.  Πριν  από  τη  κρίση,  η  διαφορά  ήταν  μεγάλη  τόσο  στην  περίπτωση  της 
ζήτησης,  όσο  και  στη  περίπτωση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  ενώ  η  διαφορά 
στο περιθώριο κινδύνου ήταν σχετικά μικρή. Με την εμφάνιση της κρίσης αυξήθηκε 
το περιθώριο κινδύνου πολύ περισσότερο από αυτό των χωρών της ευρωζώνης, με 
αποτέλεσμα η διαφορά να αυξηθεί.  
 

Πίνακας 59: Μεταβλητότητες Διαταραχών στην Eυρωζώνη σε sύγκριση με τις Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες Αγορές 

   Διαταραχή ύψους μιας απόλυτης απόκλισης 1) 

   Συνολική Ζήτηση 
Συναλλαγματικές 

Ισοτιμίες  Περιθώριο Κινδύνου 

  
Προ κρίση 
περιοδ.   κρίση 

Προ κρίση 
περιοδ.   κρίση  

Προ κρίση 
περιοδ.  κρίση 

Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες 
Αγορές  0,40  0,25  6,7  10,0  0,7  1,3 

Ευρωζώνη  0,10  0,50  0,02  0,04  0,6  0,9 
Source : IMF staff simulations 

Structural shocks from the Global Projection Model of the Euro are, Japan, the United States and the emerging economy 
(EM). Carabenciov and others, forthcoming. The period is 2001:Q3‐2007:Q3, crisis is 2007:Q3‐2008:Q1 

Πηγή: IMF, Regional Economic Outlook, Europe. Securing Recovery, Oct., 2009, σ. 57. 

 
Γενικά,  από  τα  παραπάνω  στοιχεία  μπορεί  να  εξαχθεί  το  συμπέρασμα,  ότι  οι 
αναδυόμενες  ευρωπαϊκές  οικονομίες,  στις  οποίες  ανήκουν  και  οι  υπό  εξέταση 
χώρες παρουσίαζαν ακόμα και πριν από την κρίση μια μεγαλύτερη μεταβλητότητα 
στις  τιμές  και  την  παραγωγή  από  ότι  οι    χώρες  της  ευρωζώνης  και  αυτή  η 
μεταβλητότητα  αυξήθηκε  μετά  την  εμφάνιση  της  κρίσης.  Αυτό  το  συμπέρασμα 
αποτυπώνεται  στο  επόμενο  γράφημα  το  οποίο  δείχνει  τη  συνάρτηση 
αποτελεσματικών  συνδυασμών  πληθωρισμού  και  παραγωγής  στην  ευρωζώνη  και 
τις αναδυόμενες ευρωπαϊκές οικονομίες πριν την κρίση και τη μετατόπισή της κατά 
τη διάρκεια της κρίσης.  
 

Γράφημα 90:. Συναρτήσεις Αποτελεσματικών Επιλογών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πηγή: IMF, Regional Economic Outlook, Europe. Securing Recovery, Oct., 2009, σ. 57. 
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25.2.5.Η Συναλλαγματικές Ισοτιμίες ως Παράγοντες 
Προσαρμογής. 

Οι θεωρίες των άριστων νομισματικών περιοχών υποθέτουν με έναν έμμεσο τρόπο 
ότι  οι  ελεύθερα  κυμαινόμενες  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  αποτελούν 
αποτελεσματικούς  παράγοντες  προσαρμογής  σε  περίπτωση  εμφάνισης 
ασύμμετρων διαταραχών. Στην περίπτωση κατά την οποία ένας τέτοιος παράγοντας 
απολεσθεί,  όπως  θεωρητικά  υποθέτουν  αυτές  οι  θεωρίας,  τότε  είναι  λογική  η 
αναζήτηση εναλλακτικών μορφών προσαρμογής. Είναι όμως αυτό δυνατόν; Είναι το 
γενικό  ερώτημα  το  οποία  απασχολεί  έντονα  την  πολιτική  και  τη  θεωρία.  Ποιος  ο 
ρόλος  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ως  παράγοντα  προσαρμογής  και 
απορρόφησης ασύμμετρων διαταραχών; Στη θεωρία είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι η 
συναλλαγματική  ισοτιμία  σε  ένα  περιβάλλον  αργών  προσαρμογών  των  τιμών 
μεταβάλλει τις σχετικές τιμές των προϊόντων και συμβάλλει στην προσαρμογή της 
οικονομίας  σε  μεταβολές  της  παραγωγής  και  της  ζήτησης.  Από  την  άλλη,  είναι 
επίσης γνωστό ότι ορισμένες μεταβολές, όπως οι βραχυπρόθεσμες, αυτές οι οποίες 
προέρχονται κυρίως από τον νομισματικό ή χρηματοπιστωτικό τομέα, δεν απαιτούν 
μεταβολές  στις  σχετικές  τιμές.  Σε  τέτοιες  περιπτώσεις  μειώνεται  η  σημασία  της 
μεταβολής  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Η  σημασία  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  εξαρτάται  από  το  πώς  αντιδρά  στις  πραγματικές  μεταβολές  και  κατά 
πόσον απορροφά ασύμμετρες διαταραχές. Εάν η προσαρμογή της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  περιορίζεται  από  τη  χρηματοπιστωτική  σφαίρα  και  τις  ασύμμετρες 
διαταραχές που εμφανίζει αυτή, τότε μειώνεται η σημασία της και κατ’ επέκταση η 
σημασία  της  νομισματικής  πολιτικής.  Σε  τέτοιες  περιπτώσεις  μια  νομισματική 
ένωση,  η  οποία  οδηγεί  σε  νομισματική  ολοκλήρωση  και  μειώνει  την  εμφάνιση 
ασύμμετρων χρηματοπιστωτικών διαταραχών, αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση.  
  
Γενικά,  η  ικανότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  να  απορροφά  ασύμμετρες 
διαταραχές  δεν  είναι  τόσο  μεγάλη,  όσο  αρχικά  υπέθεσε  η  εμπνευσμένη  από  τον 
Keynes  θεωρία,  αλλά  ούτε  είναι  μηδενική  όπως  ισχυρίζονται  η  μονεταριστές  (De 
Grauwe,  2003,  σ.  142).  Η  μεταβολή  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  έχει  σε  κάθε 
περίπτωση βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις. Από  την άλλη πλευρά,  η  χρήση  της, αντί 
να καταλήξει σε ένα εργαλείο πολιτικής μακροοικονομικής σταθεροποίησης, μπορεί 
να  καταλήξει  σε  παράγοντα  αποσταθεροποίησης,  όταν  αυτή  χρησιμοποιείται 
συχνά.  Η  χρήση  της  κινείται  μεταξύ  αυτών  των  ακραίων  καταστάσεων  και  η 
αποτελεσματικότητά της κρίνεται κατά περίπτωση και εξαρτάται από το είδος των 
διαταραχών και τη διάρκειά τους.  

Χρησιμοποιώντας  οικονομετρικές  μεθόδους  τύπου  διανυσματικής 
αυτοπαλινδρόμησης,  η  έρευνα  καταλήγει  στα  συμπεράσματα  ότι  (Schadler et  al., 
2004, σ. 31):  

‐ Μια  θετική  διαταραχή  της  προσφοράς  αυξάνει  τη  σχετική  παραγωγή.  Η 
βραχυπρόθεσμη  επίδραση  μιας  τέτοιας  μεταβολής  στην  πραγματική  και 
ονομαστική  συναλλαγματική  ισοτιμίας  δεν  είναι  προσδιορίσιμη. 
Μακροπρόθεσμα, η παραγωγή αυξάνει αλλά δεν είναι εμφανές κατά πόσο 
και  προς  ποια  κατεύθυνση  μεταβάλλεται  η  πραγματική  συναλλαγματική 
ισοτιμία.  
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‐ Μια  θετική  επίδραση  της  ζήτησης  μεταβάλει  θετικά  τη  σχετική  ζήτηση. 
Βραχυπρόθεσμα,  τόσο η ονομαστική,  όσο  και πραγματική συναλλαγματική 
ισοτιμία ανατιμώνται, λόγω της αρχής της προσαρμογής των τιμών. Οι τιμές 
των  προϊόντων  κατά  πάσα  πιθανότητα  αυξάνουν  και  μακροπρόθεσμα  η 
παραγωγή επιστρέφει το αρχικό της επίπεδο. Η πραγματική συναλλαγματική 
ισοτιμία ανατιμάται σε περίπτωση κατά την οποία η διαταραχή έχει μόνιμο 
χαρακτήρα.  

‐ Θετικές  νομισματικές  και  χρηματοπιστωτικές  διαταραχές  μειώνουν  το 
επιτόκιο.  Βραχυπρόθεσμα,  τόσο  οι  ονομαστική,  όσο  και  η  πραγματική 
συναλλαγματική  ισοτιμία υποτιμώνται,  επιδρώντας θετικά στην παραγωγή. 
Μακροπρόθεσμα,  τόσο  το  επίπεδο  παραγωγής  όσο  και  η  πραγματική 
συναλλαγματική ισοτιμία παραμένουν σταθερές.   

 
Οι Gros και Hobza (2003), εξετάζοντας τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, κατέληξαν 
στον  συμπέρασμα  ότι  η  μεταβλητότητα  των  πραγματικών  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών  στις  συγκεκριμένες  χώρες  ήταν  μεγαλύτερη  από  τη  μεταβλητότητα  των 
ονομαστικών συναλλαγματικών ισοτιμιών και αυτό αποτέλεσε κατ’ αυτούς ένδειξη, 
ότι  η  ονομαστική  συναλλαγματική  ισοτιμία  μάλλον  δεν  συνέβαλλε  στην 
εξισορρόπηση  της  αύξησης  του  πληθωρισμού.  Στο  ίδιο  πνεύμα  οι  Diboglou  και 
Kutan  (2001),  κατέληξαν  στον  συμπέρασμα  ότι  στην  Πολωνία,  κατά  πάσα 
πιθανότητα  οι  ονομαστικές  μεταβολές  είναι  αυτές  οι  οποίες  καθορίζουν  τις 
μεταβολές  τόσο  στις  ονομαστικές  όσο  και  στις  πραγματικές  συναλλαγματικές 
ισοτιμίες  του  zloty,  ενώ  στην  Ουγγαρία  η  αντίδραση  της  πραγματικής 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  σε  ονομαστικές  μεταβολές  φαίνεται  να  είναι 
περιορισμένη.  

Οι  Borghijs  και  Kuijs  (2004)  χρησιμοποιώντας  στοιχεία  από  τις  έξι  χώρες  της 
Κεντρικής  Ευρώπης  για μια μακρά περίοδο πριν  την  ένταξή  τους στην Ε.Ε  και  την 
προαναφερθείσα μεθοδολογία κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα:  

‐ Οι  πραγματικές  μεταβολές  επέδρασαν  στις  σχετικές  τιμές  των 
συγκεκριμένων χωρών. 

‐ Τα  νομίσματα  αυτών  των  χωρών  ανατιμήθηκαν  κατά  την  περίοδο  της 
παρατήρησης  αντιδρώντας  σε  θετικές  μεταβολές  από  την  πλευρά  της 
ζήτησης. 

‐ Τα  νομίσματα  των  συγκεκριμένων  χωρών  υποτιμήθηκαν  κατά  την  περίοδο 
της παρατήρησης αντιδρώντας σε θετικές νομισματικές μεταβολές  

‐ Οι  μακροπρόθεσμες  επιδράσεις  άρχισαν  να  εμφανίζονται  μετά  από  ένα 
χρονικό διάστημα 2 έως 2,5 ετών. 
 

Στην  ίδια έρευνα, οι παραπάνω συγγραφείς ερευνώντας το είδος των διαταραχών 
και  τον  τρόπο  αντιμετώπισης  κατέληξαν  στα  δεδομένα  του  επόμενου  πίνακα,  ο 
οποίος στην οριζόντια κατεύθυνση καταγράφει  το είδος  των διαταραχών και στην 
κάθετη  κατεύθυνση  καταγράφει  τον  τρόπο  απορρόφησης  των  διαταραχών  ανά 
χώρα.  
 

Πίνακας 60: Πηγές Διαταραχών Συναλλαγματικών Ισοτιμιών και Παραγωγής στις Χώρες της Κεντρικής Ευρώπης 

   Τσεχία ( 1996/ΙΙ‐2003/ΙΙ) 
Ουγγαρία (1995/ΙΙΙ‐

2003/ΙΙ)  Πολωνία (1995/V‐2003/II) 
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   Τσεχία ( 1996/ΙΙ‐2003/ΙΙ) 
Ουγγαρία (1995/ΙΙΙ‐

2003/ΙΙ)  Πολωνία (1995/V‐2003/II) 

   LM  IS  AS  LM  IS  AS  LM  IS  AS 
Πραγματικές Συναλλαγματικές 
Ισοτιμίες 2)  59  32  9  60  29  12  35  57  8 
Ονομαστικές Συναλλαγματικές 
Ισοτιμίες 3)  67  24  9  33  53  14  49  42  9 

Παραγωγή 4)  3  33  64  20  19  62  15  11  73 

                             

   Πολωνία (1998/ΙΙ‐2003/ΙΙΙ)  Σλοβακία (1997/Ι‐2003/ΙΙΙ)  Σλοβενία (1993/Ι‐2003?ΙΙ) 

   LM  IS  AS  LM  IS  AS  LM  IS  AS 
Πραγματικές Συναλλαγματικές 
Ισοτιμίες 2)  21  47  31  37  49  14  45  43  12 
Ονομαστικές Συναλλαγματικές 
Ισοτιμίες 3)  28  38  34  58  19  23  80  4  16 

Παραγωγή 4)  18  52  30  8  5  87  31  7  62 

Πηγή : IMF, International Financial Statistics, Eurostat, National Authorities  

1.  

2. PPP σε σχέση με τη Ζώνη του Ευρώ 

3. Βιομηχανική Παραγωγή σε σχέση με την παραγωγή της Ζώνης του Ευρώ     
Πηγή: Schadler et al., (2004). Adopting the Euro in Central Europe: Challenge of the Next Step in European Integration, 

International Monetary Fund, Occasional Paper 234, σ. 32. 

Από τον παραπάνω πίνακα μπορεί να διαπιστωθεί ότι:  
‐ Στην  πλειονότητά  τους,  οι  μεταβολές  στην  παραγωγή  στις  εξεταζόμενες 

χώρες  προέρχονται  από  διαταραχές  στην  προσφορά,  το  ποσοστό  αυτό 
ανέρχεται σε 62% για την Ουγγαρία και φθάνει στο 87% στην περίπτωση της 
Σλοβακίας.    Αυτές  οι  διαταραχές  όμως  απορροφώνται  μόνο  σε  μικρό 
ποσοστό  από  τις  μεταβολές  της  ονομαστικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας 
(μόνο  κατά  14%  και  23%,  αντίστοιχα),  με  αποτέλεσμα  να  εξαχθεί  το 
συμπέρασμα ότι στις συγκεκριμένες χώρες οι ονομαστικές συναλλαγματικές 
ισοτιμίες  μάλλον  δεν  ανταποκρίνονται  στις  μεταβολές  της  πραγματικής 
οικονομίας.  

‐ Η  πλειονότητα  των  διαταραχών  στις  συγκεκριμένες  χώρες  αφορά 
ονομαστικές  (LM)  παρά πραγματικές  διαταραχές  (  IS, AS).  Το ποσοστό  των 
ονομαστικών διαταραχών φθάνει έως και στο 80%. Αυτό το μεγάλο ποσοστό 
φαίνεται  να  απορροφάται  από  μεταβολές  στις  ονομαστικές 
συναλλαγματικές ισοτιμίες.  

 
Γενικά μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι: 

‐ Οι  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  παρουσίασαν  μια  σχετικά  μικρή  ευαισθησία 
απέναντι σε μεταβολές στην πραγματική οικονομία.  

‐ Κυρίως ονομαστικές μεταβολές επέδρασαν στις μεταβολές των ονομαστικών 
συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

25.3. Συγκρίνοντας το Κόστος με το Όφελος 
Χρησιμοποιώντας  στοιχεία  και  πληροφορίες  από  τα  προηγούμενα  κεφάλαια, 
είμαστε σε θέση να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με  το κόστος και  το 
όφελος  τα  οποία θα προέκυπταν  για  τις  υπό  εξέταση  χώρες από  την  ένταξή  τους 
στην ένωση.  
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Κατά αρχάς μπορεί  διαπιστωθεί ότι:  
‐ Τα  δυνητικά  οφέλη  είναι  πολλά  και,  εάν  εμφανισθούν,  θα  εμφανισθούν 

μέσα από την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών. 
‐ Από  την  άλλη  πλευρά,  υπάρχουν  πολλοί  παράγοντες  οι  οποίοι  θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν το δυνητικό κόστος της ένταξης των υποψηφίων 
χωρών.  Αυτοί  εκφράζονται  κυρίως  μέσα  από  τη  μη  χρήση  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ως  μηχανισμού  προσαρμογής.  Σε  αυτήν  την 
περίπτωση  το  κόστος  προσαρμογής  θα  κυμανθεί  μεταξύ  δύο  ακραίων 
περιπτώσεων,  την  περίπτωση  του  χαμηλού  κόστους,  που  πρεσβεύει  η 
μονεταριστική  σχολή  σκέψης  και  η  οποία  θεωρεί  ότι  η  συναλλαγματική 
ισοτιμία,  ως  μέρος  του  πέπλου  ή  έκφραση  του  πέπλου,  δεν  είναι 
αποτελεσματικό μέσο προσαρμογής, και την περίπτωση του σχετικά υψηλού 
κόστους,  η  οποία  επηρεάζονται  από  την  κεϋνσιανή  σχολή  σκέψης  (De 
Grauwe, 2003, σ. 123).  
 

Σύμφωνα  με  τη  παραπάνω  λογική,  θα  μπορούσε,  ως  μια  πρώτη  προσέγγιση,  να 
αναπαρασταθεί το όφελος μιας πιθανής ένταξης σε σχέση με το εμπορικό άνοιγμα. 
Σε αυτήν τη περίπτωση, η συνάρτηση οφέλους θα είχε μια θετική κλίση, καθώς, όσο 
μεγαλώνει  το  εμπορικό άνοιγμα,  αυξάνουν  και  τα δυνητικά οφέλη.  Το  κόστος,  σε 
μια  κατάσταση  «μονεταριστική»,  θα  ήταν  σχετικά  χαμηλό  και  θα  ευνοούσε  μια 
γρήγορη ένταξη, ενώ σε μια κατάσταση «κεϋνσιανή», θα ήταν σχετικά υψηλό και θα 
δυσκόλευε την πιθανή ένταξη. Αυτές οι περιπτώσεις παρουσιάζονται στο επόμενο 
γράφημα, το οποίο συσχετίζει το κόστος και το όφελος μιας πιθανής ένταξης με το 
εμπορικό  άνοιγμα,  τόσο  στην  περίπτωση  της  μονεταριστικής,  όσο  και  της 
κεϋνσιανής κατάστασης.  
 

Γράφημα 91: Κόστος Όφελος σε Σχέση με το Εμπορικό Άνοιγμα 

 

Πηγή: De Grauwe, (2003). Τα Οικονομικά της Νομισματικής Ένωσης, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, σ. 123 

Με  την παραπάνω μεθοδολογία,  θα μπορούσε  να  εκτιμηθεί  κατά πόσο διάφορες 
χώρες θα πρέπει να ενταχθούν σε μια νομισματική ένωση και αυτό θα μπορούσε να 
γίνει συγκρίνοντας το κόστος και το όφελος. Στο παραπάνω γράφημα, σημεία δεξιά 
από  το  σημείο  τομής  των  δύο  συναρτήσεων  φανερώνουν  καταστάσεις  κατά  τις 
οποίες  το  όφελος  είναι  μεγαλύτερο  από  το  κόστος,  ενώ  σημεία  αριστερά  του 
σημείου  τομής  φανερώνουν  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  το  κόστος  είναι 
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υψηλότερο από το όφελος και οι χώρες δεν πρέπει να τολμήσουν την ένταξη. Μια 
τέτοια θεώρηση είναι στατική, διότι αξιολογεί την ένταξη μόνο με βάση το εμπορικό 
άνοιγμα  και  το  κόστος  της  μη  χρήσης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας. 
Χαρακτηριστικά  και  καταστάσεις,  οι  οποίες  επιδρούν  στο  κόστος  ή  στο  όφελος 
αξιολογούνται  με  τις  επιδράσεις  που  έχουν  στις  συγκεκριμένες  συναρτήσεις.  Έτσι 
μια  αύξηση  της  ευελιξίας  των  τιμών  και  των  μισθών  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη 
μείωση  του  κόστους  και  μετατόπιση  της  συνάρτησης  του  κόστους  προς  τα 
αριστερά.  

Η αντιπαράθεση κόστους και οφέλους προσλαμβάνει μια δυναμική, εάν ληφθεί υπ’ 
όψη από τι εξαρτάται η εξέλιξη του κόστους και του οφέλους. Κατά αυτό τον τρόπο, 
μπαίνουν  στο  παιχνίδι  τα  αποτελέσματα  Rose,  Krugman  αλλά  και  το  «μετα‐
κριτήριο»,  η  οικονομική  ολοκλήρωση.  Στην  προκειμένη  περίπτωση,  μπορεί  να 
παρουσιασθεί  η  αντιπαράθεση  του  κόστους  και  οφέλους  με  τη  βοήθεια  της 
απόκλισης,  για  παράδειγμα,  του  κατά  κεφαλήν  εισοδήματος  των  υπό  εξέταση 
χωρών,  από  τις  χώρες  της  ευρωζώνης,  η  οποία αποτυπώνεται  στον  κάθετο άξονα 
και  με  τη  βοήθεια  της  οικονομικής  ολοκλήρωσης,  η  οποία  αποτυπώνεται  στον 
οριζόντιο άξονα.  Σε μια τέτοια περίπτωση, η συνάρτηση κόστους διαφοροποιείται 
κάπως και δεν είναι ανάγκη να έχει μόνον αρνητική κλήση, αλλά μπορεί να έχει και 
θετική.  Αυτό  εξαρτάται  από  το  κατά  πόσο  ισχύει  το  αποτέλεσμα  Rose  ή  το 
αποτέλεσμα Krugman. Εάν ισχύει το πρώτο αποτέλεσμα, η συνάρτηση κόστους έχει 
αρνητική  κλίση,  διότι  οδηγεί  σε  οικονομική  ολοκλήρωση  και  κατά  επέκταση  σε 
μείωση της απόκλισης. Εάν  ισχύει το δεύτερο αποτέλεσμα,  τότε η συνάρτηση έχει 
θετική κλίση, διότι οδηγεί σε εξειδίκευση και αύξηση των ασύμμετρων διαταραχών 
και  κατά  επέκταση  σε  διαφορές  στην  απόκλιση.  Επίσης,  μεταβάλλεται  και  η 
συνάρτηση  οφέλους  και  τη  θέση  της  παίρνει  μια  άλλη  συνάρτηση,  η  οποία 
παριστάνει  τον  γεωμετρικό  τόπο  συνδυασμών  απόκλισης  και  οικονομικής 
ολοκλήρωσης. Αυτή έχει θετική κλίση, διότι μια αύξηση της απόκλισης, μπορεί να 
αντιμετωπισθεί  μόνο  με  αύξηση  της  οικονομικής  ολοκλήρωσης.  Σημεία  πάνω στη 
συνάρτηση  παριστάνουν  σημεία  άριστων  νομισματικών  περιοχών  (OCA 
συνάρτηση), σημεία κάτω από τη συνάρτηση παριστάνουν σημεία κατά τα οποία το 
όφελος  μιας  ένωσης  είναι  μεγαλύτερο  από  το  κόστος  και  σημεία  πάνω  από  τη 
συνάρτηση  παριστάνουν  σημεία  με  υψηλότερο  κόστος  από  το  όφελος.  Τον 
προαναφερθέντα  τρόπο  αντιπαράθεσης  κόστους  και  οφέλους  παρουσιάζει  το 
επόμενο γράφημα. 

Γράφημα 92: Κόστος Όφελος και Οικονομική Ολοκλήρωση 

 

Πηγή: De Grauwe, (2003). Τα Οικονομικά της Νομισματικής Ένωσης, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, σ. 123 
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Το ερώτημα, το οποίο τίθεται είναι που τοποθετούνται οι υπό εξέταση χώρες. Δεν 
είναι  σε  καμία  περίπτωση  υπερβολή  να  θεωρηθεί,  και  αυτό  το  δείχνουν  τόσο  οι 
αναφορές  του προηγούμενου μέρους  (Τρίτο Μέρος),  όσο  και  οι  αναφορές  και  τα 
στοιχεία των προηγούμενων κεφαλαίων, ότι οι εξεταζόμενες χώρες δεν είναι ακόμα 
έτοιμες να ενταχθούν στην ζώνη του ευρώ και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι χώρες 
αυτές να τοποθετηθούν πάνω από τη συνάρτηση άριστων νομισματικών περιοχών 
και  τέμνουν  τη  συνάρτηση  κόστους297.  Παίρνοντας  ως  βάση  το  διάγραμμα  αυτό, 
μπορεί  να  εκτιμηθεί  η  δυναμική  πορεία  των  χωρών.  Στο  αριστερό  διάγραμμα,  το 
οποίο προϋποθέτει την ισχύ του αποτελέσματος Rose, φαίνεται ότι οι συγκριμένες 
χώρες  βρίσκονται  στον  «σωστό  δρόμο»,  καθώς  με  την  αύξηση  της  οικονομικής 
ολοκλήρωσης  πλησιάζουν  την  άριστη  νομισματική  περιοχή.  Τα  πράγματα 
μεταβάλλονται ριζικά στην περίπτωση ισχύος του αποτελέσματος Krugman. Σε αυτή 
τη περίπτωση  (Τ1), η οικονομική ολοκλήρωση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
εξειδίκευσης  και  την  αύξηση  της  ασύμμετρων  διαταραχών  και  άρα  την 
απομάκρυνση από την άριστη νομισματική περιοχή. Μπορεί όμως να προκύψει και 
μια  περίπτωση  (Τ2)  κατά  την  οποία  η  οικονομική  ολοκλήρωση  οδηγεί  σε 
συγκέντρωση,  συσσώρευση  και  εξειδίκευση  με  αύξηση  των  ασύμμετρων 
διαταραχών,  αλλά  καθώς  οι  οικονομική  ολοκλήρωση  έχει  ως  επακόλουθο  και 
κάποια  οφέλη,  αυτά  τα  οφέλη  υπερκεράζουν  το  κόστος,  με  αποτέλεσμα  η 
ολοκλήρωση  τελικά  να  οδηγεί  στην  άριστη  νομισματική  περιοχή.  Μια  τέτοια 
κατάσταση  αποτυπώνεται  με  τη  βοήθεια  της  κλίσης  της  συνάρτησης  Τ2,  η  οποία 
είναι μικρότερη από  τη συνάρτηση  των άριστων  νομισματικών περιοχών,  γεγονός 
το  οποίο  υποδηλώνει,  ότι  το  όφελος  της  οικονομικής  ολοκλήρωσης  είναι 
μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα Krugman. 

26. ΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
Οι υποψήφιες χώρες δεν έχουν μόνο να αποφασίσουν εάν θα υιοθετήσουν το ευρώ 
και  πώς,  θα  πρέπει  επίσης  και  να φροντίσουν  να  λειτουργήσουν  αποτελεσματικά 
μέσα  στην  ευρωζώνη.  Ακόμα  και  μέσα  την  ευρωζώνη  είναι  βέβαιο,  ότι  οι  χώρες 
αυτές  θα  δεχθούν  κάποιες  διαταραχές,  οι  οποίες  θα  επιβάλλουν  την  ανάγκη  για 
προσαρμογές.  Έχοντας  χάσει  πλέον  τη  δυνατότητα  χρήσης  της  νομισματικής 
πολιτικής  και  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  θα  πρέπει  να  φροντίσουν  για 
εναλλακτικές μορφές και εναλλακτικούς μηχανισμούς προσαρμογής. Θα πρέπει  να 
φροντίσουν  να  αποκτήσουν  ένα  υψηλό  επίπεδο  ευελιξίας  στις  τιμές  και  τους 
μισθούς,  μεγαλύτερο  συγχρονισμό  με  τους  επιχειρηματικούς  κύκλους  της 
ευρωζώνης, να εξασφαλίσουν τη χρήση της δημοσιονομικής πολιτικής, ένα ανεκτό 
επίπεδο ανταγωνιστικότητας καθώς και έναν λειτουργικό χρηματοπιστωτικό τομέα.  
 
Οι υπό  ένταξη χώρες αξιοποιώντας την αρνητική εμπειρία των ετών του κεντρικού 
σχεδιασμού,  αλλά  και  τον  σχετικά  χαμηλό  βαθμό  συνδικαλιστικής  οργάνωσης, 
έχουν προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, οι οποίες 
                                                                 
297  Στην  προκειμένη  περίπτωση  η  συνάρτηση  άριστων  νομισματικών  περιοχών  θεωρείται  ότι 
αποτυπώνει τη σημερινή ΟΝΕ, ανεξάρτητα κατά  πόσο και αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως άριστη ή όχι. 
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φαίνεται  να  εξασφαλίζουν  μια  σχετική  ευελιξία,  η  οποία  σε  πολλές  περιπτώσεις 
ξεπερνά  και  τα  επίπεδα  ορισμένων  χωρών  της  ευρωζώνης  (Schadler  et  al.,  2004, 
Commission, 2009). Το ζητούμενο είναι η ευελιξία των πραγματικών μισθών, αυτή 
όμως όπως ήδη αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, εκτός από τις ρυθμίσεις 
στην αγορά εργασίας εξαρτάται και από την ευελιξία των ονομαστικών μισθών και 
το σύστημα συνδικαλιστικών διαπραγματεύσεων.  

Ο συγχρονισμός  των κύκλων θα εξασφαλίσει  την αποτελεσματικότητα  της  ενιαίας 
νομισματικής  πολιτικής.  Οι  ενδείξεις  από  το  τρίτο  μέρος  αλλά  και  από  το 
προηγούμενο κεφάλαιο δείχνουν ότι στη σε αυτό το σημείο οι εξεταζόμενες χώρες 
έχουν  ακόμα  δρόμο  να  διανύσουν.  Καθώς  όμως  δεν  υπάρχουν  απόλυτα  μέτρα 
σύγκρισης για τη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι δύσκολο να εκφρασθεί άποψη με 
απόλυτη βεβαιότητα. Μάλλον  το πρόβλημα βρίσκεται στο πώς οι  χώρες μπορούν 
να  συμβάλλουν  στον  συγχρονισμό  των  επιχειρηματικών  κύκλων  και  κατά  πόσο 
αυτός είναι αποτέλεσμα των διαρθρωτικών μεταβολών. Σε αυτήν την περίπτωση η 
λύση  μάλλον  είναι  η  συνθήκη  της  Λισσαβόνας  και  οι  διαρθρωτικές  αλλαγές  που 
προωθεί, έναν τομέα στον οποίο, όπως παρουσιάσθηκε στο κεφάλαιο 16, οι χώρες 
αυτές υστερούν. 

Σχετικά  με  το  επίπεδο  ανταγωνιστικότητας  το  οποίο  πρέπει  να  εξασφαλίσουν  οι 
εξεταζόμενες  χώρες,  πολλά  θα  εξαρτηθούν  από  το  επίπεδο  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας που θα ορίσουν κατά την είσοδό τους στην ευρωζώνη. Μια ανατιμημένη 
συναλλαγματική ισοτιμία θα έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη επίπονων μέτρων, όπως 
εσωτερική  υποτίμηση  και  ανεργία.  Μια  υποτιμημένη  συναλλαγματική  ισοτιμία 
όμως δεν ενδείκνυται, καθώς και αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών και 
άλλες  ανισορροπίες.  Και  σε  αυτή  την  περίπτωση  σημαντικό  ρόλο  αναμένεται  να 
παίξουν οι διαρθρωτικές αλλαγές που προωθεί η συνθήκη της Λισσαβόνας. 

Οι  δυνατότητες  χρήσης  τη δημοσιονομικής πολιτικής ως μέσο προσαρμογής  είναι 
ένα  μεγάλο  ερωτηματικό.  Η  κρίση  στην  ευρωζώνη  ανέδειξε  σε  μεγάλο  βαθμό  τα 
δημοσιονομικά προβλήματα πολλών χωρών μελών. Η οικονομική διακυβέρνηση της 
Ευρώπης  αποτελεί  το  κεντρικό  θέμα  των  διαβουλεύσεων.  Διάφορες  προτάσεις 
έχουν διαρρεύσει, όπως αυτή του χρυσού κανόνα δημοσιονομικής πειθαρχίας, της 
επιβολής  του  ορίου  του  0,5  για  το  διαρθρωτικό  έλλειμμα,  της  αυστηρότερης 
εφαρμογής  της  διαδικασίας  του  υπερβολικού  ελλείμματος,  της  ονομασίας  ενός 
ειδικού  επιτρόπου  δημοσιονομικών,  της  δημιουργίας  ενός  ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού  με  δημοσιονομικές  αρμοδιότητες  κ.ά.  (βλέπε  κεφάλαιο  13).  Το 
πού θα οδηγήσουν οι διαβουλεύσεις αυτές είναι αδύνατο να προβλεφθεί.  Γενικά, 
στην  όλη  συζήτηση  διακρίνεται  να  επικρατεί  μια  αυστηρότερη  τάση  προς  δύο 
κατευθύνσεις.  Την  επιβολή  κυρώσεων  και  στην  περίπτωση  του  χρέους  και  την 
αυτοματοποίηση  των  κυρώσεων.    Εάν  λοιπόν,  όπως  διαφαίνεται,  η  κατάσταση 
παραμείνει  η  ίδια,  τότε  η  χρήση  της  δημοσιονομικής  πολιτικής  εξαντλείται  στη 
χρήση της αυτόματης κυκλικής σταθεροποίησης. Εάν οι χώρες μέλη επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν  τη  δημοσιονομική  πολιτική  πέραν  αυτής,  θα  πρέπει  να 
φροντίσουν  να  δημιουργήσουν  τις  δυνατότητες  εφαρμογής,  μειώνοντας  το 
έλλειμμα  και  το  χρέος σε  επίπεδα  κάτω  του 3%  και 60%  αντίστοιχα,  γεγονός που 
κρίνεται προς το παρόν δύσκολο, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα υψηλά δημοσιονομικά 
ελλείμματα των χωρών τα οποία παρουσίασαν τελευταία (βλέπε κεφάλαιο 22). 
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Είναι  σημαντικό  οι  υπό  ένταξη  χώρες  να  εξασφαλίσουν  την  αποτελεσματικότητα 
του  χρηματοπιστωτικού  τομέα.  Η  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση  αποτέλεσε  το 
βασικό εργαλεία ανάπτυξης των χωρών αυτών μέχρι την εμφάνιση της κρίσης, αλλά 
και τον δούρειο ίππο της διάχυσης της κρίσης τόσο στις χώρες της ευρωζώνης, όσο 
και  στις  υπό  εξέταση  χώρες.  Φάνηκε  καθαρά,  ότι  η  ανάπτυξη  των 
χρηματοπιστωτικών  συναλλαγών  δεν  συμβάδισε  με  την  ανάπτυξη  των 
χρηματοπιστωτικών  θεσμών.  Οι  εξεταζόμενες  χώρες  βρέθηκαν  ξαφνικά  προ 
τετελεσμένων  γεγονότων,  χωρίς  να  μπορέσουν  να  αντιδράσουν  στα  πλάνα  των 
τραπεζών για  τυχόν απόσυρση,  κλείσιμο θυγατρικών,  κλείσιμο υποκαταστημάτων. 
Σχέδια  διάσωσης  φάνηκαν  να  υλοποιούνται  χωρίς  τη  συγκατάθεσή  τους, 
πτωχεύσεις  τραπεζών  και  χρηματοπιστωτικών οργανισμών δρομολογούνταν  χωρίς 
την  γνώση  τους.  Πρωτοβουλίες  όπως  αυτής  της  Βιέννης  (βλέπε  κεφάλαιο  22) 
ευτυχώς «έσωσαν»  την κατάσταση. Στην  ίδια όμως δύσκολη κατάσταση βρέθηκαν 
και οι  χώρες  της  ευρωζώνης.  Και αυτές  γρήγορα διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν 
από μόνες τους να διασώσουν τις τράπεζες, όπως την Dexia, την Fortis στο Βέλγιο, 
την Paribas στην Γαλλία. Έπρεπε να συνεννοηθούν και με άλλες χώρες, έτσι ώστε να 
λύσουν  τα  προβλήματα  σχετικά  με  το  κόστος  και  τον  τρόπο  διάσωσης,  την 
παραμονή  των θυγατρικών και  των υποκαταστημάτων.  Ξαφνικά φάνηκε η ανάγκη 
για  περισσότερη  επικοινωνία,  για  ανταλλαγή  πληροφοριών,  για  περισσότερη 
εποπτεία,  τόσο  στο  επίπεδο  εξασφάλισης  της  φερεγγυότητας  των 
χρηματοπιστωτικών  οργανισμών  (μικροπολιτική  εποπτεία),  όσο  και  σε 
μακροοικονομικό  επίπεδο  (μακροπολιτική  εποπτεία),    όσο  όμως  και  σε  επίπεδο 
καταναλωτών και καταθετών.  

Ήταν  πλέον  σαφές  ότι  το  υπάρχον  σύστημα  εποπτείας  στην  Ε.Ε.,  το  οποίο 
βασίσθηκε  στις  προτάσεις  της  ομάδας  Lamfalussy  (βλέπε  επόμενο  γράφημα)  δεν 
λειτούργησε  αποτελεσματικά  και  για  αυτόν  τον  λόγο  η  Επιτροπή  αντέδρασε 
αποδεχόμενη τις προτάσεις της επιτροπής de la Rosière, θεσμοθετώντας τρείς νέες 
αρχές εποπτείας στο μικροπολιτικό επίπεδο και δύο όργανα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης σε μακροπολιτικό επίπεδο εποπτείας, τα οποία μαζί αποτελούν το νέο 
Ευρωπαϊκό  Σύστημα  Χρηματοπιστωτικής  Εποπτείας.  Ειδικότερα  στο  επίπεδο 
μικροπολιτικής θεσμοθέτησε (Γκόρτσος, Τεύχος 1, 2011):  

‐ Την  Ευρωπαϊκή  Αρχή  Τραπεζών  (European  Banking  Authority,  EBA),  βάσει 
του κανονισμού (ΕΚ) 1093/2010. 

‐ Την  Ευρωπαϊκή  Αρχή  Ασφαλίσεων  και  Επαγγελματικών  Συντάξεων 
(European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA), βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) 1094/2010. 

‐ Την  Ευρωπαϊκή  Αρχή  Κινητών  Αξιών  και  Αγορών  (European  Securities  and 
Markets Authority, ESMA), βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 1095/2010. 

Σε επίπεδο μακροπολιτικής εποπτείας θεσμοθέτησε:  
‐ Το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  Συστημικού  Κινδύνου  (European  Systemic  Risk 

Board, ESRB), βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 1092/2010.  
‐ Την  ανάθεση  ειδικών  καθηκόντων  εποπτείας  στην  Ευρωπαϊκή  Κεντρική 

Τράπεζα, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 1096/2010. 
 
Η  Ε.Ε.  ένωση  προχώρησε  ακόμη  στην  ίδρυση  και  λειτουργία  μηχανισμών 
χρηματοδότησης  για  την αντιμετώπιση  κρίσεων,  όπως  τον  Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
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Χρηματοπιστωτικών  Διευκολύνσεων  (EFSF),  τον  οποία  διαδέχθηκε  ο  Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) (Βλέπε κεφάλαιο 13.6). 
 
Επιπρόσθετα,  η  Ε.Ε.  προχώρησε στην  ρύθμιση  ενός  μεγάλου αριθμού  ζητημάτων, 
όπως αυτό της λειτουργίας Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, τα 
εξω‐χρηματιστηριακά  παράγωγα,  τις  ανοικτές  πωλήσεις,  τις  αποζημιώσεις 
επενδυτών κ.ά.  
 
Τα παραπάνω μέτρα,  τα οποία απλά παρουσιάσθηκαν χωρίς να αξιολογηθούν, θα 
υιοθετηθούν και από τις νέες χώρες και οι συγκεκριμένες θα προβούν σε όλες τις 
απαραίτητες  ρυθμίσεις που  επιβάλλουν οι  διάφοροι  κανονισμοί,  έτσι ώστε  να  τις 
εφαρμόσουν.  Κατά  πόσο  όμως  αυτές  οι  ρυθμίσεις  επαρκούν  για  να  λυθεί  το  όλο 
ζήτημα, ώστε  να εξασφαλισθεί η  χρηματοπιστωτική  ευστάθεια,  είναι  ένα θέμα  το 
οποίο δεν μπορεί να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής..  

Γράφημα 93: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εποπτείας. Lamfalussy Διάρθρωση 
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Επιβολή EBC : European Banking Committee
EIOPC : European Insurance and Occupational Pension Committee
ESC: European Security Committee
EFCC: European Financial Conglomerates Committee
CEBS: Committee of European Banking Supervisors 
CEIOPS: Committee of European Insurance and Occupational Pension Supervisors
CESR : Committee of European Securities Regulators 

Πηγή: Salines, M., Gloeckler, G,. Truchlewski, Z, del Favero, P.(2011). Beyond the Economics of the Euro: Analysing the 
Institutional Evolytion of EMU 1999‐2010, Eurepean Central Bank (ECB), Occasional Paper Series, No 127/September 2011, σ. 

14. 

27. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 
 
Η  υιοθέτηση  του  ευρώ  και  η  ένταξη  στην  ευρωζώνη,  πραγματοποιείται  σε  τρία 
βήματα:  την  απόφαση  ένταξης,  την  ένταξη  των  χωρών  στον  μηχανισμό 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών  και  το  κλείσιμο  ή  κλείδωμα  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  και  υιοθέτηση  του  ευρώ.  Η  αμετάκλητη  συναλλαγματική  ισοτιμία 
υιοθέτησης  του  ευρώ,  αποτελεί  τον  κεντρικό  στοίχημα  της  όλης  υπόθεσης  και  τα 
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κριτήρια  του Μάαστριχτ  απλά υποστηρίζουν αυτόν  τον  στόχο.  Το  πρόβλημα στην 
προκειμένη περίπτωση είναι ότι η συνθήκη αφήνει πολλά ζητήματα ανοιχτά και τα 
οποία πρέπει  να  επιλυθούν πρακτικά  (βλέπε  κεφάλαιο 11).  Η  συνθήκη δεν ορίζει 
πότε οι χώρες θα πρέπει να εισέλθουν στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών, 
δεν θέτει προϋποθέσεις. Απλώς, ορίζει ότι κατά την είσοδο και παραμονή τους στον 
μηχανισμό  οι  χώρες  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιούν  την  κεντρική  συναλλαγματική 
ισοτιμία  ως  συναλλαγματική  ισοτιμία  προσανατολισμού,  την  οποία  κατά  πάσα 
πιθανότητα  θα  κλειδώσουν  κατά  την  υιοθέτηση  του  ευρώ.  Οι  υποψήφιες  χώρες, 
μπορεί  να  αποφασίσουν  να  εισέλθουν  άμεσα  στον  μηχανισμό  για  πολλούς  και 
διάφορους λόγους, όπως διότι επιθυμούν να ελέγξουν πώς αξιολογεί η αγορά την 
κεντρική συναλλαγματική ισοτιμία, την οποία πιθανόν θα υιοθετήσουν ή ίσως διότι 
επιθυμούν να προσανατολίσουν την αγορά έγκαιρα. Η συνθήκη δεν καθορίζει με τι 
καθεστώς θα λειτουργήσουν οι χώρες μέσα στον μηχανισμό. Απλά, απαγορεύει ένα 
καθεστώς  ελεύθερης  διακύμανσης,  ένα  καθεστώς  σύνδεσης  με  ένα  νόμισμα 
διαφορετικό  από  το  ευρώ,  έρπουσες  διευθετήσεις  και  μονομερή  υιοθέτηση  του 
ευρώ298  και  αφήνει  στη  διακριτική  ευχέρεια  των  κρατών  να  χρησιμοποιήσουν  το 
καθεστώς,  το  οποίο  κρίνουν  αυτές  κατάλληλο.    Όσον  αφορά  τα  ίδια  τα  κριτήρια, 
όπως  ήδη  αναφέρθηκε,  επικρατεί  μια  σχετική  αβεβαιότητα.  Η  αξιολόγηση  έχει 
ανατεθεί στην ΕΚΤ και  την Επιτροπή, οι οποίες καταθέτουν εκθέσεις αξιολόγησης, 
βάσει  των  οποίων  το  Συμβούλιο  των  Υπουργών  θα  κρίνει  την  εκπλήρωση  των 
κριτήριων.  Τόσο  στην  ΕΚΤ  όσο  και  στην  Επιτροπή  παρέχεται  η  δυνατότητα  να 
ερμηνεύουν  τα  κριτήρια.  Από  την  άλλη  πλευρά,  όπως  αποδεικνύεται  και  στην 
πράξη, αυτά δεν ερμηνεύονται ούτε και χρησιμοποιούνται κατά έναν ενιαίο τρόπο. 
Πώς  κρίνεται η σταθερότητα  της συναλλαγματικής  ισοτιμίας  εντός  των  κανονικών 
περιθωρίων διακύμανσης χωρίς σοβαρές εντάσεις; Κρίνεται βάσει του ορίου του +/‐
15% , πού επίσημα έχει οριοθετήσει ο μηχανισμός, ή βάσει του ορίου του +/‐2,5%, 
το οποίο επιβάλλει ο κανόνας της ίσης μεταχείρισης παλαιών και νέων μελών και το 
οποίο συνήθως χρησιμοποιείται, ή βάσει των χαμηλότερων ορίων που μπορούν τα 
ίδια  τα  κράτη  να  επιλέξουν  και  έχουν  κατά  καιρούς  επιλέξει  το  όριο  του  +/‐1% 
(βλέπε  επίσης  κεφάλαιο  16).  Τα  εύρος  της  διακύμανσης  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας συνήθως κρίνεται (Schadler et al., 2004, σ. 84): 

‐ από το εύρος και τη διάρκεια των διακυμάνσεων,  
‐ από τη φύση των αντιδράσεων,  καθώς και  
‐ από κατά πόσο οι εντάσεις επιφέρουν πιέσεις ανατίμησης και υποτίμησης.  

 
Το κριτήριο της παραμονής για δύο τουλάχιστον χρόνια δεν είναι και αυτό σαφές, 
από τι στιγμή κατά την οποία η επιτροπή τονίζει ότι κατά την αξιολόγηση μπορεί να 
λάβει  υπ’  όψη  και  περιόδους  σταθερών  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  οι  οποίες 
υλοποιήθηκαν  εκτός  μηχανισμού  ή  όπως  δείχνει  η  πράξη  της  αξιολόγησης  της 
Φιλανδίας και της Ιταλίας, οι οποίες παρέμειναν στον μηχανισμό για λιγότερο από 
δύο  χρόνια.  Παρόμοια  προβλήματα  υπάρχουν  και  στον  τομέα  των  παρεμβάσεων 
στον  μηχανισμό.  Ο  μηχανισμός,  για  παράδειγμα,  καθορίζει  άμεσες  παρεμβάσεις 
από την πλευρά της ΕΚΤ, σε περίπτωση που ένα νόμισμα προσεγγίζει το κατώτατο 
όριο  της  ζώνης,  διαθέτοντας  βραχυπρόθεσμες  πιστώσεις  χρηματοδότησης  (Very 
Short  Term  Financial  Facilities,  VSTFF).  Παράλληλα  όμως  συμπληρώνει  ότι  ένα 
                                                                 
298  Αξιολογεί  την  περίπτωση  εφαρμογής  ενός  καθεστώτος  συναλλαγματικού  συμβουλίου  κατά 
περίπτωση.  
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τέτοιο γεγονός θα συμβεί μόνο σε περίπτωση κατά την οποία τέτοιες παρεμβάσεις 
δεν  θέτουν  σε  κίνδυνο  τον  στόχο  της  σταθερότητας.  Στην  πράξη,  τέτοιες 
χρηματοδοτήσεις είναι περιορισμένες και αναμένεται οι ίδιες οι χώρες να προβούν 
σε  τέτοιες πράξεις παρέμβασης,  παρά η ΕΚΤ. Ο μηχανισμός προβλέπει  επίσης και 
παρεμβάσεις  εντός  των  ορίων  και  μάλιστα  δίνει  τη  δυνατότητα  στην  ΕΚΤ  να 
καθορίζει  στενότερα  όρια.  Και  σε  αυτή  τη  περίπτωση  οι  χρηματοδοτήσεις 
παρέχονται, εφ’ όσον οι εθνικές αρχές έχουν παρέμβει και έχουν κάνει χρήση των 
δικών  τους  συναλλαγματικών  διαθεσίμων299.  Εκτός  των  παραπάνω,  παρέχεται  η 
δυνατότητα χρήσης εκτάκτων μέτρων ελέγχου του κεφαλαίου, τα οποία μπορούν εν 
μια νυχτί να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη του μηχανισμού, απαιτούν όμως την 
αναδρομική έγκριση του Συμβουλίου (Schadler et al., 2004, σ. 84). 
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω,  τρία φαίνεται να είναι τα κεντρικά ζητήματα 
στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση:  το πρώτο αφορά την ένταξη των χωρών στον 
μηχανισμό,  το δεύτερο αφορά το ίσως πλέον κεντρικό ζήτημα της όλης υπόθεσης, 
το  οποίο  δεν  είναι  άλλο  από  τον  προσδιορισμό  της  κεντρικής  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας, και το τρίτο αφορά τον προσδιορισμό της νομισματικής πολιτικής.  

27.1. Στρατηγικές Ένταξης στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΙΙ 

Το  ερώτημα  που  τίθεται  στη  προκειμένη  περίπτωση  είναι  πότε  θα  πρέπει  οι 
εξεταζόμενες  χώρες  να  εισέλθουν  στον  ευρωπαϊκό  μηχανισμό  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών  ΙΙ.  Βασικά  προσφέρονται  δύο  εναλλακτικές  λύσεις:  η  πρώτη αφορά  την 
ένταξη  μιας  χώρας  στον  μηχανισμό,  ώστε  να  παραμείνει  σε  αυτόν  το  ελάχιστο 
δυνατό χρονικό διάστημα των δύο ετών που προβλέπει η συνθήκη, και η δεύτερη 
αφορά την ένταξη των χωρών σε ένα χρονικό σημείο πριν από το όριο των δύο ετών 
παραμονής, για την αξιολόγηση.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της πρώτης περίπτωσης είναι η πλήρης 
εκπλήρωση  ή  η  σχεδόν  εκπλήρωση  των  υπολοίπων  κριτηρίων,  έτσι  ώστε  να  μην 
ασκείται πίεση στο κριτήριο της σταθερότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας, διότι 
τα  δύο  έτη  παραμονής  στον  μηχανισμό  θα  είναι  και  δύο  έτη  αξιολόγησης  της 
σταθερότητας της συναλλαγματικής  ισοτιμίας. Η συγκεκριμένη πολιτική μπορεί να 
πετύχει, εφ’ όσον πείσει την αγορά και τις αρχές της ένωσης για τη μακροπρόθεσμη 
αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής και νομισματικής σταθερότητας.  

Η  δεύτερη  λύση,  αφορά  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  οι  χώρες  εισέρχονται  στον 
μηχανισμό  χωρίς  να  εκπληρώσουν  τα  κριτήρια  και  ο  στόχος  είναι  να  τα 
εκπληρώσουν  μέσα  στον  μηχανισμό.  Στην  περίπτωση  αυτή,  συνιστάται  οι  χώρες 
αυτές  να  επιλέξουν  μια  ζώνη  της  τάξης  του  +/‐15,  έτσι  ώστε  να  αποκτήσουν  μια 
ευελιξία  στην  εκπλήρωση  των  κριτηρίων.  Παράλληλα  όμως  θα  πρέπει  να 
επικοινωνήσουν  προς  τα  έξω  μια  εικόνα  αποφασιστικότητας  και  σαφών  στόχων, 
έτσι ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα κριτήρια και την ένταξη, άλλως, όσον 

                                                                 
299 Παρόμοια ερμηνευτικά ζητήματα προκύπτουν τόσο στο ζήτημα της υλοποίησης του κριτηρίου του 
πληθωρισμού,  όσο  όμως  και  στο  ζήτημα  υλοποίησης  των  δημοσιονομικών  κριτηρίων  και  της 
εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελέγχου,  την οποία επιβάλλει το Σύμφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης (βλέπε κεφάλαιο 14).  
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καιρό  μένουν  «αναποφάσιστες»,    δημιουργούν  αρνητικές  προσδοκίες,  οι  οποίες 
βαίνουν εις βάρος του στόχου της σταθερότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η 
περίπτωση  αυτή  μπορεί  να  λειτουργήσει,  εφ’  όσον  οι  αρχές  επικοινωνούν  μια 
καθαρή  εικόνα  στην  αγορά  και  με  την  επιλογή  μιας  στενότερης  ζώνης  ή  μιας 
σκληρής σύνδεσης, όπως δείχνει το παράδειγμα της Εσθονίας, η οποία ήταν μέλος 
του  μηχανισμού  από  τις  28  Ιουνίου  2004  έως  τις  31  Δεκεμβρίου  2010  (βλέπε 
κεφάλαιο 14). 

Παρατηρώντας  τον  πίνακα  από  το  κεφάλαιο  14,  ο  οποίος  παρουσιάζει  τις  χώρες 
μέλη  του  μηχανισμού,  φαίνεται  ότι  όλες  οι  χώρες  παρουσιάζουν  μια  διάρκεια 
παραμονής  περισσότερο  από  δύο  έτη.  Τη  μικρότερη  διάρκεια  παραμονής 
παρουσίασε η Σλοβενία με δυόμισι έτη. Από τον πίνακα όμως δεν μπορεί να εξαχθεί 
το συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένες χώρες επέλεξαν τη δεύτερη εναλλακτική λύση, 
καθώς  δεν  είναι  δυνατόν  να  εξακριβωθεί  κατά  πόσο  η  παραμονή  τους  στον 
μηχανισμό  οφείλεται  σε  απόφασή  τους  ή  στην  αδυναμία  εκπλήρωσης  των 
κριτηρίων.  

Το  πρόβλημα  του  χρόνου  ένταξης  των  χωρών  στον  μηχανισμό  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών, μπορεί να προσδιορισθεί με σχετική ακρίβεια με τη βοήθεια της χρήσης 
ενός  δυναμικού  μακροοικονομικού  υποδείγματος  γενικής  ισορροπίας,  κατά  το 
οποίο μπορούν να εκτελεστούν προσομοιώσεις για την περίπτωση της ένταξης στον 
μηχανισμό  και  την περίπτωση  εκτός μηχανισμού,  και  να συγκριθεί  κατά αυτό  τον 
τρόπο  η  αποτελεσματικότητα  της  νομισματικής  πολιτικής  στο  μέτωπο  της 
σταθερότητας  των  τιμών.  Κατά  συνέπεια,  το  χρονικό  σημείο  από  το  οποίο 
παρατηρείται  μια  σχετική  βελτίωση  στην  περίπτωση  της  λειτουργίας  εντός  του 
μηχανισμού, τότε αυτό θα επιλεγεί ως χρονικό σημείο της ένταξης 300. 

27.2. Προσδιορισμός της Κεντρικής Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας 

 
Τυπικά, η κεντρική συναλλαγματική ισοτιμία ορίζεται από την ΕΚΤ σε συνεργασία με 
τις  χώρες  οι  οποίες  συμμετέχουν  στον  μηχανισμό  και  αποτελεί  εκείνη  τη 
συναλλαγματική ισοτιμία την οποία θα χρησιμοποιήσουν οι υποψήφιες χώρες κατά 
την παραμονή τους στον μηχανισμό ως  ισοτιμία στόχο. Ουσιαστικά, όμως, μπορεί 
να  θεωρηθεί  ως  η  κεντρική  τιμή  του  εγχειρήματος  του  προσδιορισμού  των 
κριτηρίων  του  Μάαστριχτ  και  της  εισόδου  στην  ευρωζώνη,  διότι  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον προσδιορισμό της ισοτιμίας κλεισίματος κατά την 
υιοθέτηση του ευρώ και ως ισοτιμία προσανατολισμού εκπλήρωσης των υπολοίπων 
κριτηρίων και κατ’ επέκταση του προσδιορισμού και της δημοσιονομικής πολιτικής. 
Προσεγγίζοντας  το  ζήτημα  διαφορετικά,  ίσως  γίνεται  ο  ρόλος  της  κεντρικής 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  καλύτερα  κατανοητός.  Ο  βασικός  στόχος  είναι 
υιοθέτηση  του  ευρώ  και  το  ζητούμενο  είναι  με  ποια  συναλλαγματική  ισοτιμία 
πρέπει  αυτό  να  συμβεί.  Αυτή    η  συναλλαγματική  ισοτιμία  δεν  είναι  εύκολο  να 
προσδιορισθεί. Είναι προς «ανακάλυψη». Αυτό όμως θα συμβεί κυρίως μέσα στον 

                                                                 
300  Αυτή  η  πρακτική  χρησιμοποιήθηκε,  όπως  αναφέρθηκε  στο  κεφάλαιο  25.2,  από  τις  βρετανικές 
αρχές  για  την  εκτίμηση  της  αποτελεσματικότητας  εντός  ΟΝΕ  και  εκτός  ΟΝΕ,  καθώς  και  για  τον 
χρονικό προσδιορισμό της πιθανής ένταξης στην ευρωζώνη. 
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μηχανισμό  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  ο  οποίος  καθορίζει  αρχικά  αυτή  τη 
συναλλαγματική ισοτιμία και κατόπιν την ελέγχει για ένα διάστημα δύο ετών. Κατά 
αυτόν  τον  τρόπο όμως αποτελεί  και  την  τιμή στόχο  για  τα υπόλοιπα κριτήρια  και 
λύνει έτσι το ζήτημα του προσδιορισμού των υπολοίπων κριτηρίων. Τα προβλήματα 
το πώς, για παράδειγμα, ο πληθωρισμός επιδρά στη συναλλαγματική  ισοτιμία ή η 
συναλλαγματική  ισοτιμίας  επιδρά  στον  πληθωρισμό  ή  το  πολύ  σημαντικό 
πρόβλημα  κατά  πόσο  το  επιτόκιο  καθορίζει  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία  ή  η 
συναλλαγματική  ισοτιμία  το  επιτόκιο  ή  κατά  πόσο  το  δημοσιονομικό  έλλειμμα 
επιδρά  στη  συναλλαγματική  ισοτιμία  ή  η  συναλλαγματική  ισοτιμία  στο 
δημοσιονομικό έλλειμμα, βρίσκει σε επίπεδο στόχων μια λύση. Ο «φαύλος κύκλος 
της αλληλοσυσχέτισης» των οικονομικών μεταβλητών κλείνει301.  
 
Η  κεντρική  συναλλαγματική  ισοτιμία  θα  πρέπει  να  είναι  μια  κάποια  πραγματική 
συναλλαγματική  ισοτιμία  ισορροπίας, η οποία θα αποτυπώνει  τη σχετική τιμή της 
εγχώριας  παραγωγής  σε  σχέση  με  την  τιμή  της  παραγωγής  στο  εξωτερικό,  ένα 
μέτρο μέτρησης της ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας. Με δεδομένο το επίπεδο 
τιμών  και  μισθών,  μπορεί  να  εκφρασθεί  και  με  τη  βοήθεια  της  ονομαστικής 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Το πρόβλημα είναι πώς προσδιορίζεται η πραγματική 
συναλλαγματική  ισοτιμία  ισορροπίας.  Αποτυπώνει  της  μεταβολές  στην 
παραγωγικότητα και, στην περίπτωση των υπό εξέταση χωρών, προσδιορίζεται και 
από το αποτέλεσμα της πραγματικής σύγκλισης; Ο εντοπισμός των παραγόντων που 
επιδρούν πρόσκαιρα και δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα, όπως οι ιδιωτικοποιήσεις, οι 
ροές κεφαλαίου κ.ά. είναι δύσκολος. 

Όπως ήδη παρουσιάσθηκε στο κεφάλαιο 2.4, υπάρχουν πολλοί τρόποι ορισμού και 
υπολογισμού της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας και το ερώτημα το οποίο 
τίθεται είναι ποιοι από αυτούς θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και πώς θα πρέπει 
να  προσαρμοστούν,  ώστε  να  αποτυπώνουν  κατά  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  τα 
χαρακτηριστικά των υπό εξέταση χωρών.  

Σε  πολλές  περιπτώσεις  χρησιμοποιείται  ο  ορισμός  της  πραγματικής 
συναλλαγματικής  ισορροπίας  τύπου REER  (Real  Effective  Exchange Rate, REER),  ο 
οποίος υπολογίζεται με τη βοήθεια του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Consumer Price 
Index CPI) ή με τη βοήθεια του μοναδιαίου κόστους εργασίας (Unit Labor Cost, ULC). 
Οι δύο δείκτες συνήθως διαφέρουν και αυτό οφείλεται στο αποτέλεσμα Balassa –
Samuelson,  το οποίο απεικονίζεται καλύτερα στην πρώτη περίπτωση, σε αντίθεση 
με τη δεύτερη, η οποία βασίζεται μόνο σε δεδομένα από τον βιομηχανικό τομέα. Η 
δεύτερη περίπτωση αδυνατεί επίσης να καταγράψει τις μεταβολές στη σύνθεση και 
την ποιότητα των εξαγωγών. Οι συγκεκριμένοι δείκτες υπολογίζονται εύκολα, αλλά 
το πρόβλημα με αυτούς έγκειται στο γεγονός, ότι από μόνοι τους δεν μπορούν να 
αποδώσουν  το  επίπεδο ανταγωνιστικότητας  και  για αυτόν  τον  λόγο θα πρέπει  να 
συγκριθούν με τους δείκτες μιας χρονικής περιόδου κατά την οποία επικρατεί μια 
εξωτερική ισορροπία, ώστε να συγκριθούν (Schadler et al., σ. 73). 

                                                                 
301  Κατά  αυτόν  τον  τρόπο,  το    σύστημα  των  πέντε  εξαρτημένων    γραμμικών  εξισώσεων 
(πληθωρισμός,  επιτόκιο,  δημοσιονομικό  έλλειμμα,  εξωτερικό  χρέος  και  συναλλαγματική  ισοτιμία) 
αντικαθίσταται  από  ένα  σύστημα  τεσσάρων  εξισώσεων  και  μια  εξωγενή  μεταβλητή,  τη 
συναλλαγματική ισοτιμία.  
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Χρησιμοποιούνται επίσης ως δείκτες μέτρησης της ανταγωνιστικότητας και μάλιστα 
πολύ  συχνά  ο  δείκτης  προστιθέμενης  αξίας  ανά  εργάτη,  ο  οποίος  ορίζεται  ως  ο 
λόγος  του  εργατικού  μισθού  προς  την  προστιθέμενη  αξία  ανά  εργάτη.  Και  στην 
περίπτωση του δείκτη αυτού ισχύει η ίδια προβληματική, η οποία εκφράσθηκε για 
το  δείκτη  REER  με  βάση  το  ULC,  ότι  δηλαδή  βασίζεται  μόνο  σε  δεδομένα  του 
βιομηχανικού τομέα και αδυνατεί κατά αυτόν τον τρόπο να απεικονίσει σωστά την 
ανταγωνιστική θέση μιας χώρας (Schadler et al., σ. 73).  

Ο δείκτης Ισοδυναμίας Αγοραστικών Δυνάμεων ή άλλως PPP, χρησιμοποιείται πολύ 
συχνά διότι είναι εύκολα ερμηνεύσιμος. Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης 
μετρά  την  αξία  ενός  καλαθιού  προϊόντων  στο  εσωτερικό  και  το  εξωτερικό, 
εκφραζόμενα σε ένα νόμισμα. Εάν επικρατήσει ισορροπία, εάν επικρατήσει ο νόμος 
της μιας τιμής, τότε το καλάθι στο εσωτερικό θα πρέπει να έχει την ίδια αξία και στο 
εξωτερικό (η ονομαστική ισοτιμία δεν επηρεάζει την αξία των καλαθιών), και σε μια 
τέτοια  περίπτωση  ο  δείκτης  παίρνει  την  τιμή  ένα  (1).  Τιμές  πάνω  από  το  ένα  (1) 
υπονοούν ανατίμηση, ενώ τιμές κάτω από το ένα υπονοούν υποτίμηση. Πέραν της 
θεωρητικής  αμφισβήτησης  της  συγκεκριμένης  θεωρίας,  η  χρήση  κρίνεται 
προβληματική και από το γεγονός ότι υποτιμά την κατάσταση στις χώρες με χαμηλά 
επίπεδα  ανάπτυξης,  χαμηλές  τιμές  και  χαμηλούς  μισθούς  στον  τομέα  των 
υπηρεσιών  (τον  μη  εμπορεύσιμο  τομέα)  με  αποτέλεσμα  να  λαμβάνει  τιμές  κάτω 
του ένα (1) και υποδεικνύει ίσως λανθασμένα περιπτώσεις υποτίμησης (Schadler et 
al., σ. 75).  

Συχνά,  χρησιμοποιούνται  δείκτες,  οι  οποίοι  βασίζονται  σε  μακροοικονομικά 
υποδείγματα  και  οικονομετρικές  μελέτες  και  περιλαμβάνουν  τις  περιπτώσεις  της 
θεμελιώδους  Πραγματικής  Συναλλαγματικής  Ισοτιμίας  Ισορροπίας  (FEER, 
Fundamental  Equilibrium  Exchanger  Rate)  και  της  Φυσικής  Πραγματικής 
Συναλλαγματικής  Ισοτιμίας  Ισορροπίας  (NATREX,  Natural  Real  Exchange  Rate) 
(βλέπε  κεφάλαιο  3.2).  Το  ερώτημα  το  οποίο  προκύπτει  στη  συγκεκριμένη 
περίπτωση  είναι  κατά  πόσο  τα  συγκεκριμένα  οικονομικά  ή  οικονομετρικά 
υποδείγματα  αποτυπώνουν  σωστά  την  κατάσταση  στις  χώρες  υπό  μετάβαση. 
Παίρνοντας  για  παράδειγμα  την  περίπτωση  του  υπολογισμού  της  Θεμελιώδους 
Πραγματικής  Συναλλαγματικής  Ισοτιμίας  Ισορροπίας,  αυτή  υπολογίζεται  με  τη 
σύγκριση  των  δύο  ισοζυγίων  τρεχουσών  συναλλαγών  και  συγκεκριμένα  του 
υπάρχοντος  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών,  στο  οποίο  έχουν  αφαιρεθεί 
κυκλικές μεταβολές και επιδράσεις, και του μεσοπρόθεσμου ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών‐στόχου,  το  οποίο  αποτυπώνει  μια  κατάσταση  ισορροπίας  μεταξύ 
αποταμίευσης και  επενδύσεων με  τις  καθαρές  κεφαλαιακές ροές. Η διαφορά  των 
δύο  αντιπαρατίθεται  με  το  υπάρχον  έλλειμμα/  πλεόνασμα  του  ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών, και αυτή η διαφορά χρησιμοποιείται για να υπολογισθεί η 
υποτίμηση ή ανατίμηση. Μια τέτοια μεθοδολογική προσέγγιση βασίζεται απλά και 
μόνο  στην  υπόθεση  ότι  οι  ανισορροπίες  στο  ισοζύγιο  τρεχουσών  συναλλαγών 
οφείλονται στη στρεβλώσεις και δυσκαμψίες των τιμών και δεν συμπεριλαμβάνουν 
τις    ροές  των  κεφαλαίων,  οι  οποίες  είναι  σημαντικές  στην  περίπτωση  των  χωρών 
υπό μετάβαση.  

Οι  παραπάνω  περιπτώσεις  υπολογισμού  ασφαλώς  και  δεν  καταλήγουν  στα  ίδια 
μεγέθη  και  το  ερώτημα  το  οποίο  τίθεται  είναι  ποια από  τις  παραπάνω μεθόδους 
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είναι η καταλληλότερη για την περίπτωση των εξεταζομένων χωρών. Λαμβάνοντας 
υπ’  όψη  το  εκτεταμένο  εμπορικό  άνοιγμα  των  χωρών  αυτών  αλλά  και  τη 
διαπίστωση ότι στο μέλλον οι συγκεκριμένες χώρες δεν μπορούν μετά την εμπειρία 
της  διεθνούς  χρηματοπιστωτικής  κρίσης  να  βασίζονται  πλέον  σε  μια  «εύκολη» 
χρηματοδότηση και για αυτό το λόγο θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους 
για την προώθηση των εξαγωγών, προκύπτει το εύλογο συμπέρασμα, ότι οι εν λόγω 
χώρες  αλλά  και  η  ΕΚΤ,  η  οποία  συμμετέχει  στη  διαδικασία  προσδιορισμού  της 
κεντρικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  θα  πρέπει  να  δώσουν  μάλλον  έμφαση  στις 
περιπτώσεις απεικόνισης της ανταγωνιστικής θέσης, αλλά και στις περιπτώσεις των 
μακροοικονομιών υποδειγμάτων.  

Το  ζήτημα  των  επιπτώσεων  των  χρηματοοικονομικών  ροών  παραμένει  ανοιχτό. 
Προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν καταβληθεί, αλλά δεν φαίνεται να 
καταλήγουν  σε απόλυτα ικανοποιητικές λύσεις, όπως αυτή:  

‐ του  τμήματος  Αξιολόγησης  Συναλλαγματικών  Ισοτιμιών  και 
Συναλλαγματικών Πολιτικών του ΔΝΤ (Consultative Group of Exchange Rate 
Issues,  CGER),  το  οποίο  χρησιμοποιεί  τη  μεθοδολογία  των  τριών  βημάτων 
για  την  αξιολόγηση  της  διατηρησιμότητας    ενός  δεδομένου  ισοζυγίου 
τρεχουσών  συναλλαγών  και  το  οποίο  μεταξύ  άλλων  εξετάζει  και  τις 
μακροπρόθεσμες  επιπτώσεις  του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών  στην 
καθαρή θέση των χωρών (βλέπε κεφάλαιο 3.2, υποσημείωση 63), 

‐ των  MIlesi‐Ferretti  και  Lane,  οι  οποίοι,  εκτός  από  την  μεγάλου  εύρους 
καταγραφή των μικτών θέσεων των περισσότερων χωρών, σε μια σειρά από 
εργασίες κατέδειξαν πώς μπορούν να συμπεριληφθούν στους υπολογισμούς 
του  ισοζυγίου  πληρωμών  οι  μικτές  επενδυτικές  θέσεις  των  χωρών  (βλέπε 
κεφάλαιο 4.4), και 

‐ των  Lane  –  Schambaugh,  οι  οποίοι  κατέληξαν  στον  υπολογισμό 
χρηματοπιστωτικών  δεικτών  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  των  οποίων  η 
σημασία ίσως ακόμα δεν έχει αποτιμηθεί (βλέπε κεφάλαιο 4.4). 

 
Η  δυσκολία  αποτύπωσης  των  χαρακτηριστικών  και  της  «φύσης»  των  χωρών  υπό 
μετάβαση  φαίνεται  με  τη  βοήθεια  του  υποδείγματος  το  οποίο  ανέπτυξαν  οι 
Ranciere, Tornell και Vamvakidis, οι οποίοι παρουσίασαν τις συγκεκριμένες χώρες, 
ως  χώρες  με  έντονους  περιορισμούς  στη  διάθεση  και  αποπληρωμή  πιστώσεων, 
χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται δύο τομείς, ο εμπορεύσιμος, ο οποίος έχει 
την ικανότητα εξεύρεσης πόρων σε ξένο νόμισμα και ο μη εμπορεύσιμος, ο οποίος 
δεν έχει αυτήν    την  ικανότητα, οικονομίες με δύο πιθανά σημεία  ισορροπίας,  ένα 
«καλό»  το  οποίο  εξασφαλίζει  μια  πορεία  ανάπτυξης  και  ένα  «κακό»  το  οποίο 
καταλήγει σε κρίση (βλέπε κεφάλαιο 24). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, φαίνεται ότι 
δεν αρκεί απλά και μόνο να συμπεριληφθούν στην εξέταση οι  χρηματοπιστωτικές 
ροές  του εσωτερικού με  το εξωτερικό, αλλά θα πρέπει  να εξεταστεί πώς αυτές οι 
χρηματοπιστωτικές  ροές  λειτουργούν  και  τι  επιπτώσεις  μπορεί  να  έχουν  στη 
διάρθρωση της οικονομίας. Μια προσέγγιση με βάση τις χρηματοπιστωτικές θέσεις 
τύπου Balance  Sheet Approach  (βλέπε  κεφάλαιο 4.5),  θα  έλυνε  το  πρόβλημα  του 
υπολογισμού  μιας  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  με  βάση  και  τις 
χρηματοπιστωτικές  ροές,  αλλά  για  έναν  τέτοιο  υπολογισμό  λείπουν  στοιχεία,  όχι 
μόνο για τις χώρες υπό εξέταση αλλά και για τις ανεπτυγμένες οικονομίες.  
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Στο  σύνολό  τους,  όλες  οι  παραπάνω  αναφερθείσες  μεθοδολογίες  στην  καλύτερη 
των  περιπτώσεων  καταλήγουν  σε  απλές  προσεγγίσεις  της  πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας και το ζήτημα που  τίθεται είναι πώς πρέπει να επιλυθεί 
το  πρόβλημα  του  προσδιορισμού  της  κεντρικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στην 
πράξη. Θα πρέπει οι χώρες να στοχεύουν σε μια σχετικά υψηλή τιμή πραγματικής 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  στο  πάνω  όριο  της  ζώνης  ή  σε  μια  χαμηλή  τιμή  στο 
κάτω  όριο  της  ζώνης;  Αυτή  η  απόφαση  καθορίζεται  κατά  πάσα  πιθανότητα  από 
ασυμμετρία του καθεστώτος ζώνης. Σε περίπτωση κατά την οποία τεθεί ως στόχος 
μια σχετικά υψηλή  τιμή,  τότε υπάρχουν πιθανότητες  να  εμφανιστούν πιέσεις  στη 
συναλλαγματική  ισοτιμία  να  υποτιμηθεί  το  νόμισμα  και  αυτό  θα  έχει  ως 
αποτέλεσμα  παρεμβάσεις,  είτε  με  τη  μορφή  αύξησης  του  επιτοκίου,  το  οποίο 
μπορεί οδηγήσει σε προσκόμματα στην παραγωγή, είτε σε αγορά συναλλάγματος, 
της  οποίας  η  αποτελεσματικότητα  θα  εξαρτηθεί  από  το  διαθέσιμο  συνάλλαγμα. 
Στην περίπτωση κατά την οποία τεθεί ο στόχος σχετικά υψηλά, μπορεί να υπάρξουν 
πιέσεις  για  ανατίμηση  και  τότε  οι  παρεμβάσεις  θα  είναι  μάλλον  της  μορφής  της 
μείωσης των επιτοκίων ή πώλησης  συναλλαγματικών διαθεσίμων με την εφαρμογή 
πολιτικών αδρανοποίησης. Γενικά, οι υποψήφιες χώρες έχουν να επιλέξουν μεταξύ 
παρεμβάσεων,  με  αρνητικές  επιπτώσεις  στην  παραγωγή  και  μείωση  του 
πληθωρισμού και παρεμβάσεων, οι οποίες αυξάνουν τον πληθωρισμό και το κόστος 
λόγω  της πολιτικής αδρανοποίησης.  Σε αυτό  το σημείο  εξηγείται  γιατί  η  συνθήκη 
του Μάαστριχτ δείχνει μια «προτίμηση» στις ανατιμήσεις παρά στις υποτιμήσεις. 
 
Το  ερώτημα  το  οποίο  τίθεται  είναι  ποια  πολιτική  θα  πρέπει  να  ακολουθήσουν  οι 
υπό  εξέταση  χώρες,  μια  πολιτική  στόχευσης  στο  κάτω  όριο  ή  μια  πολιτική 
στόχευσης στο πάνω όριο της ζώνης. Λόγω της παρατηρούμενης τάσης ανατίμησης 
και  του  αποτελέσματος Balassa  –  Samuelson,  φαίνεται  να  ευνοείται  μια  πολιτική 
στόχευσης  στο  επάνω  άκρο  Στην  πραγματικότητα  όμως,  οι  διάφορες  χώρες 
προσπαθούν  να  αποφεύγουν  καταστάσεις  που  θα  μπορούσαν  να  οδηγήσουν  σε 
αναπροσαρμογές και απότομες μεταβολές κα για αυτόν τον λόγο ακολουθείται μια 
πρακτική, η οποία θέτει  την κεντρική συναλλαγματική  ισοτιμία κοντά στο επίπεδο 
της συναλλαγματικής ισοτιμίας της αγοράς.  

27.3. Νομισματική Πολιτική εντός του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 

 Όσον  καιρό  οι  υποψήφιες  χώρες  παραμένουν  εκτός  μηχανισμού,  έχουν  το 
δικαίωμα να επιλέγουν τη νομισματική πολιτική την οποία θεωρούν καταλληλότερη 
για  τους  στόχους  τους.  Τα  πράγματα  αλλάζουν  από  τη  στιγμή  κατά  την  οποία 
ενταχθούν στον μηχανισμό, διότι το ρυθμιστικό πλαίσιο του μηχανισμού επιβάλλει 
τους περιορισμούς της μη χρήσης της ελεύθερης συναλλαγματικής ισοτιμίας, της μη 
χρήσης  ενός  καθεστώτος  σύνδεσης  με  ένα  νόμισμα  εκτός  του  ευρώ  και  της  μη 
χρήσης  του  καθεστώτος  των  ερπουσών  διευθετήσεων.  Απαγορεύει  ακόμα  τη 
μονομερή  υιοθέτηση  του  ευρώ  και  κρίνει  το  καθεστώς  του  συναλλαγματικού 
συμβουλίου  κατά  περίπτωση.  Στην  προκειμένη  περίπτωση,  οι  αρχές  των  κρατών 
μελών δεν μπορούν παρά  να  συμπεριλάβουν στην  νομισματική  τους πολιτική  και 
τον  στόχο  της  σταθερότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Επιβάλλοντας  τις 
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παραπάνω δεσμεύσεις, οι αρχές  της Ε.Ε. μοιάζουν ως να θέλουν να προκαλέσουν 
την ορθότητα του τριγώνου ασυμβατότητας.  

Χωρίς  να  θέλουμε  να  αναμοχλεύσουμε  την  προβληματική  περί  του  τριγώνου 
ασυμβατότητας  και  τις αναφορές  του διπόλου  των  επιλογών  (βλέπε  κεφάλαιο 2), 
γενικά  στην  περίπτωση  αυτή  προσφέρονται  τρείς  βασικές  επιλογές.  Η  πρώτη, 
αφορά  την  επιλογή  μιας  πολιτικής  στόχευσης  του  πληθωρισμού  με  ελεύθερη 
διακίνηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας στα όρια του +/‐15%. Η δεύτερη επιλογή, 
αφορά  τη  χρήση  ενός  καθεστώτος  σταθερής  σύνδεσης,  τύπου  συναλλαγματικού 
συμβουλίου  και  η  τρίτη  επιλογή,  αφορά  την  τυπική  μέση  λύση  του  τριγώνου 
ασυμβατότητας,  δηλαδή  την  υλοποίησης  ενός  καθεστώτος  σταθερής 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  εντός  κανονικών  ορίων  (δυνατόν  να  είναι  15%,  2,5% 
ακόμα και 1%), χωρίς σοβαρές εντάσεις, με αυτόνομη νομισματική πολιτική για την 
υλοποίηση του στόχου του πληθωρισμού, σε ένα περιβάλλον ελεύθερης διακίνησης 
του κεφαλαίου, το οποίο όμως επιτρέπει έκτακτα μέτρα ελέγχου και το οποίο, εφ’ 
όσον έχει αποκλεισθεί η περίπτωση ερπουσών διευθετήσεων, δεν είναι άλλο από 
το καθεστώς ζώνης. 

27.3.1.Στόχευση Πληθωρισμού σε Ευρεία Ζώνη Στόχο 
 
Η  στόχευση  πληθωρισμού  σε  ευρεία  ζώνη  στόχο,  στην  προκειμένη  περίπτωση  τη 
ζώνη  του  +/‐15,  υπονοεί  ένα  νομισματικό  καθεστώς  το  οποίο  στοχεύει  στον 
πληθωρισμό και μόλις η συναλλαγματική ισοτιμία πλησιάζει το άνω η κάτω όριο της 
ζώνης, δίδεται προτεραιότητα στη διατήρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας εντός 
των ορίων της ζώνης.  
 
Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  μια  τέτοια  ζώνη  έχει  συμφωνηθεί,  η  λειτουργία  της 
εξαρτάται από το μέγεθος της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής  ισοτιμίας και 
από το κατά πόσο αυτή ξεπερνά το +/‐15%. Μια μεταβλητότητα της τάξεως του 30% 
προσφέρει  σχετικά  μεγάλη  ευελιξία.  Στην  περίπτωση  των  υπό  εξέταση  χωρών  θα 
πρέπει  να  ληφθούν  υπ’  όψη  τόσο  το  γεγονός  ότι  αυτές  οι  χώρες  είναι  χώρες  με 
χαμηλό  επίπεδο παραγωγής  και  άρα βρίσκονται  σε  μια  διαδικασία  σύγκλισης  και 
κατ’  επέκταση  σε  πορεία  ανατίμησης  της  ισοτιμίας,  καθώς  και  το  αποτέλεσμα 
Balassa‐Samuelson, με αποτέλεσμα η ζώνη ίσως να περιορίζεται στο άνω άκρο του 
+15%.   
 
Γενικά όμως,  και σε ένα τέτοιο καθεστώς με τη σχετικά ευρεία ζώνη διακύμανσης 
δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις που οδηγούν σε δύσκολες αποφάσεις. 
Για  παράδειγμα,  στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  ανέλθει  η  συναλλαγματική 
ισοτιμία  στο  άνω  άκρο  της  ζώνης,  προκύπτει  η  ανάγκη  της  παρέμβασης  και  οι 
δυνατότητες  βασικά  είναι  δύο:  είτε  μείωση  του  επιτοκίου,  η  οποία  μπορεί  να 
αντιτίθεται  στον  στόχο  του  πληθωρισμού,  είτε  αναπροσαρμογή  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  η  οποία  αντιτίθεται  στον  στόχο  της  σταθερής 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Παρομοίως,  στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  η 
συναλλαγματική  ισοτιμία  διολισθήσει  στο  κάτω  άκρο  της  ζώνης  τότε  οι  πιθανές 
παρεμβάσεις μπορεί να είναι είτε αύξηση επιτοκίου, είτε πωλήσεις συναλλάγματος, 
με  επιπτώσεις  στα  συναλλαγματικά  αποθέματα.  Δεν  αποκλείονται  επίσης 
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καταστάσεις κατά τις οποίες, εξ αιτίας των αντιπληθωριστικών πολιτικών αλλά και 
της  εισροής  κεφαλαίου,  να  υπάρχουν  ανατιμήσεις  τόσο  της  ονομαστικής  όσο  και 
της πραγματικής ισοτιμίας, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγήσει σε μια σχετικά υψηλή 
τελική  τιμή  υιοθέτησης  του  ευρώ.  Χαρακτηριστική  είναι  η  περίπτωση  της 
Ουγγαρίας, η οποία στα μέσα του 2001 άλλαξε το καθεστώς της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας και επέλεξε ένα καθεστώτος στόχευσης πληθωρισμού με ζώνη +/‐15%. Με 
τη  χρήση  του  συγκεκριμένου  καθεστώτος  στόχευε  στη  μείωση  του  πληθωρισμού 
στα επίπεδα της ευρωζώνης κατά τα έτη 2004‐2005. Στην αρχή, η πολιτική αυτή είχε 
να  επιδείξει  κάποια  επιτυχία  στο  μέτωπο  του  πληθωρισμού.  Κατά  το  τέλος  του 
2002, το νόμισμα της Ουγγαρίας ανατιμήθηκε εξ αιτίας της εισροής κεφαλαίων. Την 
ίδια χρονική περίοδο το δημοσιονομικό έλλειμμά αυξήθηκε, όπως αυξήθηκαν και οι 
μισθοί  και  οι  τιμές  των  προϊόντων.  Αυτή  η  κατάσταση  προϊδέασε  τους 
κερδοσκόπους  ότι  η  Ουγγαρία  δεν  θα  μπορέσει  να  διατηρήσει  το  νόμισμά  της 
σταθερό, διότι θα δώσει έμφαση στον πληθωρισμό και θα μειώσει τα επιτόκια, με 
αποτέλεσμα να επιχειρήσουν μια επίθεση στο νόμισμά της.  

27.3.2. Σταθερές Συνδέσεις – Συναλλαγματικό Συμβούλιο 
 
Πρόκειται για την άλλη άκρη του διπόλου: η δια νόμου επιβαλλόμενη δέσμευση, η 
οποία θα «πείσει» τους συμμετέχοντες στην αγορά, όπως και τους κερδοσκόπους, 
για  τη  σοβαρότητα  των  προθέσεων  των  αρχών  σχετικά  με  τη  σταθερότητα  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας    ως  προς  ένα  άλλο  νόμισμα,  στην  προκειμένη 
περίπτωση  το  ευρώ.  Είναι  το  καθεστώς  το  οποίο,  όπως  παρουσιάσθηκε  στο 
κεφάλαιο 14, επέλεξαν οι χώρες της Βαλτικής και η Βουλγαρία, εδώ και χρόνια και 
επίσης  το  οποίο  «καθοδήγησε»  την  Εσθονία  στην  υιοθέτηση  του  ευρώ  και  την 
ένταξη στη ευρωζώνη τον Ιανουάριο του 2011. 
 
Όσον  αφορά  τις  εξεταζόμενες  χώρες,  η  επιλογή  αυτή  μπορεί  να  αποτελέσει  μια 
ισχυρή  δέσμευση,  η  οποία  υποδηλώνει  την  αποφασιστικότητα    της  υποψήφιας 
χώρας  να  υιοθετήσει  το  ευρώ.  Αποτελεί  συνειδητή  επιλογή,  η  οποία 
προσανατολίζει την αγορά, μειώνει το κόστος συναλλαγών και προσδίδει αξιοπιστία 
στο  εξωτερικό,  σε περίπτωση που αυτή  είναι  χαμηλή.  Απαραίτητες προϋποθέσεις 
για  τη  λειτουργία  της  είναι  ο  έλεγχος  των  δημοσιονομικών  αλλά  και  του 
πληθωρισμού.  Χάνεται  όμως  η  δυνατότητα  χρήσης  της  νομισματικής  πολιτικής, 
όπως και η δυνατότητα χρήσης του θεσμού του τελευταίου δανειστή.  

Κάποτε,  θεωρήθηκε  το  αντίδοτο  για  τις  νομισματικές  κρίσεις  στις  αναδυόμενες 
αγορές. Η Αργεντινή αποτελούσε το παράδειγμα εφαρμογής ενός συναλλαγματικού 
συμβουλίου. Με  την πτώχευση  της Αργεντινής, φάνηκε ότι οι  ισχυρές δεσμεύσεις 
τύπου συναλλαγματικού συμβουλίου μάλλον δεν είναι τόσο  ισχυρές, ώστε να μην 
«σπάσουν».  

Κατά τα άλλα, λύνει το πρόβλημα του ισοζυγίου μεταφέροντάς το στις τράπεζες και 
στους ιδιώτες. Απτό παράδειγμα η περίπτωση των χωρών υπό μετάβαση, με υψηλό 
δανεισμό σε ξένο νόμισμα και οι ανισορροπίες, τις οποίες ανέδειξε η κρίση (βλέπε 
κεφάλαιο 22). 
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27.3.3. Τα Μεσαία Καθεστώτα – Ζώνες Στόχοι 

Πρόκειται  για  λύσεις  μέσα στο  τρίγωνο ασυμβατότητας,  δηλαδή  λύσεις  οι  οποίες 
προσπαθούν  να  συνδυάσουν  τη  σταθερότητα  με  την  ευελιξία.  Επιτρέπουν  μια 
σχετική  ευελιξία  στις  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  στο  εσωτερικό  της  ζώνης  στόχου 
και, στο πλαίσιο αυτής της ευελιξίας, μπορούν να χρησιμοποιούν ως ένα βαθμό και 
την αυτόνομη νομισματική πολιτική. Στην περίπτωση του ευρωπαϊκού μηχανισμού 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  συνδέονται  σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  και  με 
ελέγχους στη διακίνηση του κεφαλαίου.   

Θεωρητικά,  οι  ζώνες  στόχοι  μπορούν  να  λειτουργήσουν,  εάν  οι  δεσμεύσεις  των 
ορίων είναι αξιόπιστες και πείσουν την αγορά. Είναι δυνατόν μάλιστα, όπως έδειξε 
ο  Κrugman  στη  θεωρητική  παρουσίαση  του  τρόπου  λειτουργίας  ενός  καθεστώτος 
ζώνης  στόχου  (αναφορά  στον  Λεβεντάκη,  2003,  σ.  303  κ.ε.),  να  λειτουργήσουν 
χωρίς  τις  παρεμβάσεις  της  κεντρικής  τράπεζας,  εάν  οι  συμμετέχοντες  στην αγορά 
κερδοσκόποι πειστούν για την ικανότητα των αρχών να προστατέψουν την ζώνη302. 
Στην  πραγματικότητα  όμως,  οι  σταθερές  συνδέσεις  και  κατ’  επέκταση  οι  ζώνες 
στόχοι,  αποτελούν  τη  βασική  αιτία  για  όλες  σχεδόν  τις  νομισματικές  κρίσεις,  είτε 
αυτές  είναι  κρίσεις  πρώτης,  δεύτερης  ή  τρίτης  γενιάς,  με  χαρακτηριστικότερο 
φυσικά  το  παράδειγμα  της  κρίσης  του  Ευρωπαϊκού Νομισματικού  Συστήματος  το 
1992. 

Ανεξάρτητα,  από  τα  παραπάνω  και  την  όλη  κριτική,  την  οποία  έχουν  δεχτεί  τα 
συγκεκριμένα  καθεστώτα,  και  η  οποία  αναπτύχθηκε  στα  προηγούμενα  κεφάλαια, 
θα πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  η  χρήση  των  καθεστώτων  ζώνης  στόχου  στα πλαίσια 
του  μηχανισμού  είναι  χρονικά  περιορισμένη  και  η  φιλοσοφία  της  δεν  είναι  να 
επιβάλλει ένα μόνιμο καθεστώς αλλά μάλλον να ελέγξει την είσοδο των χωρών στην 
ευρωζώνη  και  την  αμετάκλητη  ισοτιμία  ανταλλαγής,  και  μπορεί  να  λειτουργήσει, 
εάν και εφ’ όσον οι υπόλοιπες πολιτικές και κυρίως η δημοσιονομική πολιτική και ο 
πληθωρισμός  τεθούν  υπό  έλεγχο  και  υποστηρίζουν  της  συναλλαγματική  ισοτιμία 
στόχο.  

Στην  περίπτωση  του  μηχανισμού,  η  ζώνη  στόχος  υλοποιείται  συνήθως  σε  δύο 
μορφές,  σε  ζώνη  στόχο  +/‐15%  και  σε  ζώνη  στόχο  +/‐2,5.  Η  δεύτερη  περίπτωση 
επιλέγεται,  όταν  οι  αρχές  δεν  είναι  βέβαιες  πώς  θα  αξιολογηθεί  το  κριτήριο  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας και προσδοκούν μια «αυστηρή» αξιολόγηση, όταν είναι 
πεπεισμένες  ότι  θα  εκπληρώσουν  τα  υπόλοιπα  κριτήρια  ή  τα  έχουν  κατά  ένα 
μεγάλο μέρος  υλοποιήσει.  Η  πρώτη περίπτωση  επιλέγεται  από  χώρες  στις  οποίες 
επικρατεί μεγαλύτερη αβεβαιότητα σχετικά με την εκπλήρωση των κριτηρίων και τη 
συναλλαγματική ισοτιμία στόχο.  Κατά τον περιορισμένο χρόνο χρήσης αναμένονται 
προβλήματα, όσο διάστημα οι υπόλοιπες πολιτικές δεν υποστηρίζουν τον στόχο της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας και εμφανισθούν αναντιστοιχίες μεταξύ τους.  

                                                                 
302  Εάν λειτουργήσει  το «αποτέλεσμα του μήνα του μέλιτος», δηλαδή το αποτέλεσμα μείωσης της 
διακύμανσης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  εντός  της  ζώνης,  καθώς  και  το  αποτέλεσμα  της 
προσέγγισης ενός ορίου στο άπειρο, βλέπε Λεβεντάκη, 2003, σ. 304 κ.ε. 
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28. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ- ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Η  διεθνής  χρηματοπιστωτική  κρίση  κατέδειξε  ότι  ο  ίδιος  ο  χρηματοπιστωτικός 
τομέας  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  έναν  χρηματοπιστωτικό  κύκλο,  ο  οποίος,  εάν  δεν 
προσεχθεί μπορεί να καταλήξει στην εμφάνιση μιας νέας κρίσης. Το ερώτημα του 
Minsky (1982) “Can it Happen Again”  παραμένει, ακόμα και μετά την εμφάνιση της 
κρίσης, επίκαιρο. Η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού τομέα 
από την απλή διαμεσολάβηση στη δημιουργία και διάθεση  (create and distribute) 
νέων  χρηματοπιστωτικών  προϊόντων,  άλλαξε  τον  ρόλο  της  χρηματοπιστωτικής 
σφαίρας  στην  παγκόσμια  οικονομία.  Η  δυνατότητα  που  έχουν  οι  συμμετέχοντες 
στην  αγορά  να  δανείζονται  απλά  και  μόνο  με  εγγυήσεις  (collateral)  άλλα 
περιουσιακά  στοιχεία  και  η  δυνατότητα  των  τραπεζών  να  δημιουργούν  νέα 
περιουσιακά στοιχεία  από  τα  ήδη υπάρχοντα  (securitization),  οδηγούν  σε αύξηση 
των δανείων, σε μόχλευση, σε αύξηση των τιμών των χρηματιστηριακών στοιχείων, 
σε μεταβολές στη χρηματοπιστωτική θέση των ιδιωτών καθώς και των τραπεζών. Ο 
θεσμός  των  εγγυήσεων  περιουσιακών  στοιχείων  και  η  βελτίωση  της 
χρηματοπιστωτικής  θέσης  των  τραπεζών303,  από  την  άλλη,  αυξάνουν  τη  ζήτηση 
αλλά  και  τις  δυνατότητες  προσφοράς  νέων  πιστώσεων.  Ο  όγκος  του  χρήματος 
αυξάνεται,  και  δεν  συμβαδίζει  με  τις  ανάγκες  της  πραγματικής  οικονομίας,  με  τη 
ζήτηση  για  επενδύσεις.  Αυτό  ασκεί  πίεση  στις  τράπεζες  για  συνεχή  επικερδή 
τοποθέτηση των διαθεσίμων ώστε να αντισταθμίσουν τους τόκους που καταβάλουν 
στις  καταθέσεις.  «Με  αυτό  τον  τρόπο  δημιουργείται  ένας  φαύλος  κύκλος,  όπου 
ολοένα και μεγαλύτερος όγκος χρήματος πρέπει να επενδυθεί για τη μεγιστοποίηση 
του κέρδους του τραπεζικού συστήματος. Καθώς όμως, μακροχρόνια οι επενδύσεις 
στον πραγματικό τομέα προσδιορίζονται από την ενεργό ζήτηση η οποία δεν είναι 
απεριόριστη,  αναζητούνται  επενδύσεις  στον  χρηματοπιστωτικό  τομέα  σε  ήδη 
υφιστάμενα  χρηματοπιστωτικό  προϊόντα  και  τίτλους,  τα  οποία  όμως  δεν 
αντιστοιχούν στη δημιουργία πρόσθετης αξίας στον πραγματικό τομέα, δηλαδή δεν 
διευρύνουν την παραγωγική βάση της οικονομίας» (Μακρής και Σίσκου, 2012, σ. 8). 
Ο  φαύλος  αυτός  κύκλος  δεν  μπορεί  να  διαρκέσει  επ’  άπειρον  και  ο  κύκλος 
αντιστρέφεται  με  όλες  τις  αρνητικές  συνέπειες:  απομόχλευση,  αποπληθωρισμός, 
επιδείνωση  των  χρηματοπιστωτικών  θέσεων,  αδυναμία  εκπλήρωσης  των 
υποχρεώσεων κ.ά.   
 
Το ερώτημα το οποίο τίθεται και απασχολεί, είναι κατά πόσο και πώς θα πρέπει να 
αντιδρά η νομισματική πολιτική σε αυτά τα περιστατικά. Η «παραδοσιακή» άποψη, 
η  άποψη  της  Νέας  Μακροοικονομικής  Συναίνεσης,  θεωρεί  ότι  η  νομισματική 
πολιτική, η οποία υλοποιείται με τη βοήθεια της προσαρμογής του επιτοκίου, δεν 
θα πρέπει να αντιδρά στις μεταβολές των τιμών των περιουσιακών στοιχείων. Εάν 
τέτοιες μεταβολές επιδρούν στον πληθωρισμό,  τότε αυτές θα αντιμετωπιστούν με 
τη βοήθεια της μεταβολής του επιτοκίου και επομένως δεν απαιτούνται πρόσθετα 
μέτρα.  Επιπροσθέτως,  η  συγκεκριμένη  άποψη  θεωρεί,  ότι  αντιδράσεις  του 

                                                                 
303 Η οποία εκφράζεται μέσα από τη βελτίωση της χρηματοπιστωτικής θέσης της ίδιας της τράπεζας 
(financial  accelerator  channel),  αλλά  και  του  ευνοϊκού  περιβάλλοντος  το  οποίο  διευκολύνει  την 
αναχρηματοδότησή τους (Broad Lending Channel).  
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επιτοκίου  σε  μεταβολές  των  περιουσιακών  στοιχείων  δεν  μπορούν  να 
αντιμετωπίσουν  τέτοιες  διαταραχές,  διότι  απαιτούνται  μεγάλες  μεταβολές  των 
επιτοκίων, με αποτέλεσμα οι μεταβολές αυτές να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην 
πραγματική οικονομία.  

Σε αντίθεση με την παραπάνω άποψη, οι μετακεϋνσιανή σχολή σκέψης, θεωρεί ότι 
η πολιτική  των επιτοκίων δεν αρκεί  για  την αντιμετώπιση  του χρηματοπιστωτικού 
κύκλου, καθώς οι μεταβολές των χρηματοπιστωτικών στοιχείων δεν είναι ανάγκη να 
επιδρούν στο επίπεδο του πληθωρισμού διότι (Palley, 2006): 

‐ οι  δρώντες  στην  οικονομία  μπορούν  να  προσαρμόζουν  το  χαρτοφυλάκιό 
τους, χωρίς αυτό να έχει επιπτώσεις στο επίπεδο τιμών,  

‐ το  χρηματοπιστωτικό  σύστημα  έχει  τη  δυνατότητα  να  δημιουργεί  συνεχώς 
καινούργιες  χρηματοπιστωτικές  καταστάσεις,  των  οποίων  οι  επιπτώσεις 
εμφανίζονται πολύ αργότερα, και 

‐ ο δείκτης τιμών κατανάλωσης ούτως ή άλλως δεν αποτυπώνει τις μεταβολές 
των  χρηματοπιστωτικών  στοιχείων  και,  εάν  αυτά  τα  στοιχεία  κατά  κάποιο 
τρόπο  μπορούσαν  να  συμπεριληφθούν  σε  αυτόν,  τότε  αυτός  θα  έχανε  τη 
σημασία ως  δείκτης προστασίας του εισοδήματος.  

 
Στον απόηχο της κρίσης, φαίνεται η συζήτηση να καταλήγει στα συμπεράσματα:  

‐ ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέα απαιτεί πρόσθετη επαγρύπνηση,  
‐ η νομισματική πολιτική θα πρέπει να συμπεριλάβει στους στόχους της και τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και 
‐ η νομισματική πολιτική θα πρέπει να συμπεριλάβει στο οπλοστάσιό της και 

πρόσθετα  μέτρα,  τα  οποία  αναμένεται  να  συμβάλλουν  στη 
χρηματοπιστωτική  σταθερότητα  και  κυρίως  μέτρα  αξιολόγησης  και 
προληπτικής εποπτείας. 

Κατά  πόσο  τα  επιτόκια  και  η  «κλασική»  νομισματική  πολιτική  θα  πρέπει  να 
αντιδρούν  και  με  ποιον  τρόπο  στις  μεταβολές    της  αξίας  των  περιουσιακών 
στοιχείων  παραμένει  ακόμα  ένα  θέμα  ανοιχτό.  Το  ζήτημα  αυτό  ξεπροβάλλει  με 
ιδιαίτερη  έμφαση  στην  περίπτωση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  καθώς  αυτή, 
εκτός από μέσο ανταλλαγής αποτελεί και ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Άρα, 
το  ερώτημα  το  οποίο  τίθεται  είναι  κατά  πόσο  και  πώς  πρέπει  να  αντιδρά  η 
νομισματική πολιτική στις μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας.  

Η προβληματική αυτή τίθεται άμεσα και στην περίπτωση των υπό εξέταση χωρών, 
οι  οποίες  όπως  διαπιστώθηκε,  είχαν  δανειστεί  μεγάλα ποσά  σε  ξένο  νόμισμα,  με 
αποτέλεσμα  να  αντιμετωπίσουν  προβλήματα  και  κυρίως  τον  κίνδυνο  εμφάνισης 
νομισματικών κρίσεων,  τις οποίες τελικά   απέφυγαν και λόγω της χρηματοδοτικής 
βοήθειας που δέχθηκαν από διεθνείς οργανισμούς. Το ζήτημα αυτό τίθεται με έναν 
άμεσο  και  κατηγορηματικό  τρόπο  στην  περίπτωση  του  ευρωπαϊκού  μηχανισμού 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  ο  οποίος  επιβάλλει  και  τη  στόχευση  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας.   

Το  ερώτημα  αυτό  εξετάσθηκε  και  στα  προηγούμενα  κεφάλαια,  στο  πλαίσιο  της 
χρήσης του κανόνα του Taylor (κεφάλαιο 3.1 και 11.4.3) και εκεί διαπιστώθηκε ότι η 
επικρατούσα άποψη της θεωρίας είναι η νομισματική πολιτική να συμπεριλαμβάνει 
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τις  μεταβολές  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  μόνον  στον  βαθμό  κατά  τον  οποίο 
αυτές διαχέονται στις τιμές των προϊόντων.  

Τελικά,  οι  συνδυαστικές  δυνατότητες  εφαρμογής  επιτοκίου  και  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας ήταν και είναι η προβληματική που διαπερνά όλη την οικονομική θεωρία, 
η  οποία  σχετίζεται  με  τα  συναλλαγματικά  καθεστώτα  και  τη  συναλλαγματική 
ισοτιμία  και  αποτυπώνεται  καλύτερα  στο  τρίγωνο  ασυμβατότητας,  το  οποία 
αρνείται  την ταυτόχρονη χρήση αυτών των μέσων. Αποτυπώνεται στο λειτουργικό 
τρίγωνο, το οποίο καταδεικνύει, σε ποιες περιπτώσεις η χρηματοπιστωτική σφαίρα 
δεν  αποτελεί  «πρόβλημα».  Αποτυπώνεται  στους  ισχυρισμούς  πολλών 
οικονομολόγων  στη  δυνατότητα  υλοποίησης  τέτοιων  συνδυαστικών  καταστάσεων 
και στο πλήθος των υποδειγμάτων που έχουν αναπτυχθεί ως απόδειξη αυτών των 
ισχυρισμών.  Χωρίς  να  επαναλάβουμε  την  όλη  προβληματική,  στη  συνέχεια  θα 
παρουσιάσουμε  δύο  λύσεις  συνδυαστικής  χρήσης  του  επιτοκίου  και  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Η  πρώτη  αφορά  την  πρόταση  των  Ostry,  Ghosh  και 
Chamon,  η  οποία  αποτελεί  μια  αρκετά  προσεκτική  διατύπωση  της  δυνατότητας 
συνδυασμού  μιας  πολιτικής  στόχευσης  του  πληθωρισμού  με  μια  πολιτική 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  η  συναλλαγματική 
ισοτιμία  εκτρέπεται  από  την  μακροπρόθεσμη  πολυμερή  συναλλαγματική  τιμή 
ισορροπίας, και η δεύτερη αφορά αυτή των Bofinger και Wollmershäuser, η οποία 
είναι περισσότερο γενική και ριζοσπαστική και προτείνεται ως συνολική λύση για το 
καθεστώς το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν οι χώρες υπό μετάβαση στην πορεία 
ένταξης  σε  περιβάλλον  έντονης  εισροής  κεφαλαίου  και  το  οποίο  ονομάζουν  ως 
καθεστώς  της  ελεγχόμενης  διακύμανσης,  την  οποία  ελεγχόμενη  διακύμανση 
προσδιορίζουν μέσα από μία διαδικασία βελτιστοποίησης (Managed Floating). 

28.1. Η Λύση των Ostry, Ghosh και Chamon304 
Οι  Ostry,  Ghosh  και  Chamon,  προτείνουν  μια  λύση  για  την  περίπτωση  των 
αναδυόμενων  αγορών.  Ξεκινούν  με  δύο  βασικές  υποθέσεις.  Πρώτον,  ότι  οι 
συγκεκριμένες  χώρες  δεν  μπορούν  να  αγνοήσουν  τα  προβλήματα  τα  οποία 
προέρχονται  από  την  ατελή  ολοκλήρωσή  τους  στο  διεθνές  χρηματοπιστωτικό 
περιβάλλον, όπως ο δανεισμός σε ξένο χρήμα, η ολλανδική ασθένεια, προβλήματα 
αποτίμησης  κ.ά.,  και,  δεύτερον,  ότι  αυτές  οι  χώρες  έχουν  τη  δυνατότητα  να 
ασκήσουν  πολιτικές  αδρανοποίησης  στην  αγορά  συναλλάγματος,  διότι  δεν  είναι 
πλήρως  ολοκληρωμένες  χρηματοπιστωτικά  και  οι  χρηματοπιστωτικές  αγορές  τους 
είναι μικρές με αποτέλεσμα να επιδέχονται παρεμβάσεις.  

Με τη βοήθεια ενός νομισματικού κανόνα τύπου Taylor ακόλουθης μορφής:  

* * *
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304  Οι  αναφορές  του  παρόντος  κεφαλαίου  βασίζονται  στην  εργασία  των  προαναφερθέντων 
συγγραφέων  με  τίτλο  «Two  Targets,  Two  Instruments: Monetary  and  Exchange  Rate  Policies  in 
Emerging Market Economies»,  η οποία εκδόθηκε από  το ΔΝΤ στη σειρά  IMF Staff Discussion Note 
στις 29 Φεβρουαρίου 2012.  
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όπου,  η  εξαρτημένη  μεταβλητή  είναι  το  επιτόκιο  στόχος  μείον  ο  πληθωρισμός 
στόχος σε τέσσερα εξάμηνα, REER ο λογάριθμος της πραγματικής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας  ,  REER
−

η  μακροπρόθεσμη  συναλλαγματική  ισοτιμία  στόχος,  YGAP  το 
άνοιγμα της παραγωγής, D η μεταβλητή της κρίσης και ε ο διαταρακτικός όρος. 

Οι  παραπάνω  συγγραφείς  διαπιστώνουν  ότι  οι  περισσότερες  χώρες 
συμπεριλαμβάνουν  τις  μεταβολές  της  νομισματικής  τους  πολιτικής  και  της 
συναλλαγματική  ισοτιμίας305,  όπως  δείχνει  ο  επόμενος  πίνακας,  ο  οποίος 
παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και όπου φαίνεται (στήλη 3), ότι η 
επίδραση της συναλλαγματικής  ισοτιμίας στη νομισματική πολιτική είναι υπαρκτή 
και σημαντική.  

Πίνακας 61: Ο Κανόνας του Taylor σε Χώρες με Πληθωρισμό Στόχο. Panel Παλινδρόμηση 

   Εξαρτημένη Μεταβλητή Πληθωρισμός Στόχος 

   (1)  (2)  (3) 

Υστέρηση Πληθωρισμού Στόχου        0,744  ***  0,727  *** 

         [0,039]    [0,046]    
Προσδοκώμενος Πληθωρισμός ‐ 
Πληθωρισμός Στόχος  1,353  ***  0,649  ***  0,699  *** 

   [0,168]     [0,097]    [0,094]    

REER και αποκλίσεις             ‐0,029  *** 

             [0,009]    

Υστέρηση Παραγωγής             0,064  * 

             [0,030]    

Ψευρομεταβλητή για την Κρίση  ‐0,271     ‐0,801  ***  ‐0,84  *** 

   [0,438]     [0,251]    [0,286]    

Σταθερά   2,233  ***  0,383  ***  0,463  *** 

   [0,081]     [0,097]    [0,113]    

Παρατηρήσεις   522     516    470    

R‐squared  0,334     0,821    0,812    

Αριθμός Κρατών   14     14     14    

*,**, *** υπονοούν επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 10,5 και 1 % 

 
Πηγή: Ostry et al., 2012. Two Targets, Two Instruments: Monetary and Exchange Rate Policies in Emerging Market 

Economies, International Monetary Fund, IMF Staff Discussion Note, February 29, 2012, σ. 9 

Λαμβάνουν  επίσης  υπ’  όψη,  κατά  πόσο  οι  χώρες  αυτές  ασκούν  μια  πολιτική 
αδρανοποίησης  και  βρίσκουν  ότι  η  απόλυτη  απόκλιση  των  συναλλαγματικών 
διαθεσίμων των χωρών που ασκούν μια πολιτική στόχευσης του πληθωρισμού με 
ταυτόχρονη στόχευση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  δεν  διαφέρει  πολύ από  την 
περίπτωση  των  χωρών  οι  οποίες  δεν  χρησιμοποιούν  ένα  τέτοιο  καθεστώς,  αλλά 
παρεμβαίνουν  στην  αγορά  συναλλάγματος  και  των  οποίων  η  απόλυτη  απόκλιση 
των συναλλαγματικών διαθεσίμων ανέρχονταν στο 0,73  σε  σχέση με 0,63  για  την 
περίπτωση της πρώτης ομάδας χωρών.  

                                                                 
305  Τις  χώρες  που  εξετάζουν  οι  προαναφερθέντες  συγγραφείς  είναι:  Βραζιλία,  Χιλή,  Κολομβία, 
Τσεχία, Ουγγαρία,  Ινδονησία, Κορέα, Μεξικό, Περού, Πολωνία, Ρουμανία,  Σλοβακία,  Ταϋλάνδη και 
Τουρκία. 
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Ακόμη, ερευνούν κατά πόσο τέτοιες πολιτικές αδρανοποίησης επιδρούν στις τιμές 
των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,    και  δεν  βρίσκουν  ισχυρές  ενδείξεις  ότι  τέτοιες 
πολιτικές  έχουν  θετικές  επιδράσεις.  Επειδή  δεν  βρίσκουν  αρνητικές  επιδράσεις, 
καταλήγουν  στο  συμπέρασμα  ότι  τέτοιες  πολιτικές  μπορεί  να  έχουν  επιδράσεις 
βραχυπρόθεσμα.  

Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τα  παραπάνω,  καταλήγουν  στο  συμπέρασμα  ότι  στην 
περίπτωση  των  αναδυόμενων  αγορών  είναι  δυνατή  η  χρήση  μιας  πολιτικής  δύο 
στόχων με δύο μέσα, μια πολιτική η οποία βασικά στοχεύει στον πληθωρισμό και 
συμπεριλαμβάνει  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία  μόνο  στην  περίπτωση  κατά  την 
οποία  η  πολυμερής  συναλλαγματική  ισοτιμία  εκτρέπεται  από  τη  μακροπρόθεσμη 
τιμή ισορροπίας.  

Το υπόδειγμά τους είναι ένα δυναμικό υπόδειγμα το οποίο ελαχιστοποιεί το κόστος 
νομισματικής  πολιτικής,  εξαρτάται  από  το  μέγεθος  του  ανοίγματος  του 
πληθωρισμού, του ανοίγματος της παραγωγής, την απόκλιση της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  από  την  τιμή  ισορροπίας  και  από  την  απόκλιση  των  συναλλαγματικών 
διαθεσίμων από τον μέσο όρο και έχει την ακόλουθη μορφή:  

2 2 2 2
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            (63) 

όπου y η παραγωγή, π η απόκλιση από τον πληθωρισμό στόχο, e η απόκλιση από 
τον  στόχο  της  μακροπρόθεσμης  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας 
ισορροπίας και R η απόκλιση από τον στόχο ως προς τα συναλλαγματικά διαθέσιμα. 
Όλες  οι  μεταβλητές  εκφράζονται  σε  λογαριθμική  μορφή.  Επιπροσθέτως,  το 
υπόδειγμα περιλαμβάνει τη συνάρτηση IS:   

t r t e t ty r e uϕ φ= − − +
                (64) 

όπου r το πραγματικό επιτόκιο, 

τη συνάρτηση Phillips: 

1t t t tyπ β π κ+= Ε +
                (65) 

όπου κ το ποσοστό των ξένων υποχρεώσεων,  

τη συνάρτηση του ισοζυγίου πληρωμών:  

t t tca k Rσ+ Δ = Δ
,                (66) 

τη συνάρτηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, 

t e t y tca e yϕ ϕ= − −
, και                (67) 

τη συνάρτηση μεταβολής του ποσοστού ξένων υποχρεώσεων,  

*
1 1( )t r t t t t tk r r E e kγ γ+ −Δ = − + Δ −

            (68) 
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Η κίνηση του κεφαλαίου λαμβάνει χώρα άμεσα και δεν ισχύει η ακάλυπτη ισοτιμία 
των επιτοκίων. Μεταβλητές με αστερίσκο υπονοούν μεταβλητές της αλλοδαπής. Το 
επιτόκιο  εξωτερικού  αλλά  και  οι  υπόλοιποι  διαταρακτικοί  όροι  ακολουθούν  μια 
διαδικασία AR(1). 

Με τη βοήθεια προσομοιώσεων του προαναφερθέντος υποδείγματος εξετάζουν τις 
περιπτώσεις  της  διπλής  στόχευσης  και  τις  συγκρίνουν  με  την  πολιτική  χωρίς 
στόχευση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

 Εξετάζοντας  την  περίπτωση  αύξησης  της  ζήτησης,  διαπιστώνουν  ότι  οι  αρχές  θα 
αντιδράσουν με μια αύξηση του επιτοκίου (μείωση του πληθωρισμού). Κάτι τέτοιο 
θα οδηγήσει σε εισροή κεφαλαίου λόγω της αύξησης του επιτοκίου αλλά και σε μια 
επικείμενη  ανατίμηση  το  νομίσματος.  Εάν  σε  αυτήν  την  περίπτωση  οι  αρχές 
παρέμβουν  στην  αγορά συναλλάγματος  και  ασκήσουν πίεση στη  συναλλαγματική 
ισοτιμία, αυτό θα απεγκλώβιζε τη νομισματική πολιτική από τον πρόσθετο φόβο της 
εισροής κεφαλαίου και θα της έδιδε τη δυνατότητα μάλιστα να αυξήσει το επιτόκιο 
σε υψηλότερο επίπεδο να γίνει περισσότερο αποτελεσματική. Αργότερα, εφ’ όσον 
οι αρχές  έχουν υλοποιήσει  την παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος  και  έχουν 
πετύχει  τον  στόχο  τους,  μπορούν  να  προχωρήσουν  σε  πολιτικές  αδρανοποίησης, 
έτσι  ώστε  να  μειώσουν  της  μεταβολές  μιας  τέτοιας  παρέμβασης  στο  εσωτερικό. 
Συγκρίνοντας  λοιπόν  τις  δύο  περιπτώσεις,  φαίνεται  ότι  η  παρέμβαση  στην  αγορά 
προσφέρει  πρόσθετες  δυνατότητες  στις  νομισματικές  αρχές  να  αυξήσουν  το 
επιτόκιο  σε  υψηλότερα  επίπεδα  από  ότι  χωρίς  παρέμβαση  και  μάλιστα 
υλοποιώντας  τις  παρεμβάσεις  στην  αγορά  συναλλάγματος,    βρίσκονται  στην 
ευχάριστη  θέση  να  έχουν  και  μια  συναλλαγματική  ισοτιμία  χαμηλότερη  από  την 
περίπτωση χωρίς παρέμβαση.   

Εξετάζοντας  επίσης  και  την  περίπτωση  της  μείωσης  των  επιτοκίων  στο  εξωτερικό 
και  της  εισροής  κεφαλαίων  από  το  εξωτερικό  καταλήγουν  ότι  οι  αρχές  θα 
αντιδράσουν με μείωση του επιτοκίου. Και σε αυτή την περίπτωση όμως οι αρχές 
θα μπορούσαν παράλληλα με τη μείωση του επιτοκίου να παρέμβουν στην αγορά 
συναλλάγματος και να ανατιμήσουν την ονομαστική αξία του νομίσματος. Αυτό από 
την άλλη πλευρά, η κεντρική τράπεζα θα είχε τη δυνατότητα να μην μειώσει τόσο το 
επιτόκιο.  Και  σε  αυτήν  την  περίπτωση,  φαίνεται  ότι  η  στόχευση  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  δημιουργεί  πρόσθετες  δυνατότητες  οι  οποίες  θα 
μπορούσαν αξιοποιηθούν, ώστε να μην μειωθεί τόσο το επιτόκιο. Θα πρέπει βέβαια 
να σημειωθεί ότι σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση, οι δυνατότητες παρέμβασης των 
αρχών περιορίζονται από το ύψος των συναλλαγματικών διαθεσίμων, εκτός του ότι 
οι αρχές θα μπορούσαν να προβούν και στην υλοποίηση πολιτικών αδρανοποίησης.  

Γενικά,  οι  ανωτέρω  συγγραφείς  διαπιστώνουν  ότι  η  δυνατότητα  παρέμβασης 
εξαρτάται  από  την  ελαστικότητα  διακίνησης  του  κεφαλαίου,  δηλαδή  από  το 
μέγεθος  χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης,  διότι  όσο  μεγαλύτερη  είναι  η 
ελαστικότητα αντίδρασης του κεφαλαίου,  τόσο λιγότερο μπορεί να παρεμβαίνουν 
οι  αρχές  στην  αγορά  συναλλάγματος  και  θα  πρέπει  κατ’  επέκταση  να  βασίζονται 
μόνο στις μεταβολές του επιτοκίου.  

Αποσκοπώντας  να  εντάξουν  το  υπόδειγμά  τους  σε  ένα  γενικότερο  πλαίσιο,  οι 
προαναφερθέντες  συγγραφείς,  ισχυρίζονται  ότι  μια  πολιτική  παράλληλης 
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παρέμβασης συμβάλλει σε μεγαλύτερο βαθμό στην αύξηση της ωφέλειας από μια 
πολιτική  μόνο  στόχευσης  του  πληθωρισμού  ή  και  μια  απλή  περιπτωσιακή 
νομισματική  πολιτική,  καθώς  επίσης  ότι  μια  τέτοια  πρακτική  συμβάλλει  και  στον 
διεθνή συντονισμό.  

Καθώς  η  συναλλαγματική  ισοτιμία  αποτελεί  ένα  περιουσιακό  στοιχείο,  το  οποίο 
συμπεριλαμβάνεται  στα  χαρτοφυλάκια  των  επενδυτών  και  επηρεάζεται  από  τις 
αποφάσεις  τους,  η  λύση  αυτή  θα  μπορούσε  να  συνεισφέρει  στην  αποφυγή 
επικίνδυνων  καταστάσεων.  Το  βασικό  της  πρόβλημα  φαίνεται  να  είναι  ο 
υπολογισμός  της  πολυμερούς  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ισορροπίας.  Πολλά 
υποσχόμενη φαίνεται να είναι και η επέκταση του συγκεκριμένου υποδείγματος και 
κυρίως ο υπολογισμός της πολυμερούς συναλλαγματικής ισοτιμίας με τις απόψεις 
των Milesi‐Ferretti  και Lane  και  των Lane  και Schambaugh  και  τους υπολογισμούς 
της χρηματοπιστωτικής συναλλαγματικής ισοτιμίας (βλέπε κεφάλαιο 4.4). 

28.2. Η Λύση των Bofinger και Wollmershäuser306 
 
Σε  αντίθεση  με  τους  Ostry,  Ghosh  και  Chamon,  οι  οποίοι  αντιμετωπίζουν  τη 
συναλλαγματική πολιτική ως συμπληρωματική ως προς την πολιτική στόχευσης του 
πληθωρισμού, η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση κατά την 
οποία η πολυμερής συναλλαγματική ισοτιμία εκτρέπεται από την τιμή ισορροπίας, 
οι  Bofinger  και  Wollmershäuser  θεωρούν  την  πρότασή  τους  ως  μια  γενική 
περίπτωση,  η  οποία  επιλύει  το  πρόβλημα  της  ταυτόχρονης  χρήσης  του  επιτοκίου 
και της συναλλαγματικής ισοτιμίας, μέσα από μια διαδικασία βελτιστοποίησης και 
για  αυτόν  το  λόγο  θεωρούν  ότι  η  πρότασή  τους  επιλύει  το  γενικό  πρόβλημα  της 
διαχείρισης  των  συναλλαγματικών  καθεστώτων  στο  «εσωτερικό»  του  τριγώνου 
ασυμβατότητας ή άλλως της διαχείρισης των καθεστώτων της μέσης λύσης και  τη 
χαρακτηρίζουν ως καθεστώς Managed Floating.  
Οι  ανωτέρω  συγγραφείς  επικεντρώνουν  την  προσοχή  τους  στην  εσωτερική 
ισορροπία, την οποία ορίζουν ως μια κατάσταση η οποία εξαρτάται από τον βαθμό 
υλοποίησης του στόχου του πληθωρισμού, αλλά και του στόχου του ανοίγματος της 
παραγωγής  και  την  εξωτερική  ισορροπία,  την  οποία  ορίζουν  ως  μια  κατάσταση 
ισορροπίας στην κεφαλαιαγορά, μια κατάσταση κατά την οποία ισχύει η ακάλυπτη 
ισοτιμία των επιτοκίων και θέλουν να συνδυάσουν και τις δύο περιπτώσεις, ώστε να 
υπάρξει τόσο εσωτερική, όσο και εσωτερική  ισορροπία. Θεωρούν ότι η εσωτερική 
ισορροπία  επιτυγχάνεται  μέσα  από  μια  διαδικασία  ελαχιστοποίησης  της 
συνάρτησης  κόστους  και  σε  αυτή  τη  διαδικασία  εντάσσουν  και  την  εξωτερική 
                                                                 
306 Το παρόν κεφάλαιο βασίζεται σε εργασίες των δύο συγγραφέων και συγκεκριμένα τις εργασίες: 

‐ Bofinger, P. and Wollmershäuser, T. ( ). Exchange Rate Policies for the Transition to EMU. 
‐ Bofinger, P. and Wollmershäuser, T. (2002). Managed Floating: Theory, Practice and ERM II.  
‐ Paper  prepared  for  the  High  Level  Scientific  Conference  of  the  ICEG  European  Center, 

Budapest, 27‐30 November 2002. 
‐ Bofinger,  P.  and Wollmershäuser,  T.  (2001).  Is  There  a  Third Way  to  EMU  for    the  EU 

Accession Countries ?, Economic Systems, 25, σελ., 253‐274. 
‐ Bofinger,  P.  and Wollmershäuser,  T.  (2001). Managed  Floating:  Understanding  the  New 

International Monetary Order, CERP Discussion Paper No 3064. 
‐ Bofinger, P.  (1999). Options  for  the  Exchange Rate Policies of  the  EU Accession Countries 

(and  other  Emerging  Market  Economies).  International  Conference  on  Exchange  Rate 
Regimes in Emerging Market Economies. 17‐18 December 1999, Tokyo, Japan.  
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ισορροπία  δηλαδή  την  ακάλυπτη  ισοτιμία  επιτοκίων,  όπως  δείχνει  το  επόμενο 
γράφημα.  

Οι προαναφερθέντες συγγραφείς θεωρούν ότι ελέγχουν το επίπεδο του επιτοκίου 
μέσα  από  την  εσωτερική  αγορά  κεφαλαίου  και  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία  στην 
αγορά συναλλάγματος.  

Για τη θεμελίωση της θεωρίας τους, οι Bofinger και Wollmershäuser, ανέπτυξαν ένα 
δυναμικό υπόδειγμα  γενικής  ισορροπίας  της  ομάδας  των υποδειγμάτων  της Νέας 
Μακροοικονομικής  Συναίνεσης,  ή  των  υποδειγμάτων  που  χρησιμοποίησαν  οι 
Clarida,  Gali  και  Getler  (βλέπε  κεφάλαιο  8)  ή    των  υποδειγμάτων  ανοιχτής 
οικονομίας που ανέπτυξαν οι  ίδιοι  σε συνεργασία με  τον Mayer  (βλέπε κεφάλαιο 
11),  το  οποίο  στην  προκειμένη  περίπτωση  δεν  θα  παρουσιασθεί  αναλυτικά  λόγω 
της μεγάλης έκτασης και θα αρκεσθούμε σε μια απλή περιγραφή του.  

Γράφημα 94: Εσωτερική και Εξωτερική Ισορροπία 

Παρεμβάσεις στην 
αγορά 

συναλλάγματος 

Παρεμβάσεις στην 
εσωτερική 

κεφαλαιαγορά 

Δst <=>Δqt It rt

MCI UIP

Εσωτερική Ισορροπία Εξωτερική Ισορροπία

 
Πηγή: Bofinger, P. and  Wollmershäuser, T. (2002). Managed Floating: Theory, Practice and ERM II. Paper prepared for the 

High Level Scientific Conference of the ICEG European Center, Budapest, 27‐30 November 2002, σ., 14 

Οι προαναφερθέντες συγγραφείς θεωρούν ότι ελέγχουν το επίπεδο του επιτοκίου 
μέσα  από  την  εσωτερική  αγορά  κεφαλαίου  και  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία  στην 
αγορά συναλλάγματος.  

Στην  απλή  διατύπωση,  οι  συγγραφείς  ξεκινούν  με  τον  δείκτη  νομισματικής 
κατάστασης (MCI) (βλέπε επίσης κεφάλαιο 3.1) τον οποίον ορίζουν ως εξής:   

MCI r qδ= +
                 

(69) 

όπου r το πραγματικό επιτόκιο, q την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και δ>0. 
Κατά  αυτόν  τον  τρόπο,  ορίζουν  τη  συνολική  ζήτηση  σε  ονομαστικά  μεγέθη.  Στη 
συνέχεια, ορίζουν τη συνολική ζήτηση σε πραγματικά μεγέθη παραγωγής ως εξής: 

ty a br c q ε= − + Δ +
                (70) 
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όπου  το  άνοιγμα  της  παραγωγής  (y),  εξαρτάται  αρνητικά  από  το  πραγματικό 
επιτόκιο  και  θετικά  από  την  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία,    ε  ο 
διαταρακτικός όρος, ενώ οι μεταβλητές α, b και c είναι θετικές.  

Χρησιμοποιώντας  τη  συνάρτηση  (69)  αναδιατυπώνουν  τη  συνάρτηση  (70)  ως 
ακολούθως:  

ty a bMCI ε= − +
                (71) 

όπου δ=c/b,   ο βαθμός προσδιορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην αγορά 
συναλλάγματος 

Στη  συνέχεια,  στρέφουν  την  προσοχή  τους  στη  συνάρτηση  Phillips,  την  οποία 
ορίζουν ως εξής: 

0 2dyπ π ε= + +
, με d>o                (72) 

Για  την  ελαχιστοποίηση  του  κόστους  της  νομισματικής  πολιτικής  ορίζουν  τη 
συνάρτηση κόστους ως εξής:  

2 2
0(1 )( )L yγ π π γ= − − +

              (73) 

με γ το ποσοστό στάθμισης του ανοίγματος της παραγωγής (βλέπε κεφάλαιο 8). Το 
κόστος  εξαρτάται  από  το  άνοιγμα  του  πληθωρισμού  καθώς  και  το  άνοιγμα  της 
παραγωγής.  Ελαχιστοποιώντας  τη  συνάρτηση  (12)  καταλήγουν  στη  βέλτιστη 
συνάρτηση νομισματικής κατάστασης, η οποία παίρνει την ακόλουθη μορφή: 

1 22 2

1 ( 1)
( 1)

opt a dMCI
b b b d

γε ε
γ γ

−
= + +

⎡ ⎤− −⎣ ⎦           (74) 

η  οποία  αποτελεί  τη  βέλτιστη  νομισματική  κατάσταση  την  οποία  πρέπει  να 
υλοποιήσουν οι αρχές. 

1 22 2

1 ( 1)
( 1)

opta dMCI MCI
b b b d

γε ε
γ γ

−
= + + =

⎡ ⎤− −⎣ ⎦         (75) 

Η  συνάρτηση  (75)  εμπεριέχει  άπειρους  συνδυασμούς  επιτοκίου  και 
συναλλαγματικής ισοτιμίας και το επιτόκιο δεν μπορεί να τεθεί ανεξάρτητα από τη 
συναλλαγματική  ισοτιμία  και  για  να  λύσουν  αυτό  το  πρόβλημα  στρέφονται  στην 
ακάλυπτη ισοτιμία των επιτοκίων την οποία ορίζουν ως εξής: 

*s a i iΔ + = − , ΟΠΟΥ Α ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ          (76) 

Υποθέτοντας  ότι  το  επιτόκιο  καθορίζεται  από  τη  νομισματική  πολιτική  και  η 
συναλλαγματική ισοτιμία καθορίζεται στην αγορά συναλλάγματος, πιστεύουν ότι οι 
αρχές μπορούν να ελέγξουν τη διαδικασία της ακάλυπτης  ισοτιμίας των επιτοκίων 
και μάλιστα χωρίς κόστος παρέμβασης και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μπορούν 
να μην λαμβάνουν υπ’ όψη τους το περιθώριο κινδύνου και να λαμβάνουν υπ’ όψη 
την ακόλουθη συνάρτηση καθορισμού συναλλαγματικής ισοτιμίας:  
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*s i iΤΔ = −                   (77) 

Φυσικά,  η  αγορά μπορεί  να περιμένει  ένα  θετικό περιθώριο,  διότι  προσδοκά μια 
διαφορετική  συναλλαγματική  ισοτιμία  esΔ από  την  sΤΔ     την  οποία  στοχεύουν  οι 
αρχές. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα προκύψει μια κατάσταση ανισορροπίας:  

* ei i s a− ≠ Δ +                 (78) 

Στην περίπτωση όπου: 

* ei i s a− > Δ +                 (79) 

η  συναλλαγματική  ισοτιμία  στόχος  των  αρχών  είναι  υψηλότερη  από  την  ισοτιμία 
που  προσδοκά  η  αγορά.  Τότε,  η  συναλλαγματική  ισοτιμία  είναι  λογικό  να  δεχθεί 
πιέσεις  για ανατίμηση. Αυτές οι πιέσεις ανατίμησης μπορούν να αντιμετωπιστούν 
από  τις  αρχές  αγοράζοντας  συνάλλαγμα  και  αυξάνοντας  τα  συναλλαγματικά  τους 
διαθέσιμα. Στην αντίθετη περίπτωση  

* ei i s a− < Δ +                 (80) 

θα  προκύψει  μια  κατάσταση  κατά  την  οποία  η  αγορά  προσδοκά  μια  υψηλότερη 
συναλλαγματική ισοτιμία σε σχέση με αυτή που στοχεύουν οι αρχές, άρα προσδοκά 
μια  υποτίμηση  και  αυτό  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  εκροή  κεφαλαίων,  της  οποίας  η 
αντιμετώπιση εξαρτάται από το ύψος των συναλλαγματικών διαθεσίμων.  

Υποθέτοντας ότι ισχύει η ισοδυναμία αγοραστικών δυνάμεων  

*s q π πΔ = Δ + −
                (81) 

και το αποτέλεσα Fisher  

i r π= +                   (82) 

καταλήγουν στην τελική μορφή της συνάρτησης νομισματικής κατάστασης, σε ένα 
καθεστώς Managed Floating σε πραγματικά μεγέθη, ως ακολούθως: 

(1 ) *mfMCI r rδ δ= − +
              (83) 

όπου  φαίνεται  ότι  ο  πληθωρισμός  δεν  επιδρά  στην  νομισματική  κατάσταση  και 
αυτή  εξαρτάται  από  το  εσωτερικό  και  εξωτερικό  πραγματικό  επιτόκιο.  Αυτή  η 
συνάρτηση είναι η συνάρτηση την οποία τελικά ελέγχουν οι νομισματικές αρχές με 
την πολιτική τους.  

Για να κατανοηθεί πλήρως η θεωρία των συγκεκριμένων συγγραφέων θα παρατεθεί 
στη  συνέχεια  ένα  αριθμητικό  παράδειγμα  το  οποίο  έχουν  αναπτύξει  οι  ίδιοι  οι 
συγγραφείς,  με  τη  βοήθεια  του  οποίου  εξετάζουν  διάφορες  διαταραχές  και  τις 
επιπτώσεις τους.  

Πίνακας 62: Managed Floating και  Διαταραχές 

t=0  t=1 
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   Εξωτερικές Διαταραχές   Εσωτερικές Διαταραχές 

Περιπτ. 

Αρχική 
Βέλτιστη 

Κατάσταση 

   

Θετικές 
Διαταρ. 
Ζήτησης 

Αρνητ. 
Διαταρ. 
Ζήτησης  

Θετικές 
Διαταρ. 
Προσφ. 

Αρνητ. 
Διαταρ. 
Προσφ. 

Μείωση   Αύξηση  

r*  r* 

(I)  (II)  (III)  (IV)  (V)  (VI) 

Μέσα Πολιτικής                 

MCI  3,00  3,00  3,00  4,33  1,67  4,33  1,67 

r  3,00  4,00  2,00  5,00  1,00  5,00  1,00 

Δq  0,00  3,00  ‐3,00  2,00  ‐2,00  3,00  ‐2,00 

i  5,00  6,00  4,00  7,00  3,00  8,33  1,67 

Δs  0,00  3,00  ‐3,00  3,00  ‐3,00  3,33  ‐3,33 

Εξωτερικές Διαταραχές                

I*  5,00  3,00  7,00  5,00  5,00  5,00  5,00 

r*  3,00  1,00  5,00  3,00  3,00  3,00  3,00 

π*  2,00  2,00  3,00  3,00  2,00  2,00  2,00 

Εσωτερικές Διαταραχές                 

ε1  0,00  0,00  0,00  0,80  ‐0,80  0,00  0,00 

ε2  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,81  ‐1,81 

Μεταβλητές Στόχοι                

π   2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  3,33  0,67 

y  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  ‐0,80  0,80 

Loss  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,32  0,32 

Πηγή: Bofinger, P. and  Wollmershäuser, T. (2002). Managed Floating: Theory, Practice and ERM II. Paper prepared for the 

High Level Scientific Conference of the ICEG European Center, Budapest, 27‐30 November 2002, σ. 14 κ.ε.  

Ο πίνακας παρουσιάζει πώς μεταβάλλονται οι μεταβλητές της πολιτικής  (MCI, r,  I, 
Δs,  Δq),  δηλαδή  η  νομισματική  κατάσταση,  το  ονομαστικό  και  το  πραγματικό 
επιτόκιο,  η  ονομαστική  και  η  πραγματική  υποτίμηση  του  νομίσματος  σε 
περιπτώσεις διαταραχών και τι επιπτώσεις έχουν αυτές οι μεταβολές των πολιτικών 
μεταβλητών  στους  στόχους  και  κυρίως  στον  κόστος  (loss).  Οι  περιπτώσεις 
αξιολογούνται σε σχέση με μια προϋπάρχουσα βέλτιστη κατάσταση, κατά την οποία 
το κόστος είναι μηδέν (0).  

Εξετάζοντας την περίπτωση μιας μείωσης του επιτοκίου στο εξωτερικό (περίπτωση Ι 
στον πίνακα), για να μείνει η νομισματική κατάσταση η ίδια, οι αρχές θα πρέπει να 
αυξήσουν το ονομαστικό επιτόκιο από 5 σε 6% και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση  του  πραγματικού  επιτοκίου  από  3  σε  4%.  Η  αύξηση  του  επιτοκίου  θα 
αντιμετωπιστεί  με  μια  πραγματική  υποτίμηση  της  τάξης  του  3%,    η  οποία 
αντιστοιχεί στη διαφορά των επιτοκίων. Αυτές οι ενέργειες λαμβάνουν χώρα άμεσα 
και  ταυτόχρονα  και  δεν  έχουν  επιπτώσεις  στο  κόστος,  καθώς  αυτό  δεν  αλλάζει 
(loss=0, t=1). Αυτή η πολιτική επιτρέπει τη διατήρηση της νομισματικής κατάστασης 
στα επίπεδα τα οποία ήταν και ταυτόχρονα τη λειτουργία της ακάλυπτης ισοτιμίας 
επιτοκίων.  

Μια  ανάλογη  εικόνα  προκύπτει  στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  στο  εξωτερικό 
αυξάνει το επιτόκιο  (περίπτωση ΙΙ στον πίνακα). Σε μια τέτοια περίπτωση οι αρχές 
της  χώρας  αντιδρούν  με  μείωση  του  επιτοκίου  κατά  μια  ποσοστιαία  μονάδα  και 
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ανατίμηση  της  πραγματικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  κατά  3%.  Σε  αυτήν  την 
περίπτωση η ανατίμηση αντιστοιχεί στη διαφορά των επιτοκίων.  

Τα  πράγματα  διαφέρουν  στην  περίπτωση  μιας  εσωτερικής  διαταραχής.  Μια 
εσωτερική  μεταβολή,  επιδρά  στη  βέλτιστη  νομισματική  κατάσταση  και  αυτή 
αλλάζει.  Στην  περίπτωση,  π.χ.  μιας  αύξησης  της  ζήτησης  (περίπτωση  ΙΙΙ  στον 
πίνακα), θα πρέπει να αυξηθεί η νομισματική κατάσταση ( MCI ) από το επίπεδο του 
3% στο επίπεδο του 5%. Για να ισχύσει η ακάλυπτη ισοτιμία επιτοκίων, θα πρέπει 
να υποτιμηθεί το νόμισμα κατά 2%. 

Για  να  δείξουν  την  εμβέλεια  της  θεωρίας  τους,  οι  συγγραφείς  εξετάζουν  με  τη 
βοήθεια  του  υποδείγματός  τους  και  την  περίπτωση  ενός  καθεστώτος  ελεύθερης 
κυμαινόμενης  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  καθώς  και  ένα  καθεστώς  σταθερής 
σύνδεσης.  

Κατά  τους  συγγραφείς,  στην  περίπτωση  μιας  ελεύθερα  κυμαινόμενης 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  η  συνάρτηση  της  νομισματικής  κατάστασης  αλλάζει 
σχετικά λίγο σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση, καθώς στην περίπτωση της 
ελεύθερης  διακύμανσης  θα  πρέπει  στη  συνάρτηση  να  συμπεριληφθεί  και  το 
περιθώριο κινδύνου, ως εξής: 

(1 ) ( * )flexMCI r r aδ δ= − + +
              (84) 

Ουσιαστικά,  η  περίπτωση  της  ελεύθερης  διακύμανσης  διαφέρει  από  την 
προηγούμενη  στο  ότι  εμπεριέχει  το  περιθώριο  κινδύνου,  ακριβώς  διότι  η 
συναλλαγματική ισοτιμία κινείται ελεύθερα και υπάρχει αβεβαιότητα. Το καθεστώς 
της  ελεγχόμενης  διακύμανσης,  μιμούμενο  την  ακάλυπτη  ισοτιμία  επιτοκίων 
απαλλάσσει  την  πολιτική  από  το  περιθώριο  κινδύνου  και  εδώ  φαίνεται  η 
ουσιαστική σημασία του υποδείγματος του Managed Floating.  

Η ελεύθερη διακύμανση φυσικά επηρεάζει και το επιτόκιο και αυτό σύμφωνα με τη 
λογική της βελτιστοποίησης καθορίζεται από την ακόλουθη συνάρτηση:  

1 22

1 ( 1) *
( ) ( 1)

opt a d cr r
b c b c b cb c d

γε ε
γ γ
−

= + + −
− − −⎡ ⎤− − −⎣ ⎦       (85) 

Εάν ληφθεί υπ’ όψη, ότι στην περίπτωση της ελεύθερης διακύμανσης η πραγματική 
ισοτιμία κυμαίνεται τυχαία, 

q ηΔ =
                  (86) 

τότε  η  συνάρτηση  (24)  μετατρέπεται  και  αυτή  σε  μια  στοχαστική  διαδικασία,  με 
αποτέλεσμα και το βέλτιστο επιτόκιο να είναι μια τυχαία διαδικασία.  

1 22

1 ( 1)
( ) ( 1)

opt a d cr
b c b c bb c d

γε ε η
γ γ
−

= + + −
− − ⎡ ⎤− − −⎣ ⎦        (87) 
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Για  αυτόν  το  λόγο,    οι  συγκεκριμένοι  συγγραφείς  δεν  προκρίνουν  τη  λύση  της 
ελεύθερης διακύμανσης,  τουλάχιστον στις περιπτώσεις  των  χωρών υπό μετάβαση 
και των χωρών των αναδυόμενων αγορών. 

Παρουσιάζοντας  και  την  περίπτωση  μιας  σταθερής  σύνδεσης  με  τη  βοήθεια  του 
υποδείγματός  τους  οι  συγγραφείς  αναφέρουν,  ότι  σε  μια  τέτοια  περίπτωση  η 
συναλλαγματική ισοτιμία θα είναι σταθερή και ο όρος Δs θα λάβει την τιμή μηδέν 
(Δs=0). Εάν το επιτόκιο στο εσωτερικό συνεχίζει να καθορίζεται από την ακάλυπτη 
ισοτιμία των επιτοκίων και καθώς οι αρχές δεν μπορούν να επηρεάζουν το επίπεδο 
του επιτοκίου, θα ισχύσει η ακόλουθη συνάρτηση νομισματικής κατάστασης:  

* (1 )( * )fixMCI r a δ π π= + + − −
            (88) 

όπου  φαίνεται  ότι  σε  ένα  καθεστώς  σταθερής  διασύνδεσης  μεταβολές  της 
προσφοράς  επηρεάζουν  και  τη  νομισματική  κατάσταση και  για αυτόν  τον  λόγο οι 
συγγραφείς προτείνουν την εφαρμογή σταθερών συνδέσεων:  

‐ στις  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  μεταξύ  των  χωρών  υπάρχει  μεγάλος 
βαθμός ολοκλήρωσης,  έτσι ώστε να υπάρχει  ισχυρή συσχέτιση μεταξύ  των 
επιχειρηματικών κύκλων,  

‐ στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  μια  χώρα  παρουσιάζει  χαμηλό  βαθμό 
ονομαστικοποίησης,  έτσι  ώστε  να  μην  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί ως  μέσο 
πολιτικής το επιτόκιο,  

‐ στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  μια  χώρα  παρουσιάζει  μεγάλο  βαθμό 
δολαριοποίησης, και 

‐ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι νομισματικές αρχές δεν είναι έχουν τις 
γνώσεις να εφαρμόσουν μια πολιτική στόχευσης του πληθωρισμού. 

 

Γενικά, παρουσιάζοντας την πρόταση των Bofinger και Wollmershäuser, μπορεί να 
διαπιστωθεί  ότι  λύνει  το  πρόβλημα  της  συνδυαστικής  χρήσης  του  επιτοκίου  και 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  με  έναν  κομψό  μαθηματικό  τρόπο,  ο  οποίος  μάλιστα 
εξασφαλίζει τη βέλτιστη νομισματική πολίτική, αλλά είναι δύσκολο να διαπιστωθεί 
κατά πόσο μια  τέτοια  λύση μπορεί  να συμβάλλει  στη  λύση  του προβλήματος  της 
αξιοπιστίας που αντιμετωπίζουν όλα τα καθεστώτα της μέσης  λύσης. Ίσως αυτό να 
μπορεί  να αντιμετωπισθεί  με  την  ανάθεση  της  εφαρμογής  μιας  τέτοιας  πολιτικής 
στην αξιόπιστη κεντρική τράπεζα, αλλά και σε αυτή την περίπτωση είναι δύσκολο 
να  διαπιστωθεί  πώς  μια  τέτοια  πολιτική  δεν  θα  οδηγήσει  σε  κερδοσκοπικούς 
σχηματισμούς και κερδοσκοπικές επιθέσεις, καθώς τέτοιες δεσμεύεις δημιουργούν 
προσδοκίες.  

29. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚEΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ 

ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 
 
Ενώ  οι  υπό  εξέταση  χώρες  πριν  από  μερικά  χρόνια  βρίσκονταν  σε  μια  σταθερή 
πορεία ανάπτυξης και σύγκλισης προς την ΟΝΕ, παρουσιάζοντας υψηλούς ρυθμούς 
μεγέθυνσης,  αυξήσεις  στο  κατά  κεφαλήν  εισόδημα,  τάσεις  μείωσης  στα 
δημοσιονομικά  ελλείμματα  και  τον  πληθωρισμό,  ξαφνικά  με  την  εμφάνιση  της 
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διεθνούς  χρηματοπιστωτικής  κρίσης  (βλέπε  κεφάλαιο  22)  βρέθηκαν  σε  μια 
κατάσταση, όπου γνώρισαν μια μεγάλη μείωση στην παραγωγή αλλά και στο κατά 
κεφαλήν εισόδημά τους, κατά την οποία τα δημοσιονομικά ελλείμματα άρχισαν να 
εκτροχιάζονται,  το  εξωτερικό  χρέος  να  αυξάνει  επικίνδυνα,  ο  πληθωρισμός  να 
ανέχεται,  γενικά  σε  μια  κατάσταση  η  οποία  θέτει  σε  αμφισβήτηση  την  ίδια  την 
πορεία ανάπτυξης και σύγκλισής τους προς την ζώνη του ευρώ. Σε μια κατάσταση 
με  αντικρουόμενες  απαιτήσεις,  από  την  μια,  την  ανάγκη  της  αντιμετώπισης  της 
κρίσης και την ανάγκη για παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς, και από την άλλη, την 
πρόκληση  της  εισόδου  στην  ΟΝΕ,  συνεπαγόμενη  μείωση  των  δαπανών  και 
νομισματική σύγκλιση.  Σε αυτήν την πράγματι δύσκολη κατάσταση,  κεντρικό ρόλο 
φαίνεται να παίζει η δημοσιονομική πολιτική.  

29.1. Δημοσιονομικές Στρατηγικές για  την Εκπλήρωση των 
Κριτηρίων του Μάαστριχτ 

Παρατηρώντας τα αυξημένα δημοσιονομικά ελλείμματα των συγκεκριμένων χωρών 
αλλά  και  τις  αυξητικές  τάσεις  του  εξωτερικού  χρέους,  μπορεί  εύκολα  να 
διαπιστωθεί  ότι  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  ληφθούν  έκτακτα μέτρα  ενίσχυσης 
των πληγέντων οικονομιών. Οι υποψήφιες χώρες, οι οποίες στοχεύουν στην ένταξη 
δεν έχουν παρά μια δυνατότητα εφαρμογής δημοσιονομικής πολιτικής και αυτή δεν 
είναι  άλλη  από  την  αυτόματη  δημοσιονομική  αναπροσαρμογή  που  προσφέρει  ο 
οικονομικός κύκλος, δηλαδή μέσω, για παράδειγμα,  της αύξησης των εισπράξεων, 
της μείωσης των κοινωνικών ενισχύσεων κ.ά. Βέβαια, στη βιβλιογραφία συναντάται 
και η άποψη, ότι η μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων μπορεί να συμβάλλει 
στην  ανάπτυξη  καθώς  μειώνει  τον  υπερβολικό  δανεισμό  του  κράτους  και  κατ’ 
επέκταση τα επιτόκια, αλλά στη θεωρία και στην εμπειρία είναι γενικά αποδεκτό ότι 
μια μείωση των κρατικών δαπανών θα έχει αρνητικές συνέπειες. Πέραν όμως αυτού 
του  σημαντικού  ερωτήματος,  τίθεται  και  το  πρόβλημα  του  πώς  θα  μπορέσουν  οι 
υποψήφιες  χώρες  να  προσδιορίσουν  τη  βέλτιστη  στρατηγική  στο  πλαίσιο  της 
συνθήκης του Μάαστριχτ, όπως σε  τι βαθμό μείωσης των ελλειμμάτων θα πρέπει 
να προχωρήσουν και μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα.  

Το  ζητούμενο  στην  προκειμένη  περίπτωση  δεν  είναι  απλώς  η  περικοπή  των 
δαπανών, με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει για την οικονομία και την κοινωνία, 
αλλά πώς οι συγκεκριμένες χώρες θα μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις 
απαιτήσεις του κριτηρίου και στις απαιτήσεις που θέτει το Σύμφωνο Σταθερότητας 
και  Ανάπτυξης,  στις  ανάγκες  σχετικά  με  τη  μακροπρόθεσμη  σταθερότητα,  το 
διαρθρωτικό  έλλειμμα,  δηλαδή  το  έλλειμμα  το οποίο προκύπτει  μακροπρόθεσμα, 
χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό κυκλικές μεταβολές των εισπράξεων και των 
πληρωμών και το οποίο θα πρέπει να τηρούν κατά την είσοδο τους στην ευρωζώνη.  

Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, το ζητούμενο δεν είναι απλά μια κάποια μείωση 
του  ελλείμματος,  αλλά  εκείνη  η  μείωση,  η  οποία  ταυτόχρονα  εξασφαλίζει  τη 
μακροπρόθεσμη σταθερότητα, καθώς και το κριτήριο του 3%. 

Για  να  επιλυθεί  το  συγκεκριμένο  πρόβλημα,  θα  πρέπει  πρώτα  να  εκτιμηθεί  το 
μακροπρόθεσμο  ΑΕΠ  μιας  χώρας,  να  εκτιμηθεί  το  μακροπρόθεσμο  διαρθρωτικό 
έλλειμμα και στη συνέχεια αυτό το έλλειμμα να συγκριθεί με το κριτήριο του 3% και 
να διαπιστωθεί κατά πόσο οι συγκεκριμένες χώρες θα πρέπει να προχωρήσουν σε 
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περικοπές.  Εάν  υπάρξει  ανάγκη  για  περικοπές,  που  κατά  τα  φαινόμενα  στην 
περίπτωση  των  εξεταζομένων  χωρών  θα  υπάρξει,  το  πραγματικό  επίπεδο  των 
περικοπών  θα  καθορισθεί  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  της  αυτόματες  δημοσιονομικές 
αναπροσαρμογές,  δηλαδή  τις  αυτόματες  μεταβολές  των  εισπράξεων  και  των 
δαπανών,  οι  οποίες  επηρεάζονται  από  τις  μεταβολές  του  εισοδήματος  και  της 
παραγωγής.  Κατά  αυτόν  τον  τρόπο  μπορεί  να  υπολογισθεί  το  μέγεθος  των 
περικοπών που πρέπει να προβούν οι υπό εξέταση χώρες.  

Η  παραπάνω  μεθοδολογία  υπολογίζει  το  μέγεθος  των  περικοπών  στις  οποίες  θα 
πρέπει  να  προβούν  οι  εξεταζόμενες  χώρες.  Το  ίδιο  πρόβλημα  μπορεί  να 
προσεγγισθεί από  την πλευρά  του μεγέθους  του  ελλείμματος  τα οποίο πρέπει  να 
παρουσιάζουν  αυτές  οι  χώρες,  αρκεί  να  ληφθεί  υπόψη –  κάτι  το  οποίο  δεν  είναι 
ορατό από την απλή ανάγνωση του κριτηρίου του Μάαστριχτ – ότι το έλλειμμα που 
υπονοεί  η  συνθήκη  θα  πρέπει  να  γίνεται  αντιληπτό  ως  ένα  μακροπρόθεσμο, 
διαρθρωτικό έλλειμμα. Κατανοώντας το έλλειμμα κατά αυτόν τον τρόπο, μπορεί να 
υπολογιστεί  το  μακροπρόθεσμο  έλλειμμα  το  οποίο  εξασφαλίζει  την  ισχύ  του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και θα συγκριθεί με το 3% που καθορίζει η 
συνθήκη  για  να  διαπιστωθεί  η  υπέρβαση  ή  όχι.  Εάν  υπάρχει  υπέρβαση,  η 
υποψήφια χώρα θα πρέπει να προσχωρήσει σε περικοπές.  

Μια τέτοια μεθοδολογία χρησιμοποίησαν τα στελέχη του ΔΝΤ για να υπολογίσουν 
το  μέγεθος  των  αναγκαίων  μακροπρόθεσμων  ελλειμμάτων  των  χωρών  της 
Κεντρικής  Ευρώπης  το  2003,  συνυπολογίζοντας  μάλιστα  ακραίες  αρνητικές 
καταστάσεις που θα μπορούσαν να συμβούν και να επηρεάσουν τις οικονομίες των 
χωρών  αυτών.  Ειδικότερα,  υπολόγισαν  με  διάφορες  μεθόδους  τη  φέρουσα 
ικανότητα  παραγωγής  (δυνητικό  παραγωγικό  δυναμικό),  το  δυνητικό  άνοιγμα  της 
παραγωγής και, κατόπιν, υπολόγισαν την κυκλική δημοσιονομική ελαστικότητα. Στη 
συνέχεια,  υποθέτοντας  ότι  η  οικονομία  λειτουργεί  με  πλήρη  δημοσιονομική 
ελαστικότητα,  υπολόγισαν  ένα  διαρθρωτικό  έλλειμμα  το  οποίο  θα  προέκυπτε  σε 
περίπτωση  κατά  την  οποία  η  οικονομία  δέχονταν  μια  αρνητική  διαταραχή  (την 
οποία υπολογίζουν σε δύο μονάδες διακύμανσης από τη μέση παραγωγή του έτους 
1995). Το αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε, το ονόμασαν, σύμφωνα με τη λογική της 
άσκησης,  δημοσιονομικό  έλλειμμα  άσχημων  περιστάσεων.  Στη  συνέχεια 
πολλαπλασίασαν  το  παραπάνω  έλλειμμα  με  τη  δημοσιονομική  ελαστικότητα  και 
κατέληξαν  στο  ποσοστό  του  ελλείμματος  το  οποίο  καλύπτεται  από  την  αυτόματη 
δημοσιονομική  αναπροσαρμογή.  Αφαιρώντας  το  έλλειμμα  αυτό  από  το  όριο  της 
συνθήκης  του  Μάαστριχτ,  κατέληξαν  στον  υπολογισμό  του  ύψους  των 
δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  τα  οποία  καλύπτουν  τις  περιπτώσεις  των  κακών 
καταστάσεων (των αρνητικών διαταραχών), χωρίς να παραβιάζουν το όριο του 3% 
που  θέτει  η  συνθήκη.  Οι  υπολογισμοί  για  τις  μεμονωμένες  χώρες  για  το  2003 
παρουσιάζονται  στο  επόμενο  πίνακα,  όπου  διακρίνονται  τα  ελλείμματα  τα  οποία 
έπρεπε να επιχειρήσουν οι χώρες αυτές κατά το ίδιο έτος και τα οποία θα κάλυπταν 
κάποιο τυχαίο αρνητικό γεγονός, χωρίς να παραβιάζουν τη συνθήκη (Schadler et al., 
σ. 88). 
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Πίνακας 63: Ευπάθεια Δημοσιονομικών Ελλειμμάτων και Δημοσιονομικό Έλλειμμα Θωράκισης 

 

  
Δημοσιονομική 
Κυκλικότητα  

Δημ. Έλλειμ. Άσχημων 
Περιστάσεων 

Μέγιστο Διαρθρωτικό 
Έλλειμμα  Τελικό Έλλειμμα 

   σε % 
Τσεχία   0,42  1,81 4,30 1,19 
Ουγγαρία  0,42  1,10 2,40 1,90 
Πολωνία   0,43  1,85 4,40 1,15 
Σλοβακία  0,42  1,43  3,40  1,57 
Σλοβενια  0,44  0,67 1,50 2,33 

Πηγή: Schadler et al., (2004). Adopting the Euro in Central Europe: Challenges of the Next Step in European Integration. IMF 
Occasional Paper 234, σ. 88. 

Αντιπαραβάλλοντας  το  προηγούμενο  παράδειγμα  με  την  περίπτωση  των  υπό  μετάβαση  χωρών 
φαίνεται  πώς  μπορεί  –  αν  και  κάπως    δύσκολο  –  να  υπολογισθεί  το  έλλειμμα  που  πρέπει  να 
στοχεύσουν  οι  συγκεκριμένες  χώρες,  λαμβάνοντας  μάλιστα  υπ’  όψη  την  περίπτωση  εμφάνισης 
άσχημων περιστάσεων, δηλαδή την περίπτωση εμφάνισης της κρίσης.  

Τα  προβλήματα  για  μια  σωστά  σχεδιαζόμενη  δημοσιονομική  πολιτική  δεν 
σταματούν  απλώς  στον  υπολογισμό  του  ύψους  του  κατάλληλου  ελλείμματος  και 
κατ’ επέκταση του προσδιορισμού του μεγέθους των περικοπών. Πέραν αυτών, θα 
πρέπει  να  προσδιορισθεί  και  ποιες  περικοπές  είναι  αποτελεσματικότερες,  θα 
πρέπει  επομένως  να  εκτιμηθούν  οι  δημοσιονομικοί  πολλαπλασιαστές  και  βάσει 
αυτών  θα  πρέπει  αποφασισθεί  ποιες  περικοπές  είναι  περισσότερο 
αποτελεσματικές.  Το  έλλειμμα  ως  γνωστόν  μπορεί  να  μειωθεί  αυξάνοντας  τις 
εισπράξεις  και  τους  φόρους.  Και  σε  αυτή  την  περίπτωση  απαιτούνται  εκτιμήσεις 
σχετικά με την εισπρακτική ελαστικότητα των φόρων.  

Θα  πρέπει  επίσης  να  αποφασισθεί  ο  βαθμός  περικοπών  και  ο  βαθμός  επιβολής 
νέων  φόρων  ή  της  αύξησης  των  ήδη  υπαρχόντων.  Γενικά,  περικοπές  δαπανών 
θεωρούνται  αποτελεσματικότερες,  καθώς  επηρεάζουν  άμεσα  το  έλλειμμα,  σε 
αντίθεση με τους φόρους, οι οποίοι έχουν έμμεσες επιπτώσεις.  

Τα  πράγματα  δεν  είναι  πολύ  διαφορετικά  και  στην  περίπτωση  του  εξωτερικού 
χρέους.  Γενικά,  οι  εξεταζόμενες  χώρες παρουσιάζουν ποσοστά εξωτερικού  χρέους 
κάτω  του  ορίου  του  60%  του  ΑΠΕ    που  θέτει  η  συνθήκη  του  Μάαστριχτ  και  το 
ερώτημα το οποίο τίθεται είναι εάν οι χώρες αυτές θα πρέπει να ανησυχούν ή όχι 
και εάν θα πρέπει να προβούν στη λήψη μέτρων για μείωση του χρέους. Εκ πρώτης 
όψεως  και  σύμφωνα  με  τη  συνθήκη  του  Μάαστριχτ,  φαίνεται  να  μην  υπάρχει 
ανάγκη για πρόσθετα μέτρα, εφ’ όσον τα δημοσιονομικά ελλείμματα περιοριστούν. 
Δεύτερες  όμως  σκέψεις  φανερώνουν  ότι  πιθανότατα  τέτοια  ποσοστά  εξωτερικού 
χρέους να είναι υψηλά για τη φέρουσα ικανότητα των χωρών αυτών. Υπολογισμοί 
του  ΔΝΤ  καταλήγουν  στο  συμπέρασμα  σε  χώρες  υπό  ανάπτυξη  δεν  μπορούν  να 
«αντέξουν» ένα χρέος πάνω από 25% του ΑΕΠ, διότι η εισπρακτική ικανότητά τους 
είναι χαμηλή, η μεταβλητότητα της παραγωγής και του εισοδήματος είναι σχετικά 
μεγάλη,  παρουσιάζουν  υψηλότερο  κίνδυνο  πτώχευσης  κ.ά.  Παρομοίως,  όσον 
αφορά  τις  υπό  μετάβαση  χώρες,  εκτιμούν  ότι  για  αυτές  το  κατάλληλο  ύψος  το 
εξωτερικού  χρέους  κινείται  στα  επίπεδα  του  45%.  Γενικά,  η  βιωσιμότητα  του 
εξωτερικού χρέους προβληματίζει, και αυτή ως γνωστόν εξαρτάται από το μέγεθος 
του  πρωτογενούς  ελλείμματος,  από  την  εξέλιξη  των  επιτοκίων  του  δημοσίου 
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χρέους,  από  τον  ρυθμό  μεγέθυνσης  της  οικονομίας  καθώς  και  από  τον  ρυθμό 
προσαρμογής των δημοσιονομικών ελλειμμάτων (Shadler et al., σ. 87).  

Οι  επιπτώσεις  της  κρίσης  στο  εξωτερικό  χρέος  καθώς  και  στη  δημοσιονομική 
πολιτική  που  πρέπει  να  ακολουθήσουν  οι  χώρες  αυτές,  εάν  θέλουν  να 
προετοιμαστούν  για  την  εκπλήρωση  του  Συμφώνου  Σταθερότητας  και  Ανάπτυξης, 
παρουσιάζουν  μεγάλο  ενδιαφέρον.  Ενδεικτικά,  μπορεί  να  παρουσιασθεί  μια 
άσκηση, την οποία εκτέλεσαν τα στελέχη του ΔΝΤ και η οποία δείχνει τις επιπτώσεις 
της κρίσης στο εξωτερικό χρέος και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια αύξηση 
του  χρέους  στη  δημοσιονομική  πολιτική  των  ευρωπαϊκών  χωρών  και  τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν αυτές οι  χώρες  για  να υλοποιήσουν  τους στόχους 
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.   Η άσκηση αυτή έχει δύο σκέλη.  Στο 
πρώτο σκέλος υπολογίζονται οι επιπτώσεις της κρίσης στο  χρέος. Οι επιπτώσεις στο 
χρέος εκτιμώνται μέσω (IMF, Regional Economic Outlook, Oct. 2011, σ. 48): 

‐ της  αύξησης  του  κυκλικού  δημοσιονομικού  ελλείμματος,  το  οποίο  για  τις 
ανεπτυγμένες χώρες εκτιμάται στο 20% και τις υπόλοιπες  στο 10%, και  

‐ των μέτρων άμεσης και έμμεσης στήριξης που έλαβαν οι χώρες εξ αιτίας της 
κρίσης και τα οποία εκτιμούν να κυμαίνονται μεταξύ 2% και 5% του ΑΕΠ. 

Στη συνέχεια, εξετάζουν τα σενάρια αυτά σε σχέση με τις επιπτώσεις που μπορεί να 
έχει η κρίση και συγκεκριμένα εξετάζουν τρεις περιπτώσει:  

‐ την  πρώτη,  στην  οποία  υποθέτουν  ότι  οι  ευρωπαϊκές  χώρες  θα 
παρουσιάσουν μια μεγέθυνση της τάξεως του 1,5%,  

‐ τη δεύτερη, στην οποία υποθέτουν ότι η κρίση δεν θα έχει επιπτώσεις και οι 
χώρες θα συνεχίσουν να  παρουσιάζουν μια μεγέθυνση της τάξεως του 1,9%, 
και  

‐ την  τρίτη,  στην  οποία  υποθέτουν  ότι  η  κρίση  θα  μειώσει  το  ρυθμό 
μεγέθυνσης των χωρών στο ύψος του ‐0,5%. 

Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τα  παραπάνω  σενάρια,  υπολογίζουν  πώς  θα  πρέπει  να 
μεταβληθεί  το  δημοσιονομικό  έλλειμμα,  ώστε  να  επιτευχθούν  οι  στόχοι  του 
Συμφώνου  Σταθερότητας  και  Ανάπτυξης  κατά  τα  έτη  2020  και  2030.  Τα 
αποτελέσματα τις άσκησης παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: 
 

Πίνακας 64: Δημοσιονομικές Επιπτώσεις της Κρίσης 

   Μεταβολές του εξωτερικού χρέους  

  
Υλοποίηση των στόχων του ΣΣΑ κατά το 

έτος 2030    
Υλοποίηση των στόχων του ΣΣΑ κατά το 

έτος 2020 

Μεταβολές μεγέθυνσης   5  10  20  30     5  10  20  30 

Μεγέθυνση, 1,5%  0,3  0,5  1  1,5    0,8  1  1,6  2,7 

Μεγέθυνση, 1,9%  0,5  0,8  1,2  1,7    0,9  1,4  2,3  3,2 

Μεγέθυνση, ‐0,5%  0,7  1  1,5  2     1,3  1,8  2,7  3,6 
Πηγή:Regional Economic Outlook (2009). Europe Securing Recovery. International Monetary Fund, Oct. 2009, σ. 48 

 
Από τον πίνακα μπορεί να διαπιστωθεί ότι: 

‐ μια αύξηση  του  χρέους  κατά 0,5%  στην περίπτωση μιας μεγέθυνσης 1,5%, 
αυξάνει  το  αναγκαίο  δημοσιονομικό  έλλειμμα  κατά  0,3%,  σε  περίπτωση 
κατά  την  οποία  θα  επιχειρηθεί  να  επιτευχθούν  οι  στόχοι  του  ΣΣΑ  κατά  το 
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έτος 2030  και  κατά 0,8%  σε περίπτωση που επιχειρηθεί  να επιτευχθούν οι 
στόχοι κατά το έτος 2020, και 

‐ μια  αύξηση  του  χρέους  κατά  10%  στην  περίπτωση  μιας  μεγέθυνσης 1,9%, 
αυξάνει  το  αναγκαίο  δημοσιονομικό  έλλειμμα  κατά  0,8%,  σε  περίπτωση 
κατά την οποία επιχειρηθεί να επιτευχθούν οι στόχοι του ΣΣΑ κατά το έτος 
2030 και κατά 1,4% στην περίπτωση υλοποίησης το 2020. 

Χωρίς  τα  παραπάνω  μεγέθη  να  θεωρηθούν  ως  εκτιμήσεις,  η  άσκηση  δείχνει  τη 
σχέση  μεταξύ  εξωτερικού  χρέους  και  μεγέθυνσης  και  τις  επιπτώσεις  τους  σε  ένα 
πιθανό σχέδιο σύγκλισης.  

29.2. Πληθωρισμός και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 
Καθώς  η  ΟΝΕ  δεν  εφαρμόζει  καμία  κοινή  οικονομική  πολιτική  εκτός  της  κοινής 
νομισματικής πολιτικής, η σταθερότητα των τιμών αποτελεί τη βασική συνισταμένη 
της λειτουργίας  της. Οι σταθερές  τιμές διευκολύνουν  των προγραμματισμό και  τη 
λήψη αποφάσεων, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη. Αυτός είναι και ο στόχος της 
κοινής  νομισματικής  πολιτικής.  Αυτόν  τον  στόχο  έχουν  να  εκπληρώσουν  και  τα 
υποψήφια για ένταξη κράτη.  

Στην  προκειμένη  περίπτωση,  τα  κράτη  έχουν  να  αντιμετωπίσουν  βασικά  δύο 
ζητήματα  τα  οποία  είναι  αλληλένδετα  μεταξύ  τους.  Το  πρώτο  αφορά  την  ζήτημα 
του  προσδιορισμού  του  επιπέδου  του  πληθωρισμού.  Όπως  διαπιστώθηκε 
προηγουμένως  (κεφάλαιο  11),  υπάρχει  μια  σχετική  αβεβαιότητα  για  τον  τρόπο 
προσδιορισμού  του κριτηρίου  του πληθωρισμού στη συνθήκη  του Μάαστριχτ. Θα 
είναι  το  επίπεδο  του  πληθωρισμού  των  τριών  χωρών  με  το  χαμηλότερο 
πληθωρισμό, αυτές οι χώρες θα προέρχονται από τον στενό πυρήνα της ευρωζώνης 
ή  θα  προέρχονται  από  την  μεγαλύτερη  μάζα  των  27  χωρών.  Όσο  για  τους 
αρνητικούς ρυθμούς πληθωρισμού, θα περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς,  και 
γιατί  να  μην  ληφθεί  υπ’  όψη  ο  στόχος  της  ΕΚΤ  το  οποίος  προσδιορίζεται  στο 
επίπεδο του λίγο πιο κάτω από το 2%, είναι ερωτήματα τα οποία απασχολούν.  

Παρατηρώντας την κατάσταση των υπό εξέταση χωρών τα τελευταία χρόνια κυρίως 
μετά  την  κρίση,  από  τον  επόμενο  πίνακα  φαίνεται,  ότι  οι  χώρες  κατόρθωσαν  να 
μειώσουν  αισθητά  τις  πληθωριστικές  πιέσεις  των  ετών  2007  και  2008,  οι  οποίες 
ήταν κυρίως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών των διεθνών προϊόντων. 

Πίνακας 65: Ο Πληθωρισμός στις Χώρες υπό Μετάβαση 

   2006  2007 2008 2009 2010 2011  2012 

Λιθουανία  3,6  5,8  8,3  4,2  1,2  4,3  2,6 
Λετονία   6,5  10,1  15,3  3,3  ‐1,2  4,2  2,3 
              
Πολωνία  1,0  2,5 4,1 3,5 2,6 4,0  2,8 
Ουγγαρία   3,9  7,9 5,9 4,2 4,9 3,7  3,0 
Τσεχία   2,5  2,8 6,0 1,0 1,1 1,8  2,0 
              
Ρουμανία   6,6  4,8 7,0 5,6 6,1 6,4  4,3 
Βουλγαρία  7,4  7,6 9,7 2,5 3,0 3,8  2,9 
Πηγή: Regional Economic Outlook (2008). Europe Reassessing Risks. International Monetary Fund, Apr. 2008, σελ., 3 και 

Regional Outlook (2011). Europe Navigating Stormy Waters. International Monetary Fund. Oct. 2011, σ. xii. 

Από  τον  παραπάνω  πίνακα  φαίνεται  η  σχετικά  μεγάλη  επιτυχία  των  χωρών  της 
Βαλτικής στο θέμα του ελέγχου των πληθωριστικών πιέσεων. Όμως, το 2010 μπορεί 
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να διαπιστωθεί ότι οι τρείς χώρες με το χαμηλότερο πληθωρισμό είναι η Ιρλανδία, η 
Σλοβακία και η Ολλανδία με επίπεδα πληθωρισμού αντίστοιχα ‐1,6%, 0,7% και 0,9% 
(Outlook, May 2011, σ. xii), γεγονός το οποίο σημαίνει ότι ο μέσος όρος των τριών 
χωρών με  τον  χαμηλότερο πληθωρισμό θα ανέρχονταν στο μηδέν. Οι  υπό  ένταξη 
χώρες θα έπρεπε να στοχεύσουν σε ένα επίπεδο πληθωρισμού ύψους 1,5% και σε 
αυτή την περίπτωση μόνον η Τσεχία, η Λετονία και η Λιθουανία θα εκπλήρωναν το 
κριτήριο.  Πολύ  διαφορετικά  θα  ήταν  τα  πράγματα,  εάν  ως  επίπεδο 
προσανατολισμού λαμβάνονταν ο στόχος του 2%, καθώς σε αυτήν την περίπτωση οι 
υπό ένταξη χώρες θα έπρεπε να στοχεύσουν σε έναν στόχο της τάξης του 3,5% και 
θα  εκπλήρωναν  το  κριτήριο  όλες  οι  χώρες,  εκτός  από  την  Ουγγαρία  και  την 
Ρουμανία.  

Καθώς  το  ζητούμενο  δεν  είναι  η  άμεση  ένταξη  των  χωρών  στην  ευρωζώνη,  η 
προσοχή  στρέφεται  στον  δεύτερο  ζήτημα,  αυτό  της  μακροπρόθεσμης  σύγκλισης 
των  τιμών.  Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση φαίνεται  να  υπάρχει  μια  αντίφαση,  από 
την  μια  πλευρά,  η  κατά  πάσα  πιθανότητα  αύξηση  του  επιπέδου  των  τιμών,  ως 
αποτέλεσμα της σύγκλισης, και, από την άλλη, ο περιορισμός του πληθωρισμού στα 
επίπεδα  των  τριών  χωρών  με  τον  χαμηλότερο  πληθωρισμό.  Βέβαια  όπως 
εξετάστηκε  στο  κεφάλαιο  19,  το  αποτέλεσμα  της  σύγκλισης  δεν  είναι  ανάγκη  να 
εκδηλώνεται μέσω της αύξησης του επιπέδου των τιμών. Μπορεί να εκδηλωθεί και 
μέσω  της  μείωσης  του  επιπέδου  τους,  εφ’  όσον  επικρατήσει  το  αποτέλεσμα  του 
ανταγωνισμού.  Ποιο  από  τα  δύο  αποτελέσματα  θα  επικρατήσει  είναι  ένα  ζήτημα 
εμπειρικό  και  οι  εμπειρικές  ενδείξεις  δεν  φαίνεται  να  επιβεβαιώνουν  το 
αποτέλεσμα  του ανταγωνισμού  (βλέπε  κεφάλαιο 19).  Εάν,  όπως δείχνουν όλες  οι 
ενδείξεις,  επικρατήσει  το  αποτέλεσμα  της  σύγκλισης,  τότε  τίθεται  άμεσα  το 
ερώτημα κατά πόσον ο στόχος του πληθωρισμού περιορίζει αυτή τη σύγκλιση των 
τιμών.  Το  ζήτημα  αυτό  εξετάζεται  με  τη  βοήθεια  του  αποτελέσματος  Balassa‐
Samuelson,  το  οποίο  προκύπτει  λόγο  της  αύξησης  των  τιμών  των  εμπορεύσιμων 
προϊόντων, η οποία συμπαρασύρει και τις τιμές των μη εμπορεύσιμων αγαθών, με 
αποτέλεσμα να μην επηρεάζει μόνον τον δείκτη καταναλωτή στην εγχώρια αγορά, 
αλλά  και  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία  με  σοβαρές  επιπτώσεις  για  την 
ανταγωνιστικότητα.  

Γενικά,  το  αποτέλεσμα Balassa‐Samuelson  οδηγεί  στην  αύξηση  των  τιμών  και  του 
επιπέδου  του  πληθωρισμού  και  αυτή  ή  αύξηση  εξαρτάται  από  τη  διαφορά  της 
παραγωγικότητας  στον  τομέα  των  εμπορεύσιμων  προϊόντων  σε  σχέση  με  τα  μη 
εμπορεύσιμα. Αυτή η διαφορά θα πρέπει να εκτιμηθεί για να γίνει αντιληπτό κατά 
πόσο το κριτήριο του Μάαστριχτ θα αποτελέσει μια «τροχοπέδη» για την ανάπτυξη. 

Όσον  αφορά  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία,  έχει  διαπιστωθεί  ότι  το  αποτέλεσμα 
Balassa‐Samuelson  οδηγεί σε μια ανατίμηση και  το μέγεθος ανατίμησης σε σχέση 
με  ένα  νόμισμα  εξαρτάται  από  τη  διαφορά  παραγωγικότητας  στον  τομέα  των 
εμπορεύσιμων αγαθών στις χώρες υπό σύγκριση, Αυτή δε είναι συνήθως μικρότερη 
από αυτή που υποδεικνύει η εξέλιξη της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, η 
οποία  υπολογίζεται  με  βάση  των  δείκτη  τιμών  καταναλωτή.  Μετρήσεις,  για 
παράδειγμα,  έδειξαν  ότι  η  Ουγγαρία  και  η  Σλοβενία  παρουσίασαν  μια  διαφορά 
παραγωγικότητας σε σχέση με τη Γερμανία της  τάξεως του 1%  και 2% αντίστοιχα. 
Θεωρητικά  λοιπόν,  θα  έπρεπε  και  τα  νομίσματα  των  δύο  χωρών  να ανατιμηθούν 
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κατά  ίδια  ποσοστά  σε  σχέση  με  το  νόμισμα  της  Γερμανίας.  Εάν  αυτά  δεν 
ανατιμήθηκαν σε αυτά τα επίπεδα και ανατιμήθηκαν περισσότερο, αυτό μπορεί να 
οφείλεται  σε  άλλους  παράγοντες,  όπως  η    ζήτηση  ή  ο  έλεγχος  των  τιμών  κ.ά. 
(Schadler et al., 2004, σ. 5). 

Καθώς  το  αποτέλεσμα  Balassa‐Samuelson  οδηγεί  σε  ανατίμηση  της  ονομαστικής 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  επηρεάζει  και  τη  διαφορά  στον  πληθωρισμό  μεταξύ 
των χωρών. Μετρήσεις έδειξαν ότι το αποτέλεσμα αυτό συνέβαλε στην αύξηση του 
πληθωρισμού στη Σλοβακία και την Τσεχία, με αποτέλεσμα αυτές να παρουσιάζουν 
ένα επίπεδο πληθωρισμού υψηλότερο κατά 0,2 και 1,8 αντίστοιχα, σε σχέση με τη 
Γερμανία (Schadler et al., 2004, σ. 5).  

Γενικά για τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, εκτιμάται ότι το αποτέλεσμα Balassa‐
Samuelson  θα  επιφέρει  μια  ανατίμηση  στις  πραγματικές  ή  στις  ονομαστικές 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  εάν οι  τιμές προϊόντων  και  οι  μισθοί προσαρμόζονται 
αργά, κατά ένα ποσοστό της τάξεως του 1‐2% κατ’ έτος (Schadler et al., 2004, σ. 5). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Η διαχείριση της υιοθέτησης του συναλλαγματικού καθεστώτος του ευρώ αποτελεί 
μια πραγματική πρόκληση. Οι εξεταζόμενες χώρες έχουν να σκεφτούν κατά πόσο θα 
υιοθετήσουν  το  ευρώ,  πότε  θα  το  υιοθετήσουν  και  πώς  θα  το  υιοθετήσουν.  Τα 
πρακτικά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιλύσουν είναι πολλά. Στην ανάλυση που 
προηγήθηκε,  εντοπίστηκαν  τρία  επίπεδα  ζητημάτων  τα  οποία    θα  πρέπει  να 
επιλυθούν,  έτσι  ώστε  η  υιοθέτηση  του  ευρώ  να  στεφθεί  με  επιτυχία.  Το  πρώτο 
επίπεδο  αφορά  την  ίδια  την  αξιολόγηση  της  υιοθέτησης  του  ευρώ.  Το  ερώτημα 
κατά  πόσο  θα  πρέπει  οι  χώρες  να  υιοθετήσουν  το  ευρώ  ή  όχι  αποτελεί  πρώτη 
προτεραιότητα  και  όλα  τα  άλλα  έπονται.  Το  δεύτερο  αφορά  την  αποφυγή 
επικίνδυνων  καταστάσεων  κατά  την  πορεία  ένταξης  και  τη  δημιουργία 
προϋποθέσεων  καλής  λειτουργίας.  Ακόμα  και  εάν  διαπιστωθεί  ότι  κάποιες  χώρες 
θα έχουν όφελος από την ένταξή τους στην ΟΝΕ, δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορούν 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις λειτουργίας της. Ζωντανό παράδειγμα αποτελεί 
η  προβληματική  στην  ευρωζώνη  μετά  το  ξέσπασμα  της  κρίσης,  όπου  πλέον 
διαπιστώνεται, ότι μερικές χώρες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
λειτουργίας  της  ΟΝΕ.  Το  τρίτο  επίπεδο  αφορά  τον  τρόπο  υλοποίησης  της 
υιοθέτησης  του  ευρώ,  την  εκπλήρωση  των  κριτηρίων  ένταξης  τα  οποία  θέτει  η 
συνθήκη του Μάαστριχτ.  
 
Το  ζήτημα  της  απόφασης  της  υιοθέτησης  του  ευρώ  για  την  περίπτωση  των 
υποψηφίων  χωρών  προσεγγίσθηκε  από  την  εκτίμηση  των  ωφελειών  και  του 
κόστους.  Γνωρίζοντας  εκ  των  προτέρων  ότι  το  ζήτημα  αυτό  δεν  είναι  απλό  και 
περιέχει  πολλές  πτυχές,  όσον  αφορά  τις  πιθανές  μορφές  των  ωφελειών  και  του 
κόστους,  τα  προβλήματα  μέτρησής  τους  και  τις  μεθοδολογίες  μέτρησής  τους, 
καταβλήθηκε  προσπάθεια  να  εξετασθεί  το  ζήτημα  από  όλες  τις  πλευρές, 
παρουσιάζοντας πιθανές εκτιμήσεις από τη βιβλιογραφία, οι οποίες θα μπορούσαν 
να  ληφθούν  υπ’  όψη.  Εξετάζοντας  τα  οφέλη  διαπιστώθηκε,  ότι  τα  πιθανά  οφέλη 
είναι πολλά, αλλά αμφίβολα, καθώς αυτά σχετίζονται κυρίως με την κατάργηση της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, της οποίας η μεταβλητότητα από την μια, αυξάνει την 
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αβεβαιότητα κατά  τη λήψη αποφάσεων και, από  την άλλη,  προσφέρει πρόσθετες 
ευκαιρίες. Η εμπειρική έρευνα από την πλευρά της, δεν καταδεικνύει τα ενισχυτικά 
οφέλη μιας νομισματικής ένωσης με βεβαιότητα. Οι μελέτες  των Rose  και Frankel 
υπολογίζουν  μεγάλα  πρόσθετα  οφέλη  από  μια  νομισματική  ένωση,  αλλά  αυτά 
αμφισβητούνται και σε κάθε περίπτωση δεν θεωρούνται τόσο υψηλά, όσο αρχικά 
είχαν εκτιμήσει οι συγγραφείς αυτοί. Συμπερασματικά, μπορεί να διαπιστωθεί, ότι 
το  κοινό  νόμισμα  θα  μειώσει  το  κόστος  των  συναλλαγών,  θα  ενθαρρύνει  την 
οικονομική  ενοποίηση,  θα  βελτιώσει  την  κατανεμητική  αποτελεσματικότητα  των 
τιμών,  θα  οδηγήσει  σε  περισσότερη  διαφάνεια  και  αυτό  μπορεί  να  οδηγήσει  σε 
περισσότερο  ανταγωνισμό,  κατά  πόσο  όμως  θα  έχει  ενισχυτικά  αποτελέσματα, 
είναι αβέβαιο.  

Όσον αφορά την πλευρά του κόστους, διαπιστώθηκε η δυσκολία του εγχειρήματος 
της δημιουργίας μιας ένωσης και υιοθέτησης ενός νομίσματος. Δεν αποτελεί καμία 
υπερβολή  η  διαπίστωση,  ότι  τελικά  η  πλευρά  του  κόστους  μιας  νομισματικής 
ένωσης  περιλαμβάνει  όλες  τις  πτυχές  του  ζητήματος  της  λειτουργικότητας  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  οι  οποίες  αρχίζουν  με  τις  πρώτες  διαπιστώσεις  περί 
ελαστικότητας  και  διαταραχών  και  φθάνουν  έως  και  τα  ζητήματα 
χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης.  Επίσης,  το  ζήτημα  αφορά  και  τα  πολιτικά  και 
οικονομικά  θέματα  αξιοπιστίας  και  πειθαρχίας  και  ίσως  εδώ  να  διαφαίνεται  η 
σχετική αδυναμία της θεωρίας των άριστων νομισματικών περιοχών να λύση τελικά 
το πρόβλημα της υιοθέτησης ενός νομίσματος. Καταβάλλοντας μια προσπάθεια να 
εξετασθούν  τα  περισσότερα  ζητήματα  τα  οποία  σχετίζονται  με  το  κόστος  με  ένα 
συστηματικό τρόπο, κατ’ αρχάς εξετάστηκε η ευπάθεια στις οικονομικές διαταραχές 
και διαπιστώθηκε ότι αυτή εξαρτάται από το είδος των διαταραχών,  τη συσχέτισή 
τους,  τη  διάρθρωση  τω  οικονομιών  και  το  είδος  των  εμπορικών  συναλλαγών. 
Αναφορικά με το είδος των διαταραχών διαπιστώθηκε ότι : 

‐ Διαταραχές  της  προσφοράς  (AS)  είναι  αυτές  οι  οποίες  παρουσιάζουν 
μακροπρόθεσμες μεταβολές στην παραγωγή. 

‐ Διαταραχές  της  ζήτησης  (IS)  είναι  αυτές  οι  οποίες  έχουν  επιπτώσεις  στην 
πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, αλλά δεν επιδρούν στην παραγωγή.  

‐ Ονομαστικές  διαταραχές  (LM)  είναι  αυτές  οι  οποίες  δεν  παρουσιάζουν 
επιπτώσεις,  τόσο  στην  παραγωγή,  όσο  και  στις  πραγματικές 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  αλλά  μόνον  στην  προσφορά  χρήματος,  τη 
ρευστότητα, την ταχύτητα ζήτησης χρήματος, τον χρηματοπιστωτικό κίνδυνο 
καθώς και την εμφάνιση κερδοσκοπικών επιθέσεων. 
 

Σχετικά  με  το  είδος  των  εμπορικών  συναλλαγών  και  τις  επιπτώσεις  τους  στη 
συσχέτιση  των επιχειρηματικών κύκλων,  πολλά θα εξαρτηθούν από  το κατά πόσο 
θα  επικρατήσει  το  αποτέλεσμα  Rose,  το  οποίο  συμβάλλει  στη  σύγκλιση  των 
επιχειρηματικών  κύκλων  ή  το  αποτέλεσμα  Krugman,  το  οποίο  συμβάλλει  στη 
συγκέντρωση,  τη  συσσώρευση  και  κατ’  επέκταση  την  εξειδίκευση,  με  αρνητικές 
συνέπειες για τη συσχέτιση των επιχειρηματικών κύκλων.  
 
Κατόπιν αυτών,  εξετάστηκε  το  ζήτημα  της αποτελεσματικότητας  της  νομισματικής 
πολιτικής  εντός  ζώνης  (νομισματική  πολιτική  με  ένα  σταθερό  συναλλαγματικό 
καθεστώς)  και  εκτός  ζώνης  (αυτόνομα  προσδιοριζόμενη  νομισματική  πολιτική), 
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όπου  κατ’  αρχάς  παρουσιάσθηκε  ο  τρόπος  χρήσης  των  μακροοικονομικών 
υποδειγμάτων  γενικής  ισορροπίας  και,  στη  συνέχεια,  λαμβάνοντας  υπ’  όψη 
στοιχεία  από  τα  προηγούμενα  κεφάλαια,  εκτιμήθηκε  ότι  το  κόστος  μείωσης  του 
πληθωρισμού ήταν πριν την εμφάνιση της κρίσης μεγαλύτερο από αυτό των χωρών 
της Ευρωζώνης και αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης.  
 
Τελικά,  η  όλη  προσπάθεια  αξιολόγησης  του  κόστους  της  υιοθέτησης  του  κοινού 
νομίσματος έκλεισε με τη γενική εκτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας ως μέσο 
προσαρμογής, όπου και διαπιστώθηκε ότι αυτή: 

‐ κινείται μεταξύ  των ακραίων περιπτώσεων της μονεταριστικής άποψης της 
μη  αποτελεσματικότητας  και  της  πλήρους  αποτελεσματικότητας  την  οποία 
αντιπροσωπεύει η κεϋνσιανή σχολή σκέψης, και την αιτιολογεί με την αργή 
προσαρμογή των τιμών και των μισθών, 

‐  δεν  είναι  ούτε  τόσο  αναποτελεσματική,  όπως  θεωρεί  η  μονεταριστική 
σχολή, αλλά ούτε και τόσο αποτελεσματική όπως θεωρεί η κεϋνσιανή σχολή, 

‐ Τελικά,  έχει  βραχυπρόθεσμες  επιδράσεις  και  η  αποτελεσματικότητά  της 
κρίνεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη και τις εναλλακτικές λύσεις, 
και 

‐ δεν  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  κατά  το  δοκούν,  διότι  έχει  και 
πολτικοοικονομικές επιπτώσεις. 
 

Ειδικότερα, εξετάζοντας την προσαρμοστικότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας με 
τη χρήση οικονομετρικών μεθόδων, επιβεβαιώθηκαν οι θεωρητικές εκτιμήσεις, ότι:  

‐ Ονομαστικές  και  χρηματοπιστωτικές  διαταραχές  μεταβάλουν  τις 
χρηματοοικονομικές  μεταβλητές,  επιτόκια  και  συναλλαγματική  ισοτιμία, 
αλλά μακροπρόθεσμα δεν μεταβάλουν τις πραγματικές μεταβλητές. 

‐ Οι μεταβολές  της  ζήτησης επιδρούν στις μεταβλητές,  επιτόκια, πραγματική 
και ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία, λόγω της αργής προσαρμογής της 
τιμής  των  προϊόντων  και  των  μισθών,  μακροπρόθεσμα  όμως  οι  τιμές  θα 
αυξηθούν και η παραγωγή θα επιστρέψει στα αρχικά επίπεδα. 

‐ Οι μεταβολές της προσφοράς επιδρούν στην παραγωγή αλλά και στις τιμές, 
αλλά  η  κατεύθυνση  της  επίδρασης  στις  τιμές  και  στη  συναλλαγματική 
ισοτιμία γενικά δεν μπορεί να προσδιορισθεί.   
 

Έχοντας αναλύσει την πλειονότητα των ζητημάτων που σχετίζονται με το όφελος και 
κυρίως με το κόστος και αντιπαραβάλλοντας τα αβέβαια οφέλη για τις εξεταζόμενες 
χώρες  από  την  είσοδό  τους  στην  ΟΝΕ  με  τον  μεγάλο  αριθμό  περιπτώσεων 
εμφάνισης  κόστους  και  παράλληλα  συνεκτιμώντας  τα  στοιχεία  τα  οποία 
παρουσιάσθηκαν σε αυτό το μέρος από διάφορες μελέτες καθώς και από το τρίτο 
μέρος,  διαπιστώθηκε,  ότι  οι  χώρες  αυτές  προς  το  παρόν  δεν  είναι  έτοιμες  να 
υιοθετήσουν το ευρώ και να ενταχθούν στην ευρωζώνη. Παραβλέποντας ένα τέτοιο 
συμπέρασμα,  θα  μπορούσαν  οι  χώρες  να  ενταχθούν  στην  ευρωζώνη,  εφ’  όσον 
εκπληρώσουν  τα απαραίτητα  κριτήρια,  κατά  πόσο αυτό  όμως θα  τις  οδηγήσει  σε 
ένα επίπεδο σύγκλισης, αυτό μεταξύ άλλων θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα Rose 
ή,  στην περίπτωση κατά  την οποία  ισχύσει  το αποτέλεσμα Krugman, από  το κατά 
πόσο  θα  υπάρξουν  άλλες  εξελίξεις,  οι  οποίες  θα  υπερκεράσουν  το  αρνητικό 
αποτέλεσμα Krugman.  
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Μετά την εκτίμηση του κόστους και οφέλους εξετάστηκαν οι προϋποθέσεις καλής 
λειτουργίας    στην  ΟΝΕ,  όπου  δόθηκε  κυρίως  έμφαση  στην  ελλιπή 
χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση  των  υπό  εξέταση  χωρών,  την  οποία  ανέδειξε  με 
έναν καθαρό τρόπο η κρίση και η οποία εντοπίστηκε κυρίως στην αναντιστοιχία των 
χρηματοπιστωτικών  μέσων  με  τους  χρηματοπιστωτικούς  θεσμούς.  Διαπιστώθηκε 
ότι οι χώρες αυτές, εάν θέλουν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά μέσα στην ΟΝΕ, θα 
πρέπει, εκτός από την υιοθέτηση του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος 
εποπτείας,  να  προχωρήσουν  και  στη  θεσμοθέτηση  πρόσθετων  ρυθμίσεων,  έτσι 
ώστε στο μέλλον να μην αντιμετωπίσουν καταστάσεις όπως αυτές της κρίσης.  
 
Σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της υιοθέτησης του ευρώ και την εκπλήρωση των 
κριτηρίων της συνθήκης του Μάαστριχτ, διαπιστώθηκε η στρατηγική σημασία του 
κριτηρίου  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  καθώς  ο  στόχος  της  όλης  διαδικασίας 
είναι  η  ένταξη  των  χωρών  στον  προθάλαμο  του  ευρωπαϊκού  μηχανισμού 
συναλλαγματικών ισοτιμιών και το τελικό κλείδωμα της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
και η υιοθέτηση του ευρώ. Προσεγγίζοντας λοιπόν το ζήτημα από την πλευρά του 
συναλλαγματικού  κριτηρίου  εντοπίσθηκαν  τα  ρυθμιστικά  κενά  της  συνθήκης  του 
Μάαστριχτ,  τα  οποία  από  την  μια,  ίσως  προσφέρουν  πρόσθετες  εναλλακτικές 
στρατηγικές,  καθώς  αφήνουν  πολλά  ζητήματα  ανοιχτά,  από  την  άλλη, 
δυσχεραίνουν  την  υλοποίηση  των  κριτηρίων.  Μεγάλη  σημασία  στην  προκειμένη 
περίπτωση  έχει  το  πώς  αξιολογείται  ο  στόχος  της  σταθερότητας  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας στο πλαίσιο της κανονικής διακύμανσης χωρίς σοβαρές 
εντάσεις  για  ένα  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  δύο  ετών.  Είναι  οι  διακυμάνσεις 
εντός της ζώνης του +/‐15%, την οποία καθορίζει ο μηχανισμός, εντός της ζώνης του 
+/‐2,5%,  η  οποία  πολλές  φορές  εφαρμόζεται  στην  πράξη  εξ  αιτίας  της  ίσης 
μεταχείρισης  παλαιών  και  νέων  μελών,  ή  εντός  της  ζώνης  του  +/‐1%,  την  οποία 
μπορούν  να  επιλέξουν  τα  κράτη  και  έχουν  επιλέξει  ορισμένες  φορές.  «Κενά» 
προκύπτουν  και  στο  ζήτημα  του  χρόνου  παραμονής  στον  μηχανισμό.  Πέραν  των 
θεσμικών  κενών,  εντοπίσθηκαν  τρία  ζητήματα  στρατηγικής  σημασίας  και  τα  ποια 
αναλύθηκαν  διεξοδικά.  Το  πρώτο  αφορά  το    ζήτημα  του  προσδιορισμού  της 
χρονικής  ένταξης  στον  μηχανισμό,  το  προτελευταίο  βήμα πριν  την  υιοθέτηση  του 
ευρώ.  Το  δεύτερο  αφορά  τον  προσδιορισμό  της  κεντρικής  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας,  η  οποία  αποτελεί  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία  προσανατολισμού  στον 
μηχανισμό,  και η οποία όμως τελικά αποτελεί και  το «όχημα» προσδιορισμού της 
αμετάκλητης  ισοτιμίας  κατά  την υιοθέτηση του ευρώ.  Το  τρίτο αφορά την  ίδια  τη 
λειτουργία μέσα στο μηχανισμό και την επιβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας ως 
στόχο της νομισματικής πολιτικής.  
 
Αναλύοντας τις δύο εναλλακτικές λύσεις αναφορικά με το χρονικό σημείο ένταξης 
και  συγκεκριμένα  τις  περιπτώσεις  της  εισόδου  λίγο  πριν  ή  πολύ  πριν  τη 
συμπλήρωση  των  δύο  ετών,  διαπιστώθηκαν  οι  προϋποθέσεις  επιτυχούς 
λειτουργίας,  οι  οποίες  για  μεν  την  πρώτη  περίπτωση  είναι  η  καλύτερη  δυνατή 
εκπλήρωση  των  κριτηρίων  του  Μάαστριχτ,  καθώς  η  ένταξη  στον  μηχανισμό 
περιορίζει τη χρήση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της νομισματικής πολιτικής, 
και  για  τη  δεύτερη,  η  αποφασιστικότητα  των  κρατών  να  ακολουθήσουν  τις 
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απαιτούμενες πολιτικές, καθώς η ένταξη στον μηχανισμό πολύ πριν τα δύο χρόνια 
δεν είναι άλλο από μια έκφραση θέλησης για την υλοποίηση των κριτηρίων.  
 
Τυπικά  η  ΕΚΤ  μαζί  με  τις  υπόλοιπες  χώρες  μέλη  ορίζουν  την  κεντρική 
συναλλαγματική ισοτιμία, το πρόβλημα όμως βρίσκεται στον τρόπο προσδιορισμού 
της.  Στην  αρχή,  αξιολογήθηκαν  διάφορες  μέθοδοι  γνωστοί  από  την  θεωρία  και 
διατυπώθηκε η άποψη, ότι από τη στιγμή κατά την οποία, όπως διαπιστώθηκε σε 
προηγούμενα  κεφάλαια,  οι  συγκεκριμένες  χώρες  πρέπει  να  αλλάξουν  τον  τρόπο 
ανάπτυξής  τους  και  να  προσανατολιστούν  περισσότερο  προς  την  προώθηση  των 
εμπορικών τους συναλλαγών, καταλληλότερος φαίνεται να είναι ο υπολογισμός της 
πραγματικής ισορροπίας βάσει δεικτών εκτίμησης της ανταγωνιστικότητας ή βάσει 
του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών.  Γενικά,  είναι  γνωστό  ότι  τέτοιες  μέθοδοι 
υπολογισμού  στην  καλύτερη  περίπτωση  καταλήγουν  σε  προσεγγίσεις  των 
πραγματικών μεγεθών και το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι το πώς θα πρέπει 
να  εκτιμηθεί  η  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία  ισορροπίας  στην  πράξη, 
δηλαδή θα πρέπει οι χώρες να στοχεύουν στο άνω ή στο κάτω άκρο της ζώνης, με 
άλλα λόγια να στοχεύουν σε ένα ανατιμημένο ή σε ένα υποτιμημένο νόμισμα. Κατά 
ένα  μεγάλο  βαθμό  οι  επιλογές  στο  συγκεκριμένο  επίπεδο  καθορίζονται  από  την 
ασυμμετρία  λειτουργίας  του  μηχανισμού  και  μάλιστα  από  τον  περιορισμό  των 
συναλλαγματικών διαθεσίμων. Γενικά όμως και οι δύο στρατηγικές δεν είναι χωρίς 
κινδύνους  και  για  αυτόν  τον  λόγο  ενδείκνυται  οι  χώρες  να  ορίζουν  την  κεντρική 
συναλλαγματική  ισοτιμία  κοντά  στα  επίπεδα  της  επικρατούσας  στην  αγορά 
συναλλαγματικής ισοτιμίας.  
 
Συνήθως αναφέρεται ότι  ο μηχανισμός συναλλαγματικών  ισοτιμιών δεν  καθορίζει 
επακριβώς  των  καθεστώς  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  το  οποίο  πρέπει  να 
ακολουθούσουν οι υποψήφιες χώρες, αλλά καθορίζει ποια καθεστώτα δεν δέχεται 
και αυτά είναι:  

‐ το καθεστώς της ελεύθερης διακύμανσης,  
‐ το καθεστώς σύνδεσης με ένα νόμισμα εκτός ευρώ,  
‐ το καθεστώς ερπουσών διευθετήσεων, και το  
‐ καθεστώς της μονομερούς υιοθέτησης του ευρώ. 

 
Είναι αληθές, αλλά παραβλέπεται το σημαντικότερο: η επιβολή της στόχευσης της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  η  οποία  εκφράζεται  άμεσα  με  το  κριτήριο  της 
συναλλαγματικής  σταθερότητας,  το  κριτήριο  της  σταθερότητας  εντός  των 
κανονικών ορίων χωρίς σοβαρές εντάσεις και μάλιστα όχι με κριτήρια τα οποία θα 
μπορούσαν να θέσουν οι ίδιες οι χώρες, αλλά με κριτήρια τα οποία είναι σε μεγάλο 
βαθμό «απροσδιόριστα». Είναι σαφές ότι ο μηχανισμός στοχεύει σε μια λύση στη 
μέση  του  τριγώνου  ασυμβατότητας,  μια  λύση  η  οποία  προσπαθεί  να  συνδυάσει 
κάποιον  βαθμό  ευελιξίας  με  σταθερότητα,  ευελιξία  εντός  της  ζώνης  και 
σταθερότητα εκτός  ζώνης, μια λύση όμως για  την οποία δεν έχει  ξεκαθαρισθεί  το 
εύρος  της  ζώνης  και  κατ’  επέκταση  δεν  έχει  ξεκαθαρισθεί  και  η  δυνατότητα 
άσκησης  αυτόνομης  νομισματικής  πολιτικής,  η  οποία  να  επιτρέπει  μάλιστα  και 
μέτρα  ελέγχου  της  ελεύθερης  κυκλοφορίας  του  κεφαλαίου  σε  εξαιρετικές 
περιπτώσεις, και επιπροσθέτως δεν προβλέπει ακριβείς μηχανισμούς παρέμβασης.  
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Ο  μηχανισμός  προκαλεί  τη  λογική  του  τριγώνου  ασυμβατότητας  και  το  ερώτημα 
είναι πώς μπορεί να γίνει αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση εξετάζονται τέσσερεις 
τυπικές  λύσεις,  τέσσερα  καθεστώτα.  Το  καθεστώς  στόχευσης  πληθωρισμού  σε 
ευρεία ζώνη στόχο, είναι το καθεστώς το οποίο εντός της ζώνης +/‐ 15% ακολουθεί 
μια στόχευση του πληθωρισμού και μόλις η συναλλαγματική  ισοτιμία προσεγγίσει 
κάποιο από τα όρια, στοχεύει στη συναλλαγματική ισοτιμία.  Σε περίπτωση κατά την 
οποία η μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας περιορίζεται στη ζώνη, τότε 
αυτό  μοιάζει  με  το      καθεστώς  στόχευσης  του  πληθωρισμού  με  ελεύθερα 
κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες.. Η τρίτη περίπτωση αφορά τη ζώνη στόχο 
με  τη  σχετικά  στενή  ζώνη  +/‐2,5%  και  το  τέταρτο  καθεστώς  αφορά  τη  σταθερή 
σύνδεση τύπου συναλλαγματικού συμβουλίου.  
 
Η περίπτωση του καθεστώτος στόχευσης του πληθωρισμού σε ευρεία ζώνη, δεν θα 
πρέπει  να παραπλανά,  ότι δηλαδή αφορά ένα καθεστώς ελεύθερης διακύμανσης, 
καθώς  είναι  σαφής  η  πρόθεση  διαχείρισης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  με 
αποτέλεσμα και αυτό το καθεστώς να αποτελεί ένα καθεστώς της οικογένειας των 
καθεστώτων  ζώνης  στόχων όπως  και  τα  υπόλοιπα δύο,  εκτός  από  την  περίπτωση 
στης  σταθερής  δέσμευσης  τύπου  συναλλαγματικού  συμβουλίου.  Οι  τρείς 
περιπτώσεις  ζώνης  στόχου  μπορούν  να  λειτουργήσουν  θεωρητικά  και  χωρίς 
παρεμβάσεις,  εάν  η  πρόθεση  διατήρησης  της  ζώνης  θεωρηθεί  αξιόπιστη  και 
λειτουργήσει  το  αποτέλεσμα  του  μέλιτος  και  το  αποτέλεσμα  της  προσέγγισης,  τα 
οποία  μπορούν  να  συγκρατήσουν  τη  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας.  Τελικά  όμως  όπως  δείχνει  η  εμπειρία  των  περισσοτέρων  νομισματικών 
κρίσεων,  το πρόβλημα είναι η  τήρηση των ορίων, η αξιοπιστία της δέσμευσης.  Το 
καθεστώς  της  σταθερής  σύνδεσης  φαίνεται  να  λειτούργησε  τουλάχιστον  στην 
περίπτωση της Εσθονίας, καθώς η χώρα υιοθέτησε το ευρώ τον Ιανουάριο του 2011 
και μάλιστα κατόρθωσε να αντιμετωπίσει την κρίση χωρίς νομισματική κρίση, αλλά 
αυτό φαίνεται να το κατόρθωσε με τη χρηματοδοτική στήριξη διεθνών οργανισμών. 
Γενικά  όμως,  το  παράδειγμα  της  Αργεντινής,  η  οποία  πτώχευσε  και  μετέβαλε  το 
καθεστώς  συναλλαγματικού  συμβουλίου  δείχνει  ότι  και  αυτές  οι  σχετικά  ισχυρές 
δεσμεύσεις δεν είναι τόσο ισχυρές, όσο αρχικά θεωρούνταν.  
 
Έχοντας την υποψία και λόγω της εμπειρίας της κρίσης, ότι και στην περίπτωση της 
λειτουργίας  της  ζώνης  του  μηχανισμού  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  η  έντονη 
διακίνηση του κεφαλαίου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, εξετάσθηκαν δύο 
περιπτώσεις  λύσεων  οι  οποίες  αποσκοπούν  στη  λύση  αυτού  ακριβώς  του 
προβλήματος. Η πρώτη αφορά την πρόταση των Ostry, Ghosh και Chamon για ένα 
καθεστώς  δύο  στόχων  δύο  μέτρων,  ένα  καθεστώς  το  οποίο  στοχεύει  πρωταρχικά 
στον  έλεγχο  του  πληθωρισμού  και  κατόπιν  στον  έλεγχο  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία αυτή εκτρέπεται από το επίπεδο 
της  πολυμερούς  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ισορροπίας,  χρησιμοποιώντας 
πολιτικές  αδρανοποίησης.  Καθώς  η  συναλλαγματική  ισοτιμία  αποτελεί  ένα 
περιουσιακό  στοιχείο,  το  οποία  συμπεριλαμβάνεται  στα  χαρτοφυλάκια  των 
επενδυτών και επηρεάζεται από τις αποφάσεις τους, η λύση αυτή θα μπορούσε να 
συνεισφέρει  στην  αποφυγή  επικίνδυνων  καταστάσεων.  Το  βασικό  της  πρόβλημα 
φαίνεται  να  είναι  ο  υπολογισμός  της  πολυμερούς  συναλλαγματικής  ισοτιμίας 
ισορροπίας.  
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Η δεύτερη πρόταση των Bofinger και Wollmershäuser είναι μια περισσότερο γενική 
πρόταση, η οποία φιλοδοξεί να λύσει το πρόβλημα της διακίνησης του κεφαλαίου 
στη διαχείριση της συναλλαγματικής ισοτιμίας με έναν μόνιμο τρόπο, μέσα από τη 
στόχευση  της  σχέσης  της  ακάλυπτης  ισοτιμίας  επιτοκίων.  Οι  ίδιοι  οι  συγγραφείς 
ονομάζουν  την  πρότασή  τους  καθεστώς  ελεγχόμενης  διαχείρισης  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας (Managed Floating) και θεωρούν ότι περιλαμβάνει όλες 
εκείνες  τις  περιπτώσεις  στην  πράξη  κατά  τις  οποίες  οι  αρχές  προσπαθούν  να 
ελέγξουν  τόσο  το  επιτόκιο,  όσο  και  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία.  Οι  συγγραφείς 
αυτοί  στοχεύουν  στον  έλεγχο  του  επιτοκίου  στην  εγχώρια  χρηματαγορά  και  στον 
έλεγχο της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην αγορά συναλλάγματος. Για τον έλεγχο 
της συναλλαγματικής ισοτιμίας λαμβάνουν υπ’ όψη τους την ακάλυπτη ισοτιμία των 
επιτοκίων, και με τη βοήθεια αυτής προσαρμόζουν τη νομισματική κατάσταση, με 
τη  βοήθεια  μιας  διαδικασίας  βελτιστοποίησης.  Οι  συγγραφείς  αυτοί  στοχεύουν 
στην  κάλυψη  του  εσωτερικού  του  τριγώνου  ασυμβατότητας,  στην  ταυτόχρονη 
διαχείριση  του  επιτοκίου  και  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Το  πρόβλημα  με  τη 
συγκεκριμένη  πρόταση  μάλλον  βρίσκεται  στο  γεγονός  ότι  υπολογίζουν  τη  χρήση 
αυτής της στρατηγικής και σε κανονικές περιπτώσεις και σε τέτοιες περιπτώσεις δεν 
είναι  καθόλου  βέβαιο  κατά  πόσο  τέτοιες  παρεμβάσεις  αποπροσανατολίζουν  τους 
συμμετέχοντες  στην  αγορά  και  ειδικότερα  τους  κερδοσκόπους.  Θέτοντάς  το 
διαφορετικά, στην περίπτωση της πρότασης των Bofinger και Wollmershaeuser, το 
πρόβλημα της αξιοπιστίας απλά μετατίθεται από την τήρηση των ορίων της ζώνης, 
στην  αξιοπιστία  της  βελτιστοποίησης.  Η  προσπάθεια  όμως  προσομοίωσης  της 
ισοτιμίας του επιτοκίου και της βελτιστοποίησης από μόνες τους δεν εξασφαλίζουν 
την αξιοπιστία.  
 
Στο  τελευταίο  κεφάλαιο  εξετάστηκαν  οι  στρατηγικές  υλοποίησης  του 
δημοσιονομικού  ελλείμματος  και  εξωτερικού  χρέους  καθώς  και  η  σχέση 
πληθωρισμού  και  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Αναφορικά  με  τις  δημοσιονομικές 
προσαρμογές διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένες χώρες, εφ’ όσον στοχεύουν στην 
ένταξη στην ευρωζώνη, δεν έχουν πολλά  περιθώρια να αντιμετωπίσουν τις έκτατες 
ανάγκες τις οποίες δημιούργησε η κρίση. Αυτές, εάν υπάρχουν, εντοπίζονται κυρίως 
στο  επίπεδο  των  αυτόματων  δημοσιονομικών  προσαρμογών.  Σχετικά  με  τη 
στρατηγική υλοποίησης της κριτηρίου αυτού, θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαριστεί ότι 
το όριο του 3% θα πρέπει να τηρηθεί, σε συνδυασμό με τον μακροπρόθεσμο στόχο 
του  Συμφώνου  Σταθερότητας  και  Ανάπτυξης  και  το  μακροπρόθεσμο  διαρθρωτικό 
έλλειμμα.  Το  πρόβλημα  στην  προκειμένη  περίπτωση  είναι  περισσότερο  τεχνικό 
παρά οικονομικό. Θα πρέπει πρώτα  να υπολογισθεί  το διαρθρωτικό  έλλειμμα,  να 
συνυπολογισθούν οι αυτόματες δημοσιονομικές προσαρμογές και κατόπιν αυτό το 
έλλειμμα  να  συγκριθεί  με  το  υπάρχον,  για  να  διαπιστωθεί  κατά  πόσο  και  σε  τι 
βαθμό  θα  πρέπει  να  προχωρήσουν  σε  δημοσιονομικές  περικοπές.  Κατόπιν,  εφ’ 
όσον  έχει  διαπιστωθεί  το  ποσό  της  περικοπής,  θα  πρέπει  να  ληφθούν  υπ’  όψη 
στρατηγικές αποτελεσματικής υλοποίησης των περικοπών, αξιολογώντας τα μέτρα 
μέσω των δημοσιονομιών πολλαπλασιαστών ή εκτιμώντας την αποτελεσματικότητα 
των εισπρακτικών μέτρων μέσω της φοροεισπρακτικής ελαστικότητας.  
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Όσον αφορά τον στόχο του πληθωρισμού, εκτός από το ζήτημα του προσδιορισμού 
του στόχου αυτού, με τα γνωστά προβλήματα προσανατολισμού προς τα επίπεδα 
των  χωρών  με  τον  χαμηλότερο  πληθωρισμό  ή  τον  στόχο  της  ΕΚΤ  κ.τ.λ., 
διαπιστώθηκε,  όπως  και  σε  άλλες  περιπτώσεις  στην  παρούσα  διατριβή,  η  βασική 
αντίφαση  μεταξύ  του  αποτελέσματος  της  σύγκλισης  και  του  στόχου  του 
πληθωρισμού.  Σε  αυτήν  την  περίπτωση  σημαντική  είναι  η  εκτίμηση  του 
αποτελέσματος των Balassa‐Samuelson, καθώς:  

‐ επιδρά  στην  αύξηση  των  τιμών  των  μη  εμπορεύσιμων  αγαθών  και  κατ’ 
επέκταση στον δείκτη τιμών καταναλωτή,  

‐ επιδρά  στη  διαφορά  του  πληθωρισμού με  άλλες  χώρες,  εφ’  όσον  υπάρχει 
μια διαφορά στην παραγωγικότητα στους τομείς των εμπορεύσιμων αγαθών 
με τις χώρες αυτές, και 

‐ προκαλεί ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας με τις χώρες στις οποίες 
υπάρχει διαφορά στην παραγωγικότητα στον εμπορεύσιμο τομέα. 
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 Το Καθεστώς  

Συναλλαγματικής Ισοτιμίας  

και  

η Οικονομική Ανάπτυξη  

των Μετασοσιαλιστικών  

ΧωρώνΜελών  

της Ε.Ε. 
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30. ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ 
 
Το ζήτημα του καθεστώτος συναλλαγματικής ισοτιμίας εξετάσθηκε από την πλευρά 
της  επιλογής,  με  τη  βοήθεια  των  τριών  ομάδων  θεωριών,  των  άριστων 
νομισματικών  περιοχών,  της  πολιτικής  οικονομίας  και  της  χρηματοπιστωτικής 
ολοκλήρωσης,  καθώς  και  από  την  πλευρά  της  διαχείρισης,  εφ’  όσον  ο  όρος 
καθεστώς  περιλαμβάνει  και  τη  διαχείρισή  του.  Κατά  ένα  μεγάλο  μέρος 
επιβεβαιώθηκε η θέση του Jeffry Frankel, ότι δηλαδή δεν υπάρχει ένα καθεστώς το 
οποίο αρμόζει σε όλες τις χώρες και σε όλες τις περιστάσεις. Αυτό όμως δεν πρέπει 
να  οδηγεί  στο  συμπέρασμα  ότι  το  καθεστώς  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  δεν  έχει 
σημασία.  Τουναντίον,  έρχεται  στο  προσκήνιο,  καθώς  το  ζήτημα  της  επιλογής  του 
μπορεί  να  επιλυθεί  μόνο σε    μια συγκεκριμένη περίσταση,  σε  έναν  συγκεκριμένο 
χρόνο  και  απαιτεί  μια  προσεκτική  εκτίμηση  των  πλεονεκτημάτων  και 
μειονεκτημάτων.  Απαιτεί  δηλαδή  την  αξιολόγηση  του  εφαρμόσιμου  καθεστώτος. 
Πέραν  της  επιλογής,  πολύ  σημαντικό  ρόλο  παίζει  η  ικανότητα  των  αρχών  να 
διαχειριστούν το καθεστώς το οποίο επιλέγουν. 
   
Η θεωρία επίσης δεν μας απήλλαξε από το πολύ δύσκολο πρόβλημα της εκτίμησης 
της  αποτελεσματικότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Μας  έδειξε  ότι  η 
απάντηση  κινείται  μεταξύ  των  ακραίων  απόψεων,  αφ’  ενός  μονεταριστικής 
προέλευσης,  σύμφωνα  με  την  οποία  η  συναλλαγματική  ισοτιμία  δεν  έχει  καμία 
επίδραση, καθώς αποτελεί ένα μέρος του «πέπλου», και αφ’ ετέρου των απόψεων 
κεϋνσιανής προέλευσης,  σύμφωνα με  την οποία η συναλλαγματική  ισοτιμία  είναι 
αποτελεσματική,  διότι  οι  τιμές  των  προϊόντων  και  των  μισθών  προσαρμόζονται 
αργά.  Η  αποτελεσματικότητα  αυτή  βρίσκεται,  δηλαδή,  κάπου  στη  «μέση»  και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί βραχυχρόνια αποτελεσματικά, αλλά θα πρέπει πάντοτε 
να κρίνεται σε σχέση με τις εναλλακτικές πολιτικές (βλέπε εξωτερική και εσωτερική 
ανατίμηση)  και  δεν  μπορεί  να  χρησιμοποιείται  τόσο  συχνά,  διότι  η  συχνή  της 
χρησιμοποίηση μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις.  
 
Οι  αναλύσεις  σχετικά  με  τη  νομισματική  ένωση,  στην  ευρωπαϊκή  της  εκδοχή, 
κατέδειξαν,  ότι    η  επιβολή  ενός  αξιόπιστου  νομίσματος,  η  δημιουργία  ενός 
λειτουργικού τριγώνου σε μια ομάδα χωρών δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Η λύση την 
οποία  επέλεξαν  οι  συντάκτες  της  συνθήκης  του  Μάαστριχτ,  να  δημιουργήσουν 
δηλαδή  το  λειτουργικό  τρίγωνο  για  μια  ομάδα  κρατών,  βασιζόμενοι  κατά  το 
μεγαλύτερο μέρος μόνο στον εθνικό εθελοντικό συντονισμό των χωρών και όχι σε 
έναν  διαπεριφερειακό  συντονισμό  τους.  Ένα  τρίγωνο,  χωρίς  τη  χρήση 
μακροοικονομικών  πολιτικών  και  βασισμένο  μόνο  στον  εθελοντικό 
μακροοικονομικό  συντονισμό,  εξαρτάται  από  την  ικανότητα  και  θέληση  των 
συμμετεχόντων κρατών να εξωτερικεύσουν το κόστος των αποφάσεων και δύσκολα 
μπορεί να υλοποιηθεί με μόνο όπλο τον νομισματικό συντονισμό. Συμμετέχοντας σε 
αυτό το μόρφωμα, οι χώρες μέλη κατέληξαν να λειτουργούν σε ένα τρίγωνο κατά το 
οποίο  εφαρμόζεται  μια  σταθερή  συναλλαγματική  ισοτιμία  (το  ευρώ),  σε  ένα 
περιβάλλον  ελεύθερης  διακίνησης  του  κεφαλαίου,  χωρίς  τη  δυνατότητα  άσκησης 
αυτόνομης  νομισματικής  πολιτικής.  Ένα  τρίγωνο  ασυμβατότητας  παλαιάς  κοπής, 
όπως  αυτό  το  οποίο  υλοποιήθηκε  κατά  τη  διάρκεια  του  κανόνα  του  χρυσού,  το 
οποίο  εφάρμοζε  σταθερές  ισοτιμίες  (λόγω  της  σταθερής  περιεκτικότητας  του 
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νομίσματος σε χρυσό), σε ένα περιβάλλον ελεύθερης διακίνησης του κεφαλαίου (οι 
κανόνες  του παιχνιδιού),  χωρίς  την  εφαρμογή αυτόνομης  νομισματικής πολιτικής. 
Όπως  στο  σύστημα  του  κανόνα  του  χρυσού,  έτσι  και  στη  περίπτωση  της ΟΝΕ,  το 
μόνο μέλημα είναι η σταθερότητα  των  τιμών. Με  τη διαφορά,  ότι στη περίπτωση 
του  κανόνα  του  χρυσού  αυτή  εξασφαλίζονταν  μέσα  από  την  περιεκτικότητα  του 
νομίσματος σε χρυσό, στην περίπτωση της ΟΝΕ εξασφαλίζεται μόνο μέσα από την 
αυστηρή νομισματική πειθαρχία. Ναι, το τρίγωνο μπορεί να λειτουργήσει, αλλά με 
τις προϋποθέσεις:  

- μακροπρόθεσμα  η  παραγωγή  ορίζεται  από  την  ποσότητα  των  μέσων 
παραγωγής και την τεχνολογία, 

- τα νομισματικά μεγέθη, μακροπρόθεσμα δεν επιδρούν στην παραγωγή,  
- η δημοσιονομική πολιτική δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ενεργά, διότι είναι 

αναποτελεσματική,  και  η  χρήση  της  έχει  επιπτώσεις  και  στις  υπόλοιπες 
χώρες και κατ’ επέκταση αποσυντονίζει τις προσπάθειες, 

- η  νομισματική πολιτική θα πρέπει  να ανατεθεί  σε μια ανεξάρτητη  αρχή,  η 
οποία θα ενεργεί ως κοινωνικός σχεδιαστής, 

- το  μοναδικό  μέλημα  της  νομισματικής  πολιτικής  θα  πρέπει  να  είναι  η 
σταθερότητα  του  επιπέδου  των  τιμών  και  αυτή  θα  καθοδηγήσει  τα  άτομα 
στις σωστές αποφάσεις, οι οποίες θα είναι αποτελεσματικές, διότι μόνο τα 
ίδια άτομα γνωρίζουν τι είναι σωστό και αυτά θα επιλέξουν τις επενδύσεις 
και θα προωθήσουν την ανάπτυξη, και κυρίως με την προϋπόθεση ότι  

- τα  κράτη  μέλη  τηρούν «τους  όρους  του  παιχνιδιού»  και  εξωτερικεύουν  το 
κόστος των αποφάσεών τους. 

 
Πέραν αυτών,  εξετάζοντας  τα πρακτικά  ζητήματα της υιοθέτησης του ευρώ,  εκτός 
από  τη  δυσκολία  του  εγχειρήματος,  διαπιστώσαμε,  ότι  η  Ε.Ε.  υποβάλλει  τις 
υποψήφιες  χώρες  στο  τελευταίο  βήμα  τους  πριν  την  ένταξη,  σε  μια  διαδικασία 
καθαρτηρίου, όπως αναφέρει ο Willem Buiter (2004), και εμείς θα συμπληρώναμε 
σε  μια  διαδικασία  λειτουργίας  σε  ένα  τρίγωνο  όχι  μόνο  ασυμβατότητας  αλλά 
αβεβαιότητας,  ένα  τρίγωνο  το  οποίο  συνδυάζει  σταθερές  συναλλαγματικές 
ισοτιμίες εντός  των κανονικών ορίων,  τα οποία μπορεί  να κυμαίνονται μεταξύ +/‐
15%  και  0  (βλέπε  τα  καθεστώτα  συναλλαγματικού  συμβουλίου).  Με  αυτόν  τον 
τρόπο αξιοποιεί μια κάποια νομισματική αυτονομία, αυτή την οποία επιτρέπουν τα 
αβέβαια  όρια  της  ζώνης,  σε  ένα  καθεστώς  ελεύθερης  διακίνησης  κεφαλαίου,  το 
οποίο  σε  ορισμένες  εξαιρετικές  περιστάσεις  μπορεί  να  επιδέχεται  ελέγχους.  Στη 
ζώνη  αυτή  όμως,  κατά  πρώτον  θα  πρέπει  να  παρεμβαίνουν  οι  ίδιες  οι  χώρες, 
χρησιμοποιώντας πρώτα  τα δικά συναλλαγματικά αποθέματα και μετά η ΕΚΤ,  εφ’ 
όσον  οι  παρεμβάσεις  στην  αγορά  συναλλάγματος  δεν  θέτουν  σε  κίνδυνο  τη 
σταθερότητα  των  τιμών στην ευρωζώνη. Παρατηρώντας  την περίπτωση κάτω από 
αυτό  το  πρίσμα,  αλλά  και  από  το  πρίσμα  της  εμπειρίας  της  κρίσης,  ίσως  να  έχει 
δίκιο  ο  Willem  Buiter,  ο  οποίος  ισχυρίζεται  ότι  όλες  αυτές  οι  πολύπλοκες 
διαδικασίας δεν χρειάζονται για τη λειτουργία της ευρωζώνης, αλλά και την είσοδο 
των χωρών σε αυτή και το μόνο τελικά το οποίο απαιτείται είναι η δημοσιονομική 
ολοκλήρωση.  
 
Κατά πόσο οι εξεταζόμενες  χώρες σε μετάβαση θα πρέπει να τολμήσουν αλλά και 
κατά πόσο είναι  ικανές να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που θέτει η διαδικασία 
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τους  μηχανισμού  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  και  η  λειτουργία  της  ΟΝΕ,  ήταν  το 
επόμενο μεγάλο ζήτημα που εξετάσαμε. Οι χώρες αυτές στήριξαν σε μεγάλο βαθμό 
την πορεία μετάβασής τους στην ένταξη στην Ε.Ε. και στην προοπτική συμμετοχής 
στην  ΟΝΕ.  Κατόρθωσαν  να  αξιοποιήσουν  σε  μεγάλο  βαθμό  την  αγορά  της  Ε.Ε. 
Ανέπτυξαν σε μεγάλο βαθμό  τις  εμπορικές  τους συναλλαγές με  τις  χώρες  της Ε.Ε. 
και αξιοποίησαν στο έπακρο τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που τους προσέφερε 
η  ευρωπαϊκή  αγορά  κεφαλαίων.  Εξετάζοντας  προσεκτικότερα  τα  δεδομένα 
διαπιστώθηκε, ότι, παρ’ όλη την πρόοδο που έχουν να επιδείξουν, δεν είναι ακόμη 
σε  θέση  να  τολμήσουν  το  βήμα  της  εισόδου  στον  προθάλαμο  του  μηχανισμού 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών  και  το  τελικό  βήμα  της  υιοθέτησης  του  κοινού 
νομίσματος. Η κρίση αν μη τι άλλο κατέδειξε ότι οι συγκεκριμένες χώρες, όπως ίσως 
και μερικές περιφερειακές χώρες της ευρωζώνης, δεν έχουν επιτύχει το κατάλληλο 
επίπεδο  χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης.  Η  ευκολία  χρηματοδότησης  που 
προσέφερε  το  φτηνό  ευρώ  και  τα  χαμηλά  ευρωπαϊκά  επιτόκια,  τελικά 
αποδείχθηκαν η αχίλλειος πτέρνα για πολλές από αυτές. Πολλές βρέθηκαν σε μια 
κατάσταση «εικονικής» πραγματικότητας, κατά την οποία ευημερούσαν οι αριθμοί, 
οι  χρηματοπιστωτικοί  δείκτες,  οι  λογαριασμοί  χρηματοπιστωτικών  θέσεων,  αλλά 
ήταν μια κατάσταση την οποία τελικά δεν μπόρεσαν να διαχειρισθούν. Ανεξάρτητα 
από  μεμονωμένα  προβλήματα,  τα  μέτρα  που  πήραν  οι  διάφορες  χώρες  για  να 
αντιμετωπίσουν  τις  επιπτώσεις  της  κρίσης  και  την  αποτελεσματικότητά  τους,  η 
κρίση  κατέδειξε  καθαρά,  ότι  στο  μέλλον  η  επιτυχία  της  πορείας  σύγκλισης  των 
χωρών  σε  μετάβαση  θα  κριθεί  σε  μεγάλο  βαθμό  από  το  κατά  πόσο  και  με  ποιο 
τρόπο  θα  κατορθώσουν  να  επιλύσουν  το  πρόβλημα  της  χρηματοπιστωτικής 
ολοκλήρωσης.  Για  άλλη  μια  φορά,  αποδείχθηκε  ότι  η  χρηματοπιστωτική 
ολοκλήρωση:  

- Δεν είναι ένα ζήτημα ποσοτικό αλλά ποιοτικό, όπως διαπιστώθηκε μετά τη 
στενή χρηματοπιστωτική διασύνδεση αυτών των χωρών με τις χώρες της Ε.Ε.  

- Δεν  επιβάλλεται  απλά  και  μόνο  με  την  υιοθέτηση  ενός  αξιόπιστου 
νομίσματος, όπως το ευρώ.  

- Δεν επιβάλλεται απλά και μόνο με τη σύγκλιση των επιτοκίων και των τιμών.  
- Η  νομισματική  σταθερότητα  αποτελεί  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τη 

χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση,  αλλά  δεν  αποτελεί  αυτή  από  μόνη  της 
ικανή συνθήκη χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης. 

- Η  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση  δεν  επιβάλλεται  δια  «ροπάλου»,  μέσα 
από τη δημιουργία μιας νομισματικής ένωσης, αλλά μάλλον επέρχεται μέσα 
από την αργή και «φυσική» προσαρμογή.  

31. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΣΕ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
Σε  αντίθεση  με  πολλούς  οι  οποίοι  υποστηρίζουν  ότι  οι  υπό  εξέταση  χώρες  θα 
πρέπει να ενταχθούν το γρηγορότερο δυνατόν στην ΟΝΕ, διότι είναι σχεδόν έτοιμες, 
συγκρίνοντάς τις συνήθως με τις χώρες της περιφέρειας της ευρωζώνης (Darvas και 
Szapary, 2008), ή ακόμη, εάν δεν είναι έτοιμες, προτείνουν σταθερές συνδέσεις ως 
το κατάλληλο καθεστώς συναλλαγματικής  ισοτιμίας  (Schnabel, 2007),  το οποίο θα 
τις οδηγήσει σίγουρα και γρήγορα στον στόχο της ένταξης, εμείς θεωρούμε, ότι οι 
συγκεκριμένες  χώρες  απέχουν  ακόμα  από  αυτόν  τον  στόχο,  δεν  βρίσκονται  στο 
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κατάλληλο επίπεδο πραγματικής σύγκλισης και θα πρέπει να τολμήσουν την ένταξη 
στην  ευρωζώνη  πολύ  αργότερα,  όταν  θα  είναι  έτοιμες.  Σε  αυτήν  την  πορεία 
σύγκλισης,  οι  χώρες  αυτές  δεν  θα  πρέπει  να  απεμπολήσουν  τις  δυνατότητες  που 
τους  προσφέρει  η  αυτόνομη  νομισματική  πολιτική  και  η  χρήση  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας ως μέσο προσαρμογής.  

Στις  θέσεις  αυτές  καταλήξαμε  αξιολογώντας  τη  θεωρία  και  την  εμπειρία. 
Αξιολογήσαμε  το  επίπεδο  πραγματικής  σύγκλισης  με  τη  βοήθεια  πολλών 
δεδομένων.  Ένα  μεγάλο  πλήθος  ενδείξεων  μας  οδήγησε  στο  συμπέρασμα  ότι  οι 
συγκεκριμένες  χώρες  βρίσκονται  μεν  στον  σωστό  δρόμο,  αλλά  απέχουν  ακόμα 
αρκετά από την πραγματική ολοκλήρωση. Αποκαλυπτικές κατά την γνώμη μας ήταν 
οι εμπειρικές ενδείξεις που εξετάσαμε στο ζήτημα του κόστους και του οφέλους. Οι 
πλούσια  εμπειρική  έρευνα  δεν  καταλήγει  σε  κατηγορηματικά  αποτελέσματα. 
Αποκαλυπτική  είναι  η  πολυμορφία  του  κόστους  και  κατ’  επέκταση  η  πιθανότητα 
εμφάνισης άμεσων και δύσκολων περιστάσεων κατά την είσοδο των χωρών αυτών 
στην  ΟΝΕ.  Από  την  άλλη  πλευρά,  τα  οφέλη  μιας  ένωσης,  αυτά  τα  οποία  θα 
υπάρξουν,  αν  και  δεν  είναι  βέβαιο  σε  τι  βαθμό  θα  υπάρξουν,  φαίνεται  να  είναι 
μακροπρόθεσμα.  

Σχετικά  με  τη  χρήση  του  κατάλληλου  καθεστώτος  συναλλαγματικής  ισοτιμίας, 
επιμένουμε  στη  χρήση  ενός  καθεστώτος  ελεύθερης  διακύμανσης,  ως  το 
περισσότερο κατάλληλο για  την περίπτωση  των εξεταζομένων χωρών.  Την άποψή 
μας  αυτή  κατ’  αρχάς  τη  στηρίζουμε  βάσει  των  θεωρητικών  αναλύσεων  και  των 
συμπερασμάτων  στα  οποία  καταλήξαμε.  Θεωρούμε  ότι  οι  συναλλαγματικές 
ισοτιμίες  μπορούν  να  αποτελέσουν  βραχυπρόθεσμα  ένα  σημαντικό  εργαλείο 
μηχανισμού  προσαρμογής  των  οικονομιών  των  χωρών  σε  μια  πορεία  σύγκλισης. 
Θεωρούμε  ότι  συντρέχουν  αρκετοί  λόγοι,  ώστε  οι  συγκεκριμένες  χώρες  να 
μπορέσουν  να  διαχειριστούν  σωστά  και  συνετά  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία,  να 
διαχειριστούν πολλά από τα ζητήματα της σωστής διαχείρισης ενός καθεστώτος και 
τα οποία αφορούν:    

o Την εφαρμογή νομισματικών πολιτικών.  
o Την εφαρμογή πολιτικών μείωσης του πληθωρισμού.  
o Τη μείωση των περιθωρίων του επιτοκίου.  
o Τη διαχείριση δανείων σε ξένο νόμισμα.  
o Τη διαχείριση του θεσμού του τελευταίου δανειστή. 
o Τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων. 
o Την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών. 
o Τη μεταβλητότητα των τιμών και των μισθών. 
o Την ικανότητα βελτίωσης των θεσμών της οικονομίας. 
o Την  ικανότητα  εκτίμησης  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών 

«ισορροπίας», ώστε να έχουν έναν συγκεκριμένο προσανατολισμό.  

31.1. Η Ικανότητα Εφαρμογής Νομισματικών Πολιτικών 
Οι υπό εξέταση χώρες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως χώρες υπό ανάπτυξη. Σε 
καμία περίπτωση δεν  μπορούν  να  χαρακτηριστούν  και ως αναδυόμενες αγορές  ή 
χώρες οι οποίες εν μέρει έχουν αναπτύξει την κεφαλαιαγορά τους, απλά και μόνον 
διότι λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στον χώρο ο οποίος ονομάζεται Ε.Ε. και 
με τον οποίον είναι στενά συνδεδεμένες, αν όχι εν μέρει ολοκληρωμένες. Δεν είναι 
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χώρες  οι  οποίες  αντιμετωπίζουν  το  πρόβλημα  του  προπατορικού  αμαρτήματος  ή 
βασικής  αδυναμίας,  τόσο  διότι  έχουν  εν  μέρει  αναπτύξει  τις  εσωτερικές 
κεφαλαιαγορές,  στις  οποίες  πολλές  από  αυτές  εκδίδουν  χρέος  στο  νόμισμά  τους, 
όσο  και  διότι  διαθέτουν  πρόσβαση  στη  διεθνή  και  δη  ευρωπαϊκή  κεφαλαιαγορά. 
Ασφαλώς  και  προσανατολίζονται  προς  και  επηρεάζονται  από  τις  αποφάσεις  της 
ΕΚΤ.  Αυτό  το  γεγονός  δεν  είναι  ανάγκη  να  αποτελέσει  ένα  μειονέκτημα,  καθώς  η 
πολιτική  της  ΕΚΤ  δεν  είναι  άλλη  από  μια  πολιτική  σταθεροποίησης  και  δεν 
διακρίνεται  από  τις  συχνές  μεταστροφές,  που  ίσως  εμφανίζουν  οι  νομισματικές 
πολιτικές  άλλων  κεντρικών  τραπεζών.  Κάτι  τέτοιο  συμβάλλει  και  στη 
σταθεροποίηση της νομισματικής πολιτικής των υπό εξέταση χωρών.  

Σε  ένα  τέτοιο  περιβάλλον  σταθερότητας,  οι  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  δεν 
πρόκειται να αποτελέσουν ένα πρόβλημα, διότι θα καθορίζονται κατά ένα μεγάλο 
μέρος από τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε 
στρεβλώσεις. Απεναντίας, θα αποτελέσουν έναν μηχανισμό υποβοήθησης σωστών 
αποφάσεων. Τυχόν εκτροπές της συναλλαγματικής ισοτιμίας, μπορούν όπως είδαμε 
(κεφάλαιο  28)  να  αντιμετωπιστούν  με  έκτακτες  παρεμβάσεις.  Το  να 
«δαιμονοποιείται»  η  συναλλαγματική  ισοτιμία  κάθε  φορά  που  προκύπτουν 
υποψίες χρηματοπιστωτικής αστάθειας, και να προτείνεται η κατάργησή της μέσω 
της σταθερής σύνδεσης, αποτελεί μια ακραία λύση, η οποία, όπως έδειξε η κρίση, 
μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με υπερβολικό δανεισμό.  

Από την άλλη πλευρά, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των χωρών, είναι το θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Ε., το οποίο εξασφαλίζει την υλοποίηση των οικονομικών 
αποφάσεων,  την  υλοποίηση  των  συμβολαίων,  προστατεύει  τον  δανειστή  και  τον 
δανειζόμενο, εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της χρηματοπιστωτικής αγοράς.  

Με άλλα λόγια, είμαστε σε θέση, έστω και σε θεωρητικό επίπεδο, να ισχυρισθούμε 
ότι οι συγκεκριμένες χώρες αντιμετωπίζουν καταστάσεις, οποίες βρίσκονται αρκετά 
κοντά σε αυτό  το οποίο ονομάσαμε  λειτουργικό  τρίγωνο  και  δεν  είναι ανάγκη  να 
προσφύγουν σε λύσεις μη λειτουργικών τριγώνων.  

Στην πράξη, μένει να αποδειχθεί κατά πόσο οι συγκεκριμένες χώρες, χρησιμοποιούν 
ανεξάρτητες  και  αποτελεσματικές  νομισματικές  πολιτικές.  Και  αυτό  θα  ήταν  ένα 
από  τα  ερευνητικά  πεδία  στα  οποία  θα  μπορούσαμε  να  επικεντρώσουμε  την 
προσοχή  μας.  Αυτή  θα  μπορούσε  να  υλοποιηθεί  εξετάζοντας  κατά  πόσο  οι 
συγκεκριμένες  χώρες  εφαρμόζουν  ανεξάρτητες  πολιτικές,  ερευνώντας  τις 
αποφάσεις και εξαγγελίες των κεντρικών τραπεζών ή εξετάζοντας κατά πόσο και με 
τι  βαθμό  επιτυχίας  υλοποιούν  πολιτικές  τύπου  κανόνα  του  Taylor,  χωρίς  να 
λαμβάνουν  υπ’  όψη  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία.  Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  την 
εμπειρία  της  Πολωνίας  και  της  Τσεχίας,  οι  οποίες  φαίνεται  να  έχουν 
σταθεροποιήσει  τις  οικονομίες  τους  χρησιμοποιώντας  πολιτικές  στόχευσης  του 
πληθωρισμού, οι ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές.   

31.2. Η Ανάγκη Μείωσης των Επιτοκίων 
Οι  ευρωπαϊκές  χώρες  σε  μετάβαση,  βρίσκονται  εδώ  και  μερικά  χρόνια  σε  μια 
διαδικασία  σύγκλισης  των  επιτοκίων.  Τα  περιθώρια  των  κρατικών  ομολόγων  σε 
σχέση  με  τα  περιθώρια  των  χωρών  της  ευρωζώνης  μειώθηκαν  σημαντικά  και  για 
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αυτό  τον  λόγο  δεν  διαπιστώνουμε  την  ανάγκη  χρήσης  σταθερών  συνδέσεων  με 
σκοπό τη μείωση των επιτοκίων. Εξ άλλου, όπως είναι γνωστό και σημειώθηκε και 
προηγουμένως, η κατάργηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας καταργεί το περιθώριο 
συναλλαγματικού κινδύνου, αλλά όχι το περιθώριο πιστωτικού κινδύνου. Όπως εξ 
άλλου αναφέρθηκε σε αρκετές περιπτώσεις, μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, 
οι συγκεκριμένες χώρες έπαψαν να αξιολογούνται με μια «ευγενική ανεμελιά» από 
τη  διεθνή  επενδυτική  κοινότητα,  η  οποία  πλέον  φαίνεται  να  δείχνει  μεγαλύτερη 
έμφαση στη μακροοικονομική σταθερότητας  και  ζητήματα πιστωτικής αξιοπιστίας 
και είναι αμφίβολο κατά πόσο σε ένα τέτοιο περιβάλλον πολιτικές σταθεροποίησης 
της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  θα  μπορέσουν  στο  μέλλον  να  «ξεγελάσουν»  την 
επενδυτική κοινότητα. Το μόνο το οποίο ίσως καταφέρουν είναι να την οδηγήσουν 
σε μονόπλευρες στρατηγικές κερδοσκοπίας τύπου carry trade.  

31.3. Η Ανάγκη Μείωσης του Πληθωρισμού 
Η ανάγκη μείωσης του πληθωρισμού στις υπό εξέταση χώρες είναι δεδομένη, αλλά 
το  ερώτημα  το  οποίο  τίθεται  είναι  κατά  πόσο  μια  τέτοια  πολιτική  θα  πρέπει  να 
υλοποιηθεί  με  τη  βοήθεια  σταθερών  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  όπως 
ισχυρίζονται  πολλές  φορές  οι  υποστηρικτές  των  σταθερών  συνδέσεων, 
χρησιμοποιώντας  το  επιχείρημα  ότι  σταθερές  συνδέσεις  οδηγούν  σε  μείωση  του 
πληθωρισμού.  Οι  επιχειρήσεις  στις  χώρες  σε  μετάβαση,  μετά  από  αρκετά  χρόνια 
λειτουργίας  στην  Ε.Ε.,  προμηθεύονται  τις  πρώτες  ύλες  από  άλλες  ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις,  πουλούν  στις  ευρωπαϊκές  χώρες,  τιμολογούν  σε  ευρώ.  Αλλά  και  οι 
απλοί πολίτες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το ευρώ στις συναλλαγές τους. 
Κατά  πόσο  μια  πολιτική  σύνδεσης  των  νομισμάτων  των  χωρών  με  το  ευρώ  θα 
επιφέρει αποτελέσματα στο μέτωπο του πληθωρισμού είναι αρκετά αμφίβολο. Από 
την  άλλη  πλευρά,  οι  συγκεκριμένες  χώρες  δεν  φαίνεται  να  είναι  τόσο 
«αναξιόπιστες»,  ώστε  να  εισαγάγουν  την  αξιοπιστία  μέσω  της  σταθερής 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Λειτουργώντας  στο  πλαίσιο  της    Ε.Ε.,  εκτός  από  τη 
νομισματική  πολιτική,  μπορούν  να  εφαρμόσουν  και  εφαρμόζουν  τις  πολιτικές 
ανταγωνισμού τις οποίες εφαρμόζει και η Ε.Ε. 

31.4. Η Ανάγκη Χρήσης της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας ως 
μέσο Προώθησης των Εμπορικών Συναλλαγών 

Παραβλέποντας  προς  στιγμήν  το  ζήτημα  της  υιοθέτησης  του  ευρώ  και  των 
επιπτώσεων  τις  οποίες  μπορεί  να  έχει  ένα  κοινό  νόμισμα  στην  ανάπτυξη  των 
εμπορικών  συναλλαγών,  θα  εξετάσουμε  κατά  πόσο  είναι  σκόπιμο  να 
χρησιμοποιηθεί η συναλλαγματική ισοτιμία έντεχνα, μέσω υποτιμήσεων, όπως στην 
περίπτωση  των  χωρών  της  Νοτιο‐Ανατολικής  Ασίας,  ως  μέσο  προώθησης  των 
εξαγωγών.  Στον  βαθμό  κατά  τον  οποίο  οι  επιχειρήσεις  και  οι  απλοί  πολίτες 
παίρνουν  τις  αποφάσεις  τους  με  βάση  το  ευρώ,  αυτή  η  πολιτική  της 
«εκμετάλλευσης  των  γειτόνων»  (beggar  the  neighbor)  μπορεί  να  αποδώσει 
τουλάχιστον  βραχυπρόθεσμα,  αλλά  είναι  δύσκολο  να  δεχθούμε  ότι  μια  τέτοια 
πολιτική  δεν  θα  επιφέρει  τις  αντιδράσεις  των  γειτόνων.  Πέραν  του  γεγονότος  ότι 
δεν  είναι  καθόλου  βέβαιο  ότι  μια  κυμαινόμενη  συναλλαγματική  ισοτιμία  επιδρά 
αρνητικά  στην  ανάπτυξη  των  εμπορικών  συναλλαγών,  καθώς,  όπως  ήδη 
αναφέρθηκε, σε πολλές περιπτώσεις μια μεταβαλλόμενη συναλλαγματική ισοτιμία 
μπορεί  να  προκαλεί  αβεβαιότητα,  αλλά,  από  την  άλλη,  αυτή  η  μεταβαλλόμενη 
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συναλλαγματική  ισοτιμία  προσφέρει  πρόσθετες  δυνατότητες  επίτευξης  κέρδους. 
Εκτιμούμε ότι στη περίπτωση των υπό εξέταση χωρών, δεν είναι αναγκαίο ούτε και 
χρήσιμο  απλά  και  μόνο  να  βασισθούν  σε  μια  κάποια  ευνοϊκή  συναλλαγματική 
ισοτιμία  και  να  παραμελήσουν  το  γεγονός,  ότι  ήδη  λειτουργούν  σε  μια  από  τις 
μεγαλύτερες  αγορές  του  κόσμου  και  συνεπώς  θα  πρέπει  να  προωθήσουν  τα 
προϊόντα  τους  αποκτώντας  ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα,  βασιζόμενες    στην 
ποιότητα και την τεχνολογία.    

31.5. Τι Αποφεύγουν οι Ευρωπαϊκές Χώρε σε Μετάβαση, σε 
Περίπτωση Χρήσης του Καθεστώτος της Ελεύθερης 

Διακύμανσης  
Χρησιμοποιώντας  το  καθεστώτος  της  ελεύθερης  διακύμανσης,  οι  χώρες 
αποφεύγουν δύο δύσκολα προβλήματα. Κατά πρώτον το πρόβλημα διαχείρισης των 
συναλλαγματικών  αποθεμάτων  και  δεύτερον  το  πρόβλημα  της  ενίσχυσης  του 
δανεισμού σε ευρώ.  
Από  τη θεωρία είναι  γνωστό,  και δεν είναι αναγκαίο να αναλυθεί λεπτομερειακά, 
ότι  η  στήριξη  μιας  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  μεταβάλλει  τα  συναλλαγματικά 
αποθέματα. Αγοράζοντας συνάλλαγμα και ρίχνοντας εγχώριο νόμισμα στην αγορά, 
οι αρχές αντιδρούν σε τάσεις ανατίμησης του εγχωρίου νομίσματος, ενώ πωλώντας 
συνάλλαγμα  έναντι  εγχώριων  νομισμάτων  αντιδρούν  σε  τάσεις  υποτίμησής  του. 
Καθώς  το  συναλλαγματικά  αποθέματα  στη  δεύτερη  περίπτωση  δεν  είναι 
απεριόριστα,  οι  αρχές  θα  πρέπει  να  φροντίζουν  να  έχουν  τα  απαραίτητα 
αποθέματα.  Ποιο  είναι  το  μέγεθος  των  συναλλαγματικών  αποθεμάτων  το  οποίο 
πρέπει να κατακρατούν οι διάφορες χώρες; Ο κανόνας των Greenspan και Guidotti, 
σύμφωνα  με  τον  οποίον  τα  κράτη  πρέπει  να  κατακρατούν  κατ’  ελάχιστον 
συναλλαγματικά  αποθέματα  τα  οποία  πρέπει  να  καλύπτουν  βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις  τριών μηνών, δεν φαίνεται να αρκεί,  καθώς η εμπειρία των κρίσεων 
έδειξε,  ότι  η  κάλυψη  θα  πρέπει  να  είναι  πολύ  μεγαλύτερη  και  θα  πρέπει  να 
συμπεριλαμβάνει ακόμα και τις ιδιωτικές πιστώσεις.  

Από την άλλη πλευρά, η εμπειρία χωρών όπως αυτή της Κίνας ή και των υπόλοιπων 
χωρών  της  Νοτιο‐Ανατολικής  Ασίας  έδειξε  ότι  τα  μεγάλα  συναλλαγματικά 
αποθέματα δεν είναι χωρίς κόστος,  κόστος  το οποίο προέρχεται από  τη μη χρήση 
τους ή τη χρήση τους σε χαμηλών αποδόσεων τοποθετήσεις. Θα μπορούσε κάποιος 
να  αντιπροτείνει,  ότι  και  στην  περίπτωση  των  χωρών  με  ελεύθερη  διακύμανση, 
καθώς  οι  αρχές    παρεμβαίνουν  στην  αγορά  συναλλάγματος  για  να  αποφύγουν 
υπερβολικές  μεταβολές,  απαιτούνται  συναλλαγματικά  αποθέματα.  Στη 
συγκεκριμένη  περίπτωση  όμως  θα  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  οι  χώρες  με  καθεστώτα 
ελεύθερης  διακύμανσης  παρεμβαίνουν  περιστασιακά,  όποτε  το  μέγεθος  των 
συναλλαγματικών  αποθεμάτων  δεν  είναι  το  ίδιο  με  αυτό  των  χωρών  οι  οποίες 
παρεμβαίνουν  σε  μόνιμη  βάση  για  να  κρατήσουν  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία 
σταθερά υποτιμημένη, όπως λογίζεται ότι κάνει η Κίνα.  

Ο δανεισμός των χωρών σε ευρώ στις υπό εξέταση χώρες δεν θα παύσει και αυτό 
οφείλεται και στο γεγονός ότι ευρωπαϊκές τράπεζες δραστηριοποιούνται σε αυτές 
χώρες.  Πέραν  αυτών  όμως,  είδαμε  (βλέπε  κεφάλαιο  22)  ότι  οι  σταθερές 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  καθώς  εξαλείφουν  το  κίνδυνο  της  συναλλαγματικής 



444 
 

ισοτιμίας, σε συνδυασμό με τα χαμηλά επιτόκια στις χώρες της Ε.Ε. και τα σχετικά 
υψηλά επιτόκια στις υπό εξέταση χώρες, οδήγησαν σε μια αύξηση της ζήτησης και 
της  προσφοράς  δανείων  σε  ξένο  νόμισμα.  Εάν  οι  χώρες  αυτές  αφήσουν  τη 
συναλλαγματική ισοτιμία να κυμαίνεται ελεύθερα, τότε πολύ πιθανόν η ακάλυπτη 
ισοτιμία  των  επιτοκίων  να  αποκατασταθεί  επιφέροντας  ισορροπία  στον  τομέα 
αυτόν,  χωρίς  να  ενισχύει  την  τάση  για  περαιτέρω  δανεισμό  σε  ευρώ.    Η 
αποκατάσταση της συναλλαγματικής ισοτιμίας αποτελεί τη σωστή πολιτική, η οποία 
μπορεί  να  οδηγήσει  στη  λύση  του  προβλήματος  του  δανεισμού  σε  ευρώ  για  όσο 
καιρό  οι  υπό  εξέταση  χώρες  παραμένουν  εκτός  ευρωζώνης  και  αυτό  δείχνει  η 
εμπειρία  των  χωρών  όπως  η  Πολωνία  και  η  Τσεχία,  στις  οποίες  το  μέγεθος 
δανεισμού  σε  ξένο  νόμισμα  ήταν  σχετικά  περιορισμένο.  Σε  αντίθεση  με  την 
περίπτωση των ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  οι σταθερές 
συνδέσεις απλώς αντιμετωπίζουν κάποια συμπτώματα του υπερβολικού δανεισμού 
σε ξένο νόμισμα, αλλά δεν επιλύουν το πρόβλημα.  

Τέλος,  και αυτό πολλές φορές παραβλέπεται, αφήνοντας  τις αρχές να καθορίζουν 
της  συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  παρέχεται  η  δυνατότητα  παρέμβασης  σε 
πολιτικούς,  οι  οποίοι  πολλές  φορές  ακολουθούν  τους  δικούς  τους  ιδιαίτερους 
στόχους,  σε  πολιτικούς  οι  οποίοι  είναι  ευάλωτοι  στις  πιέσεις  των  ομάδων 
συμφερόντων (βλέπε κεφάλαιο 2.2). 
 

32. ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
 
Από  το  σύνολο  των  εμπειρικών  μελετών  οι  οποίες  σχετίζονται  με  το  θέμα, 
θεωρούμε  ότι  έχουμε  εξετάσει  ένα  αντιπροσωπευτικό  δείγμα,  το  οποίο  μας 
επιτρέπει  να  σχηματίσουμε  άποψη  για  αρκετά  ζητήματα.  Οι  μελέτες  τις  οποίες 
εξετάσαμε  φαίνεται  να  επιβεβαιώνουν  ως  ένα  σημείο  και  τις  θεωρητικές  μας 
εκτιμήσεις. 
  
Αναφορικά με το ζήτημα της ένταξης των χωρών στην ευρωζώνη, η μεθοδολογία και 
οι έρευνες τις οποίες λάβαμε υπ’ όψη μας στο πλαίσιο της εκτίμησης του κόστους 
και  οφέλους,  ήταν  κατά  την  γνώμη  μας,  αποκαλυπτική,  διότι  αντιπαρέβαλε  την 
αβέβαιη  και  μακροπρόθεσμη  εμφάνιση  των  ωφελειών  με  τη  σχεδόν  άμεση 
εμφάνιση πολλών περιπτώσεων κόστους.  

Στο πολύ σημαντικό και πολυσυζητημένο ζήτημα των επιπτώσεων της κατάργησης 
της συναλλαγματικής ισοτιμίας ή των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η μείωση της 
μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στην  ανάπτυξη  των  εμπορικών 
συναλλαγών, η εμπειρική έρευνα δεν καταλήγει σε κατηγορηματικά αποτελέσματα. 
Οι  παλαιές  μεγάλες  μελέτες  όπως  των  Rogoff  et  al.,  (2004),  Levy‐Yeyati  και 
Sturzenegger  (2003)  και  Gosh  Gulde  και Wolf  (2003),  τις  οποίες  εξετάσαμε  στο 
πρώτο  μέρος,  δεν  δείχνουν  σαφή  αποτελέσματα,  καθώς  ορισμένες  από  αυτές 
βρίσκουν  θετική  συσχέτιση  και  άλλες  αρνητική.  Οι  μελέτες  των  Frankel  και  Rose 
(2002)  βρίσκουν  θετικά  αποτελέσματα,  αλλά  όπως  είδαμε  αυτά  δεν  είναι  τόσο 
σημαντικά,  όσο  υπολόγισαν  αρχικά  οι  συγγραφείς  αυτοί.  Οι  Micco,  Stein  και 
Ortonez,(2003) βρίσκουν ότι κατά τα πρώτα χρόνια η ΟΝΕ συνέβαλε στην αύξηση 
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των εμπορικών συναλλαγών ως και 10%. Το ζήτημα έχει και την τεχνική του πλευρά. 
Πολλές  μελέτες  δεν  ξεχωρίζουν  κατά  πόσο  το  επίπεδο  ανάπτυξης  επιδρά  στην 
επιλογή των καθεστώτων ή τα καθεστώτα στην ανάπτυξη. Η έρευνα των Frankel και 
Rose,  φαίνεται  να  παρουσιάζει  ένα  σημαντικό  βαθμό  μεροληψίας,  διότι 
συμπεριέλαβε  πολλές  και  μικρές  χώρες,  οι  οποίες  ούτως  ή  άλλως  παρουσιάζουν 
υψηλό  ρυθμό  ανάπτυξης  ή  διότι  συμπεριέλαβε  επίσης  χώρες  με  ιστορικό 
παράδοσης εμπορικών συναλλαγών. Ο Schnabel (2007) σε μια έρευνα εξέτασε πώς 
η μεταβλητότητα της συναλλαγματικής  ισοτιμίας επιδρά στην ανάπτυξη, μέσω της 
επίδρασης στη σταθερότητα των τιμών,  της αγοράς κεφαλαίου και στην ανάπτυξη 
των  εμπορικών  συναλλαγών.  Σε  κάθε  περίπτωση  η  περαιτέρω  διερεύνηση  είναι 
αναγκαία.  

Κατά  πόσο  η  κατάργηση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  η  υιοθέτηση  ενός 
κοινού νομίσματος οδηγεί τελικά στην οικονομική ολοκλήρωση, όπως ισχυρίζονται 
ο Rose και η Επιτροπή, και όχι σε εξειδίκευση, όπως εκτιμά ο Paul Krugman, είναι 
ένα  ζήτημα  το  οποίο  αν  μη  τι  άλλο  μετά  από  δέκα  και  πλέον  έτη  θα  πρέπει  να 
επανατεθεί για την Ευρώπη των 27. Ανοιχτό παραμένει και το θέμα της συσχέτισης 
των  επιχειρηματικών  κύκλων  και  καθώς  αυτό  αφορά  τις  μακροοικονομικές 
δραστηριότητες τίθεται σχεδόν σε μόνιμη βάση.  

Η  εξέταση  της αποτελεσματικότητας  της συναλλαγματικής  ισοτιμίας  επιβεβαιώνει 
σε μεγάλο βαθμό την οικονομική ανάλυση και τη θέση μας, ότι η συναλλαγματική 
ισοτιμία δεν είναι τόσο αναποτελεσματική, όπως θεώρησαν οι μονεταριστές, αλλά 
ούτε  και  τόσο  αποτελεσματική  όπως  θεώρησαν  οι  κεϋνσιανοί  και  αυτή  η 
βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της εξαρτάται από το είδος των διαταραχών. 
Ειδικότερα οι μελέτες σε αυτό τον τομέα έδειξαν ότι:  

‐ Διαταραχές  της  προσφοράς  (AS)  είναι  εκείνες  οι  οποίες  προκαλούν 
μακροπρόθεσμες μεταβολές στην παραγωγή. 

‐ Διαταραχές  της  ζήτησης  (IS)  είναι  εκείνες οι  οποίες  έχουν  επιπτώσεις  στην 
πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, αλλά δεν επιδρούν στην παραγωγή.  

‐ Ονομαστικές διαταραχές (LM) είναι εκείνες οι οποίες δεν έχουν επιπτώσεις 
τόσο  για  την  παραγωγή,  όσο  και  για  τις  πραγματικές  συναλλαγματικές 
ισοτιμίες,  αλλά  μόνο  στην  προσφορά  χρήματος,  τη  ρευστότητα,  την 
ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος, τον χρηματοπιστωτικό κίνδυνο καθώς 
και την εμφάνιση κερδοσκοπικών επιθέσεων. 

‐ Ονομαστικές  και  χρηματοπιστωτικές  διαταραχές  μεταβάλουν  τις 
χρηματοοικονομικές  μεταβλητές  επιτόκια  και  συναλλαγματική  ισοτιμία, 
αλλά μακροπρόθεσμα δεν μεταβάλουν τις πραγματικές μεταβλητές. 

‐ Οι μεταβολές  της  ζήτησης επιδρούν στις μεταβλητές,  επιτόκια, πραγματική 
και ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία, λόγω της αργής προσαρμογής των 
τιμών  των  προϊόντων  και  των  μισθών,  μακροπρόθεσμα  όμως  οι  τιμές  θα 
αυξηθούν και η παραγωγή θα επιστρέψει στα αρχικά επίπεδα. 

‐ οι μεταβολές της προσφοράς επιδρούν στην παραγωγή και στις τιμές, αλλά 
η  κατεύθυνση  της  επίδρασης  στις  τιμές  και  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία 
γενικά δεν μπορεί να προσδιορισθεί.   

 
Το  πρόβλημα  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  φαίνεται  να  αποτελεί  ο 
χρηματοπιστωτικός τομέας. Η μελέτη των Kuijis και Borgijs, όπως είδαμε, έδειξε ότι 
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στις  πέντε  χώρες  της  Κεντρικής  Ευρώπης,  οι  νομισματικές  διαταραχές  μάλλον 
συνέβαλαν  στον  αποσυντονισμό  των  ονομαστικών  συναλλαγματικών  ιστοτομιών. 
Τα  αποτελέσματα αυτών  των  συγγραφέων σε  καμία περίπτωση δεν  συνάδουν  με 
την εμπειρία της κρίσης, η οποία έδειξε καθαρά, ότι μάλλον οι σταθερές συνδέσεις 
είναι  αυτές  οι  οποίες  συνέβαλλαν  στον  υπερβολικό  δανεισμό  και  στην  εμφάνιση 
του  χρηματοπιστωτικού  κύκλου.  Μια  άλλη  μελέτη  και  συγκεκριμένα  αυτή  των 
Martin, Schuknecht και Vansteenkiste (2007) εξετάζοντας τον ρόλο των καθεστώτων 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στην  αντιμετώπιση  χρηματοπιστωτικών  κύκλων 
κατέληξε  στο  συμπέρασμα,  ότι  εσωτερικές  υποτιμήσεις  έχουν  σχετικά  μικρότερες 
επιπτώσεις στη μείωση της παραγωγής, αλλά διαρκούν πολύ περισσότερο σε σχέση 
με  τις  εξωτερικές  υποτιμήσεις,  οι  οποίες φαίνεται  να παρουσιάζουν  σοβαρότερες 
επιπτώσεις  πολύ  μικρότερης  όμως  διάρκειας,  καθώς  η  ελεύθερη  διακύμανση 
επιτρέπει  των  αναπροσανατολισμό  των  αποφάσεων.  Δεν  πρέπει  επίσης  να 
παραβλέπεται  και  το  γεγονός ότι  τελικά η  Εσθονία,  η Λετονία,  η Λιθουανία  και  η 
Βουλγαρία  δεν  γνώρισαν  παρατεταμένες  νομισματικές  κρίσεις,  γεγονός  το  οποίο 
μάλλον οφείλεται στ βοήθεια των διεθνών οργανισμών αλλά και στις πρωτοβουλίες 
στήριξης του τραπεζικού τομέα.  
 
33. ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
 
Συχνά,  όταν  εξετάζονται  χρηματοπιστωτικά  ζητήματα,  όπως  ζητήματα  ελεύθερης 
διακίνησης  του κεφαλαίου,  υπάρχει μια σχετική δυσκολία  να κατανοηθεί ο ρόλος 
της  χρηματοπιστωτικής  σφαίρας  και  ειδικότερα  πότε  και  σε  ποιες  καταστάσεις 
επιτυγχάνεται η  χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση, και πότε και πώς επιτυγχάνεται η 
χρηματοπιστωτική ευστάθεια,  η  χρηματοπιστωτική  ισορροπία.  Για αυτόν  τον λόγο 
συχνά η προσοχή στρέφεται στις αρνητικές καταστάσεις, στις αρνητικές επιπτώσεις 
της  ελεύθερης  διακίνησης  του  κεφαλαίου.  Χαρακτηριστική  είναι  η  περίπτωση  της 
συζήτησης η οποία προέκυψε μετά την κρίση και η οποία μάλλον επικεντρώνει την 
προσοχή  στον  εντοπισμό  κρίσιμων  καταστάσεων  χρηματοπιστωτικής  αστάθειας 
παρά χρηματοπιστωτικής ευστάθειας. Επίσης χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση 
της αξιολόγησης  της ελεύθερης συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Επειδή είναι δύσκολο 
να  εντοπιστεί  ο  ρόλος  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στη  χρηματοπιστωτική 
ισορροπία και στη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση, το ενδιαφέρον στρέφεται προς 
περιπτώσεις φυγής  κεφαλαίου,  κερδοσκοπίας,  νομισματικών  κρίσεων,  τραπεζικών 
κρίσεων, κρίσεων χρέους, εξωτερικού δανεισμού, συμπεριφοράς αγέλης κ.ά. 
 
Καθώς η θέση μας είναι, ότι οι εξεταζόμενες χώρες  δεν πρέπει να επιδιώξουν μια 
άμεση  ένταξη  στην  ευρωζώνη  και,  όσο  καιρό  αυτές  οι  χώρες  παραμένουν  εκτός 
ευρώ,  δεν  πρέπει  να  καταφύγουν  σε  ένα  καθεστώς  σταθερής  σύνδεσης,  αλλά 
αντιθέτως θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που τους προσφέρει 
μια  αυτόνομη  νομισματική  πολιτική  και  μια  ελεύθερη  συναλλαγματική  ισοτιμία, 
βρισκόμαστε  από  την  άποψη  της  εμπειρικής  έρευνας,  σε  μια  αρκετά  ιδιάζουσα 
θέση,  να ερευνήσουμε και να αποδείξουμε κατά πόσο το σύστημα της ελεύθερης 
κυμαινόμενης  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  λειτουργεί  αποτελεσματικά. 
Υπενθυμίζουμε μόνο τις μελέτες του Fama (1984), ο οποίος ερεύνησε κατά πόσο οι 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες είναι αποτελεσματικές,  εξετάζοντας  την περίπτωση της 
ισχύος της ακάλυπτης ισοτιμίας επιτοκίων, χωρίς να καταλήξει σε κατηγορηματικά 
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αποτελέσματα,  αλλά  και  τις  μελέτες  των Meese  και  Rogoff  (1983)  και  Flood  και 
Rose(2003),  οι  οποίοι  κατέδειξαν,  ότι  οι  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  τελικά  δεν 
ανταποκρίνονται  στα  θεμελιώδη  οικονομικά  μεγέθη  καταλήγοντας  στο 
συμπέρασμα  ότι  μια  «διαδικασία  τυχαίου  περιπάτου»  προβλέπει  καλύτερα  την 
πορεία της συναλλαγματικής ισοτιμίας από οποιοδήποτε υπόδειγμα.  

Προκύπτει  συνεπώς  το  ερώτημα  πώς  θα  μπορούσαμε  να  προσεγγίσουμε  και  να 
αιτιολογήσουμε την πρότασή μας μέσα από εμπειρικές ενδείξεις.  

Η μια λύση είναι να παραμείνουμε αυστηρά προσηλωμένοι στην πρότασή μας και 
να  προσπαθήσουμε  να  εξετάσουμε  κατά  πόσο  οι  υπό  εξέταση  χώρες 
χρησιμοποιούν μια νομισματική πολιτική στόχευσης του πληθωρισμού, στην οποία 
δεν  λαμβάνεται  υπ’  όψη  η  συναλλαγματική  ισοτιμία  και  επιπροσθέτως  να 
αποδείξουμε ότι αυτή η νομισματική πολιτική είναι αποτελεσματική.  Επιπλέον, θα 
μπορούσαμε  να στρέψουμε  την προσοχή μας στη  χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση 
αυτών  των  χωρών,  εξετάζοντας,  παραδείγματος  χάρη,  την  ακάλυπτη  ισοτιμία  των 
επιτοκίων,  την πορεία  της πραγματικής συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  τη  λειτουργία 
του  τραπεζικού  τομέα  και  με  έναν  έμμεσο  τρόπο  να  καταλήξουμε  σε  κάποια 
συμπεράσματα.   

Μία άλλη οδός, την οποία προκρίνουμε είναι, είναι να προσεγγίσουμε το σύνθετο 
θέμα μας σε τρείς άξονες. Ο πρώτος άξονας θα πρέπει να ερευνήσει το ζήτημα της 
οικονομικής  ολοκλήρωσης  των  χωρών.  Κατά  αυτόν  τον  τρόπο  ελπίζουμε  να 
αποκτήσουμε  μια  εμπεριστατωμένη  άποψη  κατά  πόσο  οι  συγκεκριμένες  χώρες 
πρέπει ή όχι να ενταχθούν στην ευρωζώνη. Ο δεύτερος θα έπρεπε να επικεντρώσει 
την  προσοχή  στον  ρόλο  του  καθεστώτος  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στην 
πραγματική σύγκλιση και να εξετάσει κατά πόσο η μεταβολή της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  επηρεάζει  την  πορεία  σύγκλισής  τους.  Ο  τρίτος  άξονας  θα  έπρεπε  να 
εξετάσει  τα  πρακτικά  ζητήματα  της  υιοθέτησης  του  ευρώ,  τα  οποία  συχνά 
παραμελούνται,  τα  οποία  όμως  αποτελούν  μια  πραγματική  πρόκληση  για 
οιονδήποτε καθεστώς και αν επιλεγεί. Μόνο με μια τέτοια πολυεπίπεδη προσέγγιση 
θα  μπορούσαμε  να  αποκτήσουμε  μια  ολοκληρωμένη  εικόνα  του  ζητήματος  του 
ρόλου του καθεστώτος συναλλαγματικής ισοτιμίας στην οικονομική ανάπτυξης των 
ευρωπαϊκών  χωρών  σε  μετάβαση.  Φυσικά,  όλα  αυτά  τα  θέματα  δεν  μπορούν  να 
εξεταστούν στο πλαίσιο μιας απλής διατριβής και  για αυτόν  τον λόγο θα επιλεγεί 
ένας μόνον άξονας. Πριν όμως αναφερθούμε σε αυτόν, θα περιγράψουμε πως θα 
μπορούσε να προσεγγισθούν τα ζητήματα τα οποία θέτουν οι παραπάνω άξονες.   

Ο πρώτος θα πρέπει να  αφορά την εξέταση του βαθμού σύγκλισης των χωρών, έτσι 
ώστε  να  αποκτήσουμε  μια  ακριβή  εικόνα  ακόμα  και  εάν  αυτή  αφορά  τη 
νομισματική  σύγκλιση.  Αυτό  το  ζήτημα  θα  μπορούσε  να  αντιμετωπιστεί 
χρησιμοποιώντας  τεχνικές  ομαδοποίησης  (cluster),  όπως  χρησιμοποίησαν  π.χ.  ο 
Boreiko (2002) ή οι Schadler et al., (2004), oι οποίοι εξέτασαν τον βαθμό σύγκλισης 
των χωρών στα επίπεδα των χωρών της ευρωζώνης. H μεθοδολογία αυτή επιτρέπει 
την  αξιολόγηση  πολλών  ζητημάτων,  τα  οποία  άπτονται  με  έναν  άμεσο  ή  έμμεσο 
τρόπο της πορείας της σύγκλισης. Κατά πάσα πιθανότητα, αξιολογώντας την πορεία 
σύγκλισης  αυτών  των  χωρών,  είναι  δυνατόν  να  συγκριθεί  και  η  πρόοδός  τους  σε 
σχέση με τις άλλες χώρες της περιφέρειας της ευρωζώνης και να αποκτηθεί έτσι μια 



448 
 

καλύτερη εικόνα για το επίπεδο της προόδου τους. Πιθανότατα, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση  θα  μπορούσαν  να  συμπεριληφθούν  και  ζητήματα  υλοποίησης 
δημοσιονομικών  πολιτικών,  όπως  η  εκπλήρωση  των  στόχων  του  Συμφώνου 
Σταθερότητας  και  Ανάπτυξης,  αλλά  και  ζητήματα  υλοποίησης  των  στόχων  της 
Συνθήκης της Λισσαβόνας. Κατά την γνώμη μας, σχεδόν όλες οι έρευνες οι οποίες 
εξετάζουν  το  ζήτημα  της  σύγκλισης  παραβλέπουν  το  γεγονός  ότι  αυτές  οι  χώρες 
άμεσα  ή  έμμεσα  λειτουργούν  ήδη  στο  πλαίσιο  της  Ε.Ε.  και  υπόκεινται  στη 
διαδικασία υλοποίησης  της στρατηγικής  της Λισαβόνας  και  ότι  τελικά στο  ζήτημα 
της  σύγκλισης  πολλά  θα  κριθούν  στο  κατώτατο  επίπεδο  της  διάρθρωσης  των 
οικονομιών.  Παρομοίως,  οι  δημοσιονομικές  πολιτικές  αποτελούν  ένα  από  τα 
σημαντικότερα  τμήματα  πολιτικής  που  εφαρμόζουν  οι  χώρες  και  το  κατά  πόσο, 
τόσο  εντός,  όσο  και  εκτός  της  ευρωζώνης  συμβάλλουν  στην  πορεία  της 
ολοκλήρωσης  είναι  ένα  ζητούμενο  το  οποίο  θα  πρέπει  να  εξετασθεί.  Το  βασικό 
μειονέκτημα αυτής  της μεθοδολογίας  είναι η συγκεκριμενοποίηση  των κριτηρίων, 
βάσει  των  οποίων  μπορεί  να  επιχειρηθεί  αυτή  η  ομαδοποίηση.  Από  την  άλλη 
πλευρά, αυτό το μειονέκτημα μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα, 
καθώς  επιτρέπει  να  εξετασθεί  το  ζήτημα  της  σύγκλισης  κάτω  από  διαφορετικά 
κριτήρια. 
 
Ο  δεύτερος  άξονας  θα  πρέπει  να  αφορά  το  ζήτημα  της  αξιολόγησης  των 
καθεστώτων συναλλαγματικών ισοτιμιών και το ενδιαφέρον θα πρέπει να στραφεί 
στον βαθμό μεταβλητότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων των 
χωρών  αυτών  έναντι  του  ευρώ  και  των  επιπτώσεων  που  μπορεί  να  έχει  η 
μεταβλητότητα  αυτή,  τόσο  στη  σφαίρα  της  πραγματικής  οικονομίας,  όσο  και  στη 
νομισματική / χρηματοπιστωτική σφαίρα. Η προσπάθεια αυτή μπορεί να βασισθεί 
στην εμπειρία των ερευνών οι οποίες εξέτασαν το ζήτημα της αποτελεσματικότητας 
των συναλλαγματικών καθεστώτων των δεκαετιών του 2003 και συγκεκριμένα των 
μελετών, οι οποίες αναφέρθηκαν στο πρώτο μέρος (βλέπε κεφάλαιο 5 και πίνακα 1‐
2 του παραρτήματος Ι), καθώς επίσης και σε σύγχρονες έρευνες, όπως αυτή των De 
Grauwe  και  Schnabel  (2004),  Schnabel  (2007),  Arratibel  et  al.,  (2008),  οι  οποίες 
ασχολούνται με τις επιπτώσεις της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
στην  οικονομική  ανάπτυξη.  Αναφορικά  με  τις  επιπτώσεις  της  μεταβλητότητας  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στη  νομισματική  /  χρηματοπιστωτική  σφαίρα,  αυτή 
μπορεί να εξεταστεί με τη βοήθεια των επιπτώσεων στον χρηματοπιστωτικό κύκλο, 
τις  επιπτώσεις  σε  δανεισμό  σε  ξένο  νόμισμα,  τις  επιπτώσεις  στο  επίπεδο  τιμών, 
καθώς και στο επιτόκιο. 
 
Ο  τρίτος  άξονας  θα  πρέπει  να  αφορά  τα  πρακτικά  ζητήματα  της  υιοθέτησης  του 
ευρώ  και  κυρίως  τον  προσδιορισμό  του  χρόνου  ένταξης  στον  μηχανισμό 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  αλλά  και  τον  τρόπο  λειτουργίας  της  νομισματικής 
πολιτικής εντός του μηχανισμού. Τα ζητήματα αυτά μπορούν, κατά την άποψή μας, 
να  προσδιοριστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τη χρήση ενός δυναμικού 
μακροοικονομικού  υποδείγματος  γενικής  ισορροπίας  και  την  αξιολόγηση 
καταστάσεων εκτός και εντός ευρωζώνης. Η προσπάθεια αυτή μπορεί να βασισθεί, 
για  παράδειγμα,  στις  εργασίες  του  Υπουργείου  Οικονομικών  της  Μεγάλης 
Βρετανίας,  το  οποίο  έκανε  χρήση  ενός  τέτοιου  υποδείγματος  και  το  οποίο,  όπως 
είδαμε,  στήριξε  την  απόφαση  για  ένταξη  στο  αποτελέσματα  αυτής  της  άσκησης, 
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παρ’  όλο  που  προέβλεψε  μια  αύξηση  των  εμπορικών  συναλλαγών  έως  και  50%, 
στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  η  Βρετανία  εντάσσονταν  στην  ΟΝΕ.  Παρόμοιες 
ασκήσεις εφαρμόστηκαν και από άλλους ερευνητές, όπως οι Schadler et al., (2004), 
οι  οποίοι  εκτέλεσαν  μια  τέτοια  άσκηση  προσομοίωσης  για  τις  πέντε  χώρες  της 
Κεντρικής  Ευρώπης  ή  όπως  οι  Barrel  et  al.,  (n.d.),  οι  οποίοι  χρησιμοποίησαν  το 
μακροοικονομικό υπόδειγμα NΙGEM για τις χώρες Εσθονία, Πολωνία, Σλοβενία και 
Τσεχία.  Παρ’  όλο πού  τα αποτελέσματα  τέτοιων προσομοιώσεων  εξαρτώνται  από 
τις  υποθέσεις  των  υποδειγμάτων,  και  τα  στοιχεία  τα  οποία  χρησιμοποιούνται 
μοιάζουν να αποτελούν ασκήσεις επί χάρτου, η προσέγγιση αυτή έχει την αξία της, 
διότι  μπορεί  να  δώσει  μια  πρώτη  εντύπωση  για  το  χρόνο  ένταξης  και  την 
αποτελεσματικότητα λειτουργίας της νομισματικής πολιτικής εκτός και εντός ΟΝΕ.  
 
Εμείς, όπως ήδη τονίστηκε στα προηγούμενα, θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας 
στον δεύτερο άξονα έρευνας, διότι θεωρούμε ότι σχετίζεται άμεσα με ένα από τα 
κεντρικότερα  ζητήματα  του θέματός  μας,  και  συγκεκριμένα αυτό  του  καθεστώτος 
συναλλαγματικής ισοτιμίας. 
 

34. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

34.1. Θεωρητικές Παρατηρήσεις 
Η  έρευνα  θα  επικεντρωθεί  στην  εξέταση  της  συμβολής  του  καθεστώτος 
συναλλαγματικής ισοτιμίας στην πραγματική σύγκλιση. Επειδή στην περίπτωση των 
υπό  εξέταση  χωρών,  αυτές  χρησιμοποιούν  ήδη  εδώ  και  χρόνια  συγκεκριμένα 
καθεστώτα με σχετική επιτυχία και φαινομενικά δεν τίθεται θέμα αντικατάστασής 
τους,  το  ενδιαφέρον  μας  στρέφεται  μάλλον  προς  τον  βαθμό  μεταβλητότητας  των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών παρά στο είδος του καθεστώτος. Για αυτόν τον λόγο η 
έρευνα  θα  επικεντρώσει  την  προσοχή  της  στις  επιπτώσεις  τις  οποίες  έχει  η 
μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας στη σύγκλιση.  

Αναγκαία  θεωρείται  η  διερεύνηση  της  συμβολή  της  μεταβλητότητας  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  τόσο  στον  πραγματικό,  όσο  και  στο  νομισματικό  / 
χρηματοπιστωτικό τομέα.  

Η  επίδραση  της  μεταβλητότητας  στον  πραγματικό  τομέα,  ουσιαστικά  στην 
ανάπτυξη,  περιλαμβάνει  τη  γνωστή  προβληματική  της  συσχέτισης  της 
μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  με  την    παραγωγή.  Αυτή,  στην 
προκειμένη  περίπτωση,  δεν  θα  εξετασθεί  έμμεσα  όπως  στις  περιπτώσεις  των 
μελετών  των  Rose  και  Frankel  (2000,  2003),  οι  οποίοι  πρώτα  εξέτασαν  τις 
επιδράσεις  της  μεταβολής  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στην  ανάπτυξη  των 
εμπορικών  συναλλαγών  και  κατόπιν  τις  επιδράσεις  των  εμπορικών  συναλλαγών 
στην αύξηση του εισοδήματος, αλλά θα καταβληθεί προσπάθεια να εξεταστούν οι 
άμεσες επιπτώσεις  της μεταβολής στο κατά κεφαλήν εισόδημα, στις άμεσες  ξένες 
επενδύσεις καθώς και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.  
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Η  επίδραση  της  μεταβολής  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στο  εισόδημα  και  την 
ανάπτυξη  είναι  ως  γνωστό  αμφισβητούμενες.  Οι  υποστηρικτές  της  θέσης  των 
σταθερών  συνδέσεων  υποστηρίζουν  ότι  μια  μείωση  της  μεταβολής  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας ή μια σταθεροποίησή της θα συμβάλλει στη μείωση της 
αβεβαιότητας,  στη διευκόλυνση  της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και  κατά 
αυτόν τον τρόπο στην αύξηση των επενδύσεων και κατ΄ επέκταση στην αύξηση της 
παραγωγής.  Ακόμη,  υποστηρίζουν  ότι  η  μείωση  και  ειδικότερα  η  κατάργηση  της 
μεταβολής  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  θα  συμβάλλει  στη  διαφάνεια  και  στην 
αύξηση  της ανταγωνιστικότητας και  του εισοδήματος.  Επίσης υποστηρίζουν,  ότι η 
μείωση  της  μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  μάλιστα  η 
κατάργησή  της  θα  συμβάλλει  στη  μείωση  του  επιτοκίου  καθώς  καταργείται  ή 
μειώνεται  το  περιθώριο  συναλλαγματικού  κινδύνου  και  αυτό  με  τη  σειρά  του  θα 
έχει θετικές επιπτώσεις στις επενδύσεις και το εισόδημα.  

Από την άλλη πλευρά, υποστηρίζεται ότι ναι μεν η μεταβολή της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  συμβάλλει  στην  αβεβαιότητα,  ταυτόχρονα  όμως  αυτή  η  μεταβλητότητα 
προσφέρει πρόσθετες εναλλακτικές ευκαιρίες επίτευξης κέρδους και καταργώντας 
τη  συναλλαγματική  ισοτιμία  ή  περιορίζοντας  τη  μεταβλητότητα  περιορίζεται  η 
αξιοποίηση αυτών  των  εναλλακτικών  ευκαιριών,  γεγονός  το οποίο μπορεί  να  έχει 
αρνητικές συνέπειες στην παραγωγή και την ανάπτυξη.  

Το  επιχείρημα  σύμφωνα  με  το  οποίο  η  μείωση  της  μεταβλητότητας  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας και μάλιστα η κατάργησή της θα συμβάλλει στη μείωση 
του επιτοκίου και συνεπώς στην αύξηση της παραγωγής, αμφισβητείται και αυτό. 
Πρώτον, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι στην περίπτωση των υπό εξέταση χωρών η 
κατάργηση τους συναλλαγματικής  ισοτιμίας ή η σταθεροποίησή της θα συμβάλλει 
στη  μείωση  του  επιτοκίου,  διότι  σταθεροποιώντας  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία 
εκλείπει  το  σχετικό  περιθώριο  κινδύνου,  αλλά  δεν  καταργείται  ο  πιστωτικός 
κίνδυνος,  ο  κίνδυνος  πτώχευσης.  Δεύτερον,  το  επιχείρημα  ότι  η  μείωση  του 
επιτοκίου  θα  οδηγήσει  σε  υψηλότερους  ρυθμούς  μεγέθυνσης  δεν  είναι  απόλυτα 
σωστό,  διότι  η  θεωρία  της  μεγέθυνσης  τύπου  Solow,  υποστηρίζει  ότι  το  επιτόκιο 
αυτό καθ’ εαυτό δεν επηρεάζει τον ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας, καθώς αυτός 
καθορίζεται  από  το  ύψος  των  μέσων  παραγωγής  και  την  τεχνολογική  πρόοδο. 
Δηλαδή, μια μείωση του επιτοκίου θα επηρεάσει πρόσκαιρα την ανάπτυξη και θα 
την οδηγήσει όμως στην πορεία  ισορροπίας η οποία είναι δεδομένη και αυτή δεν 
αλλάζει  για  όσο  διάστημα  δεν  αλλάζει  το  ύψος  των  μέσων  παραγωγής  και  η 
τεχνολογία.  

Παρατηρώντας  τις  προηγούμενες  θεωρητικές  αναφορές,  διαφαίνεται  η  πληθώρα 
των  τρόπων  προσέγγισης  της  εξέτασης  της  σχέσης  της  μεταβολής  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας και της ανάπτυξης της παραγωγής. Παρ’ όλα αυτά, δεν 
θα  βασισθούμε  στη  λεπτομερειακή  εξέταση  κάποιων  από  τις  προαναφερθείσες 
περιπτώσεις, αλλά θα προσεγγίσουμε το ζήτημα γενικά, εξετάζοντας τις επιπτώσεις 
της  μεταβολής  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στο  κατά  κεφαλήν  εισόδημα, 
ελέγχοντας  ταυτόχρονα  τη συμβολή διαφόρων παραγόντων στην ανάπτυξη,  όπως 
το  επίπεδο  των  επενδύσεων,  το  επίπεδο  των  άμεσων  ξένων  επενδύσεων,  τα 
δημοσιονομικά ελλείμματα κ.ά. 
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Ως γνωστόν (βλέπε κεφάλαιο 16), οι άμεσες ξένες επενδύσεις αποτέλεσαν έναν από 
τους  σημαντικότερους  πυλώνες  ανάπτυξης  των  υπό  εξέταση  χωρών.  Γενικά,  το 
ζήτημα  των  άμεσων  ξένων  επενδύσεων  προσεγγίζεται  με  οικονομετρικά 
υποδείγματα τύπου έλξης επενδύσεων (gravity models), όπου μεγάλο ρόλο παίζουν 
η  απόσταση,  η  αποδοτικότητα  των  επενδύσεων,  το  κόστος  εργασίας  κ.ά.  Η 
συναλλαγματική  ισοτιμία  αποτελεί  έναν  πολύ  σημαντικό  παράγοντα  διότι 
επηρεάζει το κόστος  μιας άμεσης ξένης επένδυσης. Μια ανατίμηση του νομίσματος 
της  χώρας  υποδοχής  μιας  άμεσης  ξένης  επένδυσης  αυξάνει  το  κόστος 
εγκατάστασης  και  κατ΄  επέκταση  επιδρά  αρνητικά  στην  εισροή  αυτών  των 
επενδύσεων.  Αυτό  όμως  δεν  είναι  ανάγκη  να  ισχύει  πάντα.  Είναι  δυνατόν  η 
ανατίμηση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  να  αποτελέσει  το  αποτέλεσμα  της 
εισροής  των  άμεσων  ξένων  επενδύσεων,  και  μια  τέτοια  ανατίμηση  να  μην  έχει 
αρνητικές επιδράσεις. Γενικά, δεν είναι βέβαιο πως και κατά πόσο η μεταβλητότητα 
της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  επιδρά  αρνητικά  ή  θετικά.  Η  μεταβλητότητα  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας μπορεί να αυξάνει το κόστος από τη μια πλευρά, αλλά 
όπως  ήδη  τονίστηκε,  μπορεί  να  διανοίγει  εναλλακτικούς  τρόπους  επίτευξης 
κέρδους και αντίδρασης στις μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος. Και στην 
περίπτωση  αυτή  θα  επιχειρηθεί  να  εξετασθεί  η  σχέση  της  μεταβολής  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  άμεσων  ξένων  επενδύσεων,  ελέγχοντας  τις 
υπόλοιπες μεταβλητές, οι οποίες επιδρούν στην απόφαση υλοποίησης  μιας άμεσης 
ξένης επένδυσης.  

Ο τρίτος τομέας εξέτασης αφορά τις επιπτώσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Όπως αναφέρθηκε στο τρίτο μέρος της παρούσας 
διατριβής,  οι  εμπορικές  συναλλαγές  των  υπό  εξέταση  χωρών  με  τις  υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές και κυρίως με τις χώρες της ευρωζώνης, γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη. Το 
ζήτημα  της  ανάπτυξης  των  εμπορικών συναλλαγών  των  χωρών αυτών στη  διεθνή 
βιβλιογραφία αντιμετωπίζεται στις μελέτες των Rose  και Frenkel  (2000, 2003). Με 
τις  μελέτες  του  Krugman,  αποκρυσταλλώνεται  στην  γνωστή  διαμάχη  της 
προώθησης  ή  μη  της  εξειδίκευσης  ή  της  ανάπτυξης  του  ενδοκλαδικού  ή 
διακλαδικού  εμπορίου.  Το  ισοζύγιο  τρεχουσών  συναλλαγών,  ως  ένα  σημαντικό 
μέρος  της  οικονομίας,  το  οποίο  αποτυπώνει  της  εμπορικές  συναλλαγές  της 
ενδοχώρας  με  το  εξωτερικό  και  καταγράφει  τις  δαπάνες  της  ημεδαπής  με  την 
αλλοδαπή,  έχει  και  μια  άλλη  εξ  ίσου  σημαντική  διάσταση  και  μάλιστα  αυτή  της 
συμβολής στο  εθνικό  εισόδημα  και  τη συνολική  ζήτηση  των  χωρών.  Το ύψος  των 
εμπορικών  ελλειμμάτων  /  πλεονασμάτων  προβλημάτιζε  ανέκαθεν  τους 
οικονομολόγους  και  οι  σχετικές  απόψεις  διίστανται  και  φθάνουν  από  την  πλήρη 
απουσία  σημασίας  τους  (Hume,  Lawson  doctrine,  Pitcsford  Thesis,  Obstfeld,M. 
(2012),  έως  και  τις  απαιτήσεις  για  αναδιανομή  των  πλεονασμάτων.  Σχετικά 
αναφέρονται  οι  απόψεις  του  P.  Davidson  περί  αναδιοργάνωσης  του  διεθνούς 
νομισματικού  συστήματος  και  δημιουργίας  μιας  ένωσης  αποπληρωμής  και 
εκκαθάρισης, στην οποία οι πλεονασματικές χώρες θα αναλάβουν την υποχρέωση 
με  διάφορους  τρόπους  να  ανακυκλώνουν  το  πλεόνασμα  προς  τις  ελλειμματικές 
χώρες,  απόψεις  οι  οποίες  υποστηρίζονται  και  από  τους  Davidson  (2002), 
Βαρουφάκη (2012) και Κριμπά (2012). Στην προκειμένη περίπτωση σημαντικές είναι 
και οι μελέτες των Blanchard και Giavazzi (Βλέπε κεφάλαιο 21 και Obstfeld 2013), οι 
οποίοι  δείχνουν  ότι  η  «φέρουσα  ανθεκτικότητα»  των  ευρωπαϊκών  χωρών  σε 
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ελλείμματα αυξήθηκε λόγω της χρηματοπιστωτικής τους ολοκλήρωσης. Το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών αποτέλεσε εξ άλλου και  το βασικό εργαλείο αξιολόγησης 
της εμπορικής αλλά και συναλλαγματικής πολιτικής της ομάδας εργασίας του ΔΝΤ 
(βλέπε κεφάλαιο 3.2  ),  η οποία  χρησιμοποιεί μια διαδικασία  τριών μεθόδων,  που 
στηρίζονταν  στην  εκτίμηση  ενός  μακροπρόθεσμου  ισοζυγίου  τρεχουσών 
συναλλαγών, το οποίο αποτελεί και την βάση αξιολόγησης τόσο της εμπορικής όσο 
και  της  συναλλαγματικής  πολιτικής,  καθώς  επίσης  και  της  βιωσιμότητάς  του. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη την παραπάνω προβληματική και κατ’ επέκταση τη δυσκολία 
αξιολόγησης  της  σημασίας  του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών,  η  εμπειρική 
εξέταση του ζητήματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα περιορισθεί στην 
απλή εξέταση των επιπτώσεων της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
σε  αυτό,  χωρίς  να  επιχειρηθεί  μια  εκτίμηση  για  το  κατά  πόσο  το  ισοζύγιο 
τρεχουσών  συναλλαγών  των  υπό  εξέταση  χωρών  είναι  υπερβολικό  ή  όχι,  κάτι  το 
οποίο  σε  τελική  ανάλυση  αποτελεί  πολιτική  απόφαση,  και  για  το  πώς  πρέπει  να 
διαμορφωθεί το συναλλαγματικό καθεστώς και η συναλλαγματική πολιτική.  

Η εξέταση της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας στη νομισματική και 
χρηματοπιστωτική σφαίρα αποτελεί μια πρόκληση. Γενικά, η συμβατική οικονομική 
ανάλυση θεωρεί τη χρηματοπιστωτική σφαίρα ως μέρος του νομισματικού πέπλου. 
Κατά αυτήν την άποψη, η χρηματοπιστωτική ευστάθεια εξασφαλίζεται μέσα από τη 
νομισματική  και  δημοσιονομική  σταθερότητα  και  η  συναλλαγματική  ισοτιμία 
προσαρμόζεται  σύμφωνα  με  τα  βασικά  θεμελιώδη  της  οικονομίας  συμβάλλοντας 
απλά  στη  διαφοροποίηση  των  επιλογών.  Η  εμπειρία  όμως  των  διαφόρων 
νομισματικών,  τραπεζικών  και  κρατικών  κρίσεων  και  ειδικότερα  οι  νομισματικές 
κρίσεις  των  χωρών  της Νοτιο‐Ανατολικής Ασίας,  της  Ρωσίας  και  της  Βραζιλίας  και 
πολύ περισσότερο η Διεθνής Χρηματοπιστωτική Κρίση 2007‐2008,  έδειξαν ότι μια 
κρίση μπορεί να ξεσπάσει ακόμα και σε χώρες με υγιή οικονομικά, όπως η Κορέα, η 
Ταϋλάνδη, η Ισπανία, η Ιρλανδία, ότι μπορεί να ξεσπάσει σε μια περιοχή όπως την 
Ασία και να μεταδοθεί στη Ρωσία και τη Βραζιλία ή ότι μπορεί να ξεσπάσει σε έναν 
συγκεκριμένο τομέα, όπως αυτόν των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων των Η.Π.Α. 
και  να  μεταδοθεί  σχεδόν  σε  όλη  την  υφήλιο.  Γενικά  δεν  είναι  εύκολο  να 
αντικρουστεί  ο  ισχυρισμός ότι  τελικά η σημασία  εν  γένει  των  χρηματοπιστωτικών 
εργαλείων  και  ειδικότερα  η  σημασία  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  εξαρτώνται 
από τις προσδοκίες των συμμετεχόντων στην αγορά και ότι αυτές προσδιορίζονται 
σε μεγάλο μέρος από τις συμβατικές «σοφίες», από αυτό που ο Κέυνς ονόμασε «το 
τι  πιστεύει  η  κοινή  ότι  θα  είναι  η  κοινή  γνώμη».  Γενικά  είναι  δύσκολα  να 
αξιολογηθεί  η  σημασία  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ως  μέσο  διαφοροποίησης 
και  σταθερότητας.  Η  δυσκολία  αυτή  αυξάνεται  πολλαπλασιαστικά  και  από  το 
γεγονός  ότι  στοιχεία  για  τις  χρηματικές  ροές  είναι  δυσεύρετα.  Η  θεωρητική  και 
εμπειρική έρευνα στην προσπάθειά της να εντοπίσει ζητήματα χρηματοπιστωτικής 
αστάθειας  εφεύραν διάφορες προσεγγίσεις,  όπως  τα υποδείγματα  ερμηνείας  των 
νομισματικών  κρίσεων  δεύτερης  και  τρίτης  γενιάς,  της  ξαφνικής  φυγής  των 
κεφαλαίων  ή  ακόμη  τις  θεωρίες  πολλαπλών  ισορροπιών,  της  μεταστροφής  των 
χρηματοπιστωτικών ροών,  της  τραπεζικής επίθεσης,  της ολλανδικής ασθένειας,  το 
φαινόμενο του προβλήματος του Peso, της μεταδοτικότητας της κρίσης, τη θεωρία 
του ασφαλούς καταφυγίου, την θεωρία του προπατορικού αμαρτήματος ή βασικής 
αδυναμίας κ.ά., οι οποίες παρουσιάσθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια. Στο πλαίσιο 
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αυτής  της  διατριβής  (κεφάλαιο  4  )  επιχειρήθηκε  να  στραφεί  η  προσοχή  στα 
ζητήματα:  

‐ των χρηματοπιστωτικών συναλλαγματικών ισοτιμιών,  
‐ της αξιολόγησης της χρηματοπιστωτικής θέσης  μιας χώρας και  
‐ του δανεισμού σε ξένο νόμισμα. 

 
Μεγάλο  ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  οι  επιπτώσεις  τις  οποίες  μπορεί  να  έχει  η 
μεταβλητότητα  της συναλλαγματικής  ισοτιμίας στη συνολική  ζήτηση σε πιστώσεις 
και αυτό διότι στις αναλύσεις του τρίτου μέρους διαπιστώθηκε, ότι χώρες όπως η 
Βουλγαρία,  η  Λιθουανία  και  η  Λετονία  οι  οποίες  χρησιμοποιούν  σταθερές 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες  παρουσίασαν  αρκετά  προβλήματα  στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, καταγράφοντας υψηλούς ρυθμούς διάθεσης πιστώσεων, 
υψηλά ποσοστά δανεισμού σε ξένο νόμισμα, σε αντίθεση με άλλες όπως η Πολωνία 
ή η Τσεχία, οι οποίες χρησιμοποιούν κυμαινόμενες συναλλαγματικές  ισοτιμίες και 
οι οποίες κατόρθωσαν να περιορίσουν τόσο τη διάθεση πιστώσεων, αλλά   και τον 
δανεισμό σε ξένο νόμισμα.  
 
Γενικά, είναι γνωστό ότι όταν καταργείται η συναλλαγματική  ισοτιμία ή συνδέεται 
σταθερά  με  ένα  άλλο  νόμισμα,  οι  οικονομικές  μονάδες  που  δραστηριοποιούνται 
στην οικονομία παύουν να λαμβάνουν υπ’ όψη τους τον συναλλαγματικό κίνδυνο 
και  αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα,  όταν  συντρέχουν  κάποιοι  λόγοι,  να  μην  εκτιμούν 
καθόλου  τον  κίνδυνο  μιας  πράξης  στο  εξωτερικό  ή  να  τον  υποεκτιμούν,  με 
αποτέλεσμα  πολλές  φορές  να  παρατηρούνται  στρεβλώσεις  στην  αγορά,  όπως 
υπερβολικός δανεισμός σε ξένο νόμισμα. μια  τέτοια κατάσταση διαπιστώθηκε και 
στην  περίπτωση  των  χωρών  σε  μετάβαση.  Στο  κεφάλαιο  22  αναπτύχθηκε  ότι  οι 
σταθερές συνδέσεις ορισμένων χωρών δεν οδήγησαν στην εξίσωση των επιτοκίων 
των χωρών αυτών με τα επιτόκια στην ευρωζώνη και αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι 
οικονομικές  μονάδες  οι  οποίες  δραστηριοποιούνται  σε  αυτές  να  αυξήσουν  τη 
ζήτηση  δανείων  σε  ευρώ,  καθώς  τα  επιτόκια  του  ευρώ  ήταν  χαμηλότερα,  καθώς 
επίσης και οι ευρωπαϊκές τράπεζες να αυξήσουν την προσφορά δανείων όχι μόνο 
σε  ξένο  αλλά  και  σε  εγχώριο  νόμισμα.  Οι  υποστηρικτές  των  ελεύθερα 
κυμαινόμενων  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  από  την  άλλη  πλευρά,  υποστηρίζουν, 
όπως υποστηρίξαμε και εμείς στις προτάσεις μας, ότι η ελεύθερη διακύμανση της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας θα συμβάλλει στην αποκατάσταση  της αγοράς,  καθώς 
αποτελεί  ένα  πολύ  σημαντικό  μέρος  της  ακάλυπτης  ισοτιμίας  των  επιτοκίων, 
σύμφωνα με την οποία οι διαφορές των επιτοκίων στο εσωτερικό με το εξωτερικό 
προσαρμόζονται λαμβάνοντας υπ’ όψη την προσδοκώμενη υποτίμηση ή ανατίμηση 
του εκάστοτε νομίσματος. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν θα διερευνήσουμε την 
ισχύ της ακάλυπτης ισοτιμίας των επιτοκίων, αλλά μόνο τη συμβολή της μεταβολής 
της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στη  διάθεση  πιστώσεων.  Καθώς  οι  συγκεκριμένες 
χώρες  βρίσκονται  σε  μια  διαδικασία  σύγκλισης  και  γενικά  η  ζήτηση  πιστώσεων 
παρουσιάζει  εξ αιτίας αυτού  του γεγονότος μια αυξητική  τάση,  θα επιχειρηθεί  να 
εκτιμηθεί η συμβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην απόκλιση από αυτήν την 
τάση. 

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του εγχειρήματος μίας ταυτόχρονης διερεύνησης 
των επιδράσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην πραγματική σφαίρα αλλά και 
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στη νομισματική και χρηματοπιστωτική σφαίρα, όπως και το εύρος των αναγκαίων 
δεδομένων,  η  διερεύνησή  μας  θα  επικεντρωθεί  καθαρά  μόνο  στον  πραγματικό 
τομέα και μάλιστα στη διερεύνηση των επιδράσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
στο  εισόδημα,  στις  άμεσες  ξένες  επενδύσεις  και  στο  ισοζυγίου  τρεχουσών 
συναλλαγών.  

Η προτεινόμενη εμπειρική έρευνα αποσκοπεί στο να εξετάσει τη συμπεριφορά της 
μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στις  συγκεκριμένες  χώρες.  Το 
ερώτημα αυτό  εξ  άλλου  έχει  απασχολήσει  και απασχολεί  ακόμα  έντονα  τόσο  την 
θεωρία,  όσο  και  την  εμπειρική  έρευνα  και  για  αυτόν  τον  λόγο  έχουν  εκπονηθεί, 
όπως  ήδη  παρουσιάσθηκε  στα  προηγούμενα  μέρη,  αναρίθμητες  εμπειρικές 
έρευνες. Επιπροσθέτως, η πλήρης εξέταση του συγκεκριμένου ερωτήματος απαιτεί 
πολλά  περισσότερα  δεδομένα  σε  έκταση  και  βάθος  χρόνου.  Έναν  τρίτο  λόγο 
αποτελεί  και  το  γεγονός  ότι  όλες  οι  υπό  εξέταση  χώρες  ήδη  χρησιμοποιούν 
συγκεκριμένα  συναλλαγματικά  καθεστώτα  και  δεν  τίθεται  τόσο  το  θέμα  της 
αλλαγής αυτών καθεστώτων, όσο το θέμα της αποτελεσματικότητάς τους.  

34.2. Τεχνικές Παρατηρήσεις 
Όπως αναφέρθηκε, η έρευνά μας θα στηριχθεί στην εμπειρία γνωστών μελετών των 
Rogoff  et  al.  (2004),  Levy‐Yeyati  και  Sturzenegger  (2003),  Gosh  Gulde  και  Wolf 
(2003), Shambaugh (2004) Klein και Shambaug (2006) (βλέπε κεφάλαιο 5), αλλά και 
σε  νεώτερες  μελέτες,  όπως  αυτές  των De Grauwe  και  Schnabel  (2004),  Schnabel 
(2007) και Arratibel et al. (2008). 

Οι  μελέτες  της  πρώτης  ομάδας  χρησιμοποίησαν  έναν  μεγάλο  όγκο  στατιστικών 
δεδομένων,  καθώς  εξέτασαν  τις  επιπτώσεις  των  καθεστώτων  σε  έναν  μεγάλο 
αριθμό χωρών, οι οποίες σε μερικές περιπτώσεις έφτασαν και τις 190. Σε αυτές τις 
μελέτες ο προβληματισμός σχετικά με το ορισμό των καθεστώτων ήταν έντονος. Οι 
προαναφερθέντες  συγγραφείς  χρησιμοποίησαν  διαφορετικούς  ορισμούς  de  facto 
καθεστώτων, με αποτέλεσμα να καταλήγουν σε διαφορετικά καθεστώτα τα οποία 
τις  περισσότερες  φορές  δεν  ταυτίζονταν  μεταξύ  τους.  Για  παράδειγμα  (βλέπε 
κεφάλαιο  5),  οι  Rogoff  και  Reinahrt  κατέληξαν  σε  3  κύρια  καθεστώτα  και  15 
διαβαθμίσεις τους, οι Gosh Gulde και Wolf κατέληξαν σε 3 κύρια καθεστώτα και 6 
διαβαθμίσεις,  οι  Levy‐Yeyati  και  Sturzenegger  κατέληξαν  σε  μόνο  τρία  κύρια 
καθεστώτα,  ενώ  οι  Klein  και  Shambaugh  σε  μόνο  δύο,  χωρίς  να  χρησιμοποιούν 
διαβαθμίσεις.  Συνήθως  οι  παραπάνω  συγγραφείς  όριζαν  τα  καθεστώτα  με  τη 
βοήθεια  κάποιων  δεικτών  και  ελάμβαναν  υπ’  όψη  τους  τη  μεταβολή  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  παρατηρώντας  παράλληλα  τη  μεταβολή  των 
συναλλαγματικών  διαθεσίμων  ή  κάποιο  άλλο  μέγεθος,  όπως  τη  διάρκεια  της 
μεταβολής, τον ρυθμό μεταβολής κ.ά.  

Οι  μελέτες  της  δεύτερης  ομάδας  δεν  είναι  τόσο  εκτεταμένες  και  χρησιμοποιούν 
έναν μικρότερο όγκο δεδομένων. Η βασική διαφορά τους όμως με τις μελέτες της 
πρώτης  ομάδας  είναι  ότι  παρακάμπτουν  το  πρόβλημα  του ακριβούς  ορισμού  του 
καθεστώτος,  καθώς  επικεντρώνουν  την  προσοχή  στη  μεταβλητότητα  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας και όχι στα ίδια τα καθεστώτα.  
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Η μεταβλητότητα  της συναλλαγματικής  ισοτιμίας ορίζεται  και αυτή με διάφορους 
τρόπους. Μπορεί να μετρηθεί με τη βοήθεια του μέσου όρου της μεταβολής της και 
σε αυτή την περίπτωση μια θετική απόκλιση από τον μέσο όρο υπονοεί υποτίμηση, 
ενώ στην αντίθετη περίπτωση, της αρνητικής απόκλισης από τον μέσο όρο, υπονοεί 
ανατίμηση. Μπορεί να ορισθεί επίσης με την βοήθεια της απόλυτης απόκλισης (σ) 
σύμφωνα  με  την  οποία  θετικές  τιμές  υπονοούν  υποτίμηση  και  αρνητικές 
ανατίμηση. Πολλές φορές μετράται λαμβάνοντας υπ’ όψη τον βαθμό μεταβολής της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας του μήνα Δεκεμβρίου σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 
κάθε  έτους.  Συνήθως  όμως,  μετράται  με  τη  βοήθεια  του  δείκτη  z  τον  οποίο 
χρησιμοποίησαν οι Ghosh, Gulde και Wolf (2003) και τον οποίο όρισαν ως: 
 

 

2 2
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                (89) 

Κατά  αυτό  τον  τρόπο,  ο  δείκτης  z  μετρά  τις  μεταβολές  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  (σ:  τυπική  απόκλιση),  τις  υποτιμήσεις  και  ανατιμήσεις  γύρω  από  έναν 
σταθερό  μέσο  (μ:  μέσος  όρος).  Θετικές  τιμές  θα  υπονοούν  μιαν  υποτίμηση  και 
αρνητικές  τιμές  μιαν  ανατίμηση.  Πολλές  φορές  χρησιμοποιείται  ο  παραπάνω 
δείκτης σε εναρμονισμένη μορφή και ορίζεται ως ακολούθως:  
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Στην έρευνά μας, θα χρησιμοποιήσουμε τον απλό δείκτη Zt  στη δεύτερή του μορφή 
(εξίσωση  90)  και  θα  τον  υπολογίσουμε  χρησιμοποιώντας  μηνιαίες  μεταβολές  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας.  

Θα επικεντρώσουμε την προσοχή αποκλειστικά στις δέκα υπό εξέταση χώρες, διότι 
ο  στόχος  μας  είναι  να  εξακριβώσουμε  πώς  επέδρασε  η  μεταβλητότητα  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας στην πραγματική σύγκλιση. 

Η  περίοδος  διερεύνησης  θα  αρχίσει  από  το  1996,  έτος  από  το  οποίο  και  μετά 
υπάρχουν τα περισσότερα δεδομένα και θα τελειώσει το 2012 και θα συμπεριλάβει 
και τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, παρ’ όλο που αυτή αποτελεί μια ιδιάζουσα 
περίπτωση. Καθώς ο στόχος των προτεινόμενων εμπειρικών ερευνών δεν είναι τόσο 
το  τελικό  ξεκαθάρισμα  μεταξύ  ελεύθερων  κυμαινόμενων  και  σταθερών 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  αλλά  και  η  επίδραση  της  μεταβλητότητας  των 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών  στην  ειδική  περίπτωση  των  υπό  μετάβαση  χωρών, 
ελπίζουμε,  ότι συμπεριλαμβάνοντας  την κρίση στο δείγμα  των παρατηρήσεων,  να 
καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα για τις επιδράσεις της μεταβλητότητας της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στις  συγκεκριμένες  χώρες  και  κατά  την  περίοδο  της 
κρίσης.  

Καθώς τα δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν περιέχουν τόσο διαστρωματικά 
όσο κα χρονολογικά στοιχεία, θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι εκτίμησης πάνελ (Panel 
Data Methods). Επειδή όμως οι υπό εξέταση χώρες χωρίζονται σε χώρες οι οποίες 
χρησιμοποιούν  κυμαινόμενες  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  και  σε  χώρες  οι  οποίες 
χρησιμοποιούν  σταθερές  συνδέσεις,  όλα  τα  υποδείγματα  θα  επανεκτιμηθούν 
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χωριστά  για  τις  ομάδες  χωρών,  έτσι  ώστε  να  φανούν  οι  επιδράσεις  της 
μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας και στις δύο περιπτώσεις.  

Επειδή  για  τις  χώρες  οι  οποίες  έχουν  ενταχθεί  στην  ζώνη  του  ευρώ  και 
συγκεκριμένα  για  τη  Σλοβενία  και  τη  Λετονία  δεν  υπάρχουν  στοιχεία 
μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας μετά το 2006 και, επιπροσθέτως, η 
μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας στις χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν 
σταθερές συνδέσεις είναι εξ ορισμού χαμηλή, τα ίδια υποδείγματα θα εκτιμηθούν 
συμπεριλαμβάνοντας τις ετήσιες συναλλαγματικές ισοτιμίες.  

Για  να  εκτιμηθεί  η  συμπεριφορά  της  μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας κατά την περίοδο της κρίσης και να εξαχθούν και σε αυτήν την περίπτωση 
κατά  δυνατόν  χρήσιμα  συμπεράσματα,  τα  υποδείγματα  θα  εκτιμηθούν  με 
δεδομένα έως και το έτος 2007 και θα συγκριθούν με τα υποδείγματα με δεδομένα 
έως και το έτος 2012. 

Καθώς ο στόχος των υπό εξέταση χωρών είναι η ένταξή τους στη ζώνη του ευρώ, οι 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες  που  χρησιμοποιήθηκαν  αφορούν  τις  συναλλαγματικές 
ισοτιμίες των νομισμάτων των συγκεκριμένων χωρών έναντι του ευρώ και όχι έναντι 
του δολαρίου και τα δεδομένα αυτά αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων της ΕΚΤ. 
Για  τα υπόλοιπα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων της EUROSTAT, 
AMECO  καθώς  και  η  βάση  δεδομένων  του  ΔΝΤ  WΕΟ  (Βάση  δεδομένων  του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου World Economic Outlook  του 2013). Λεπτομερείς 
αναφορές  σχετικά  με  την  προέλευση  των  δεδομένων  προσφέρονται  στο 
παραρτήματα του παρόντος μέρους. 

35. Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 
Ο  ρόλος  της  μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στην  οικονομική 
ανάπτυξη  των  μετασοσιαλιστικών  χωρών‐μελών  της  Ε.Ε.  θα  εξετασθεί 
συσχετίζοντας  τις  μεταβολές  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  των  νομισμάτων  των 
υπό  εξέταση  χωρών  με  το  κατά  κεφαλήν  εισόδημά  τους,  τις  άμεσες  ξένες 
επενδύσεις και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 

35.1. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και κατά Κεφαλήν Εισόδημα 
Οι  επιπτώσεις  της  μεταβολής  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στο  κατά  κεφαλήν 
εισόδημα  θα  εκτιμηθούν  με  τη  βοήθεια  μιας  εξίσωσης  πολυγραμμικής 
παλινδρόμησης, η οποία χρησιμοποιεί στοιχεία πάνελ, της ακόλουθης μορφής:  

itititit XZSCOREaCAPR εδβ +++= **
          (91)  

όπου η εξαρτημένη μεταβλητή CAPRit είναι το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα 
της χώρας i κατά τον χρόνο t. Ο διανυσματικός όρος Χ περιλαμβάνει τις ανεξάρτητες 
μεταβλητές  οι  οποίες  επιδρούν  στο  κατά  κεφαλήν  εισόδημα  και  τις  οποίες  έχει 
εντοπίσει η συναφής εμπειρική βιβλιογραφία και είναι :  

‐ ο λόγος των επενδύσεων προς το ΑΕΠ,  
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‐ ο βαθμός διεθνοποίησης του εμπορίου (trade openness), o οποίος μετράται 
με τον λόγο του αθροίσματος των εισαγωγών και εξαγωγών προς το ΑΕΠ,  

‐ το ποσοστό των άμεσων ξένων επενδύσεων προς το ΑΕΠ (FDI),  
‐ το δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ, και 
‐ τη ψευδομετοβλητή για την κρίση της Ρωσίας το 1998 
 

Η παράμετρος β μετρά την επίδραση της μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
στο κατά κεφαλήν εισόδημα. Οι υποστηρικτές των σταθερών συνδέσεων δέχονται 
ότι  οι  σταθερές  ισοτιμίες  μειώνουν  τον  συναλλαγματικό  κίνδυνο  και  το 
συναλλακτικό  κόστος  και,  εξαλείφοντας  την  αβεβαιότητα,  συμβάλλουν  στη 
μεγέθυνση του εισοδήματος και στην ανάπτυξη, μέσω της αύξηση των επενδύσεων, 
των  άμεσων  ξένων  επενδύσεων  και  της  προώθησης  των  εμπορικών  συναλλαγών. 
Κατ’  αυτούς,  η παράμετρος β θα  έπρεπε  να  έχει  ένα αρνητικό πρόσημο εφ’  όσον 
μια  μείωση  της  μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  αναμένεται  να 
επηρεάσει θετικά το κατά κεφαλήν εισόδημα. Από την άλλη μεριά, οι υποστηρικτές 
των  ελεύθερα  κυμαινόμενων  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  παραδέχονται  ότι  η 
μεταβολή  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  προκαλεί  αβεβαιότητα  αλλά  από  την 
άλλη θεωρούν ότι αυτή καθ’ αυτή η μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
προσφέρει  εναλλακτικούς  τρόπους  επίτευξης  κέρδους  και  μπορεί  να  συμβάλλει 
στην ανάπτυξη. Επιπροσθέτως με τις εναλλακτικές πηγές κέρδους, οι υποστηρικτές 
των κυμαινόμενων συναλλαγματικών  ισοτιμιών θεωρούν ότι η μεταβλητότητα της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  συμβάλλει  στη  διαφοροποίηση  των  αποφάσεων  και 
στην  υλοποίηση  στρατηγικών  αντασφάλισης  και  μπορεί  κατά  αυτό  τον  τρόπο  να 
συμβάλλει  στη  σταθερότητα  και  την  ανάπτυξη.  Κατ’  αυτούς  η  παράμετρος  β  θα 
έπρεπε να έχει ένα θετικό πρόσημο, εφ’ όσον μια αύξηση της μεταβλητότητας της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  αναμένεται  να  επηρεάσει  το  κατά  κεφαλήν  εισόδημα 
θετικά.  Σε  γενικές  γραμμές,  η  εμπειρική  έρευνα  φαίνεται  να  καταλήγει  στο 
συμπέρασμα  ότι  η  επίδραση  της  μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας 
στο κατά κεφαλήν εισόδημα εξαρτάται μάλλον από την περίοδο εκτίμησης καθώς 
και  από  το  δείγμα  εκτίμησης  το  οποίο  χρησιμοποιείται.  Ειδικότερα,  η  εμπειρική 
έρευνα  φαίνεται  να  καταλήγει  στο  συμπέρασμα  ότι  η  επίδραση  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας φαίνεται  να  εξαρτάται  από  το  επίπεδο  ανάπτυξης  της 
χρηματοπιστωτικής σφαίρας και κατά επέκταση από το κατά πόσο η αβεβαιότητα 
που  προκαλεί  η  μεταβλητότητά  της  μπορεί  να  εξαλειφθεί,  με  στρατηγικές 
διαχείρισης του κινδύνου στην προθεσμιακή αγορά και στην αγορά παραγώγων.   

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δεδομένων και συγκεκριμένα το γεγονός ότι τα 
δεδομένα μας περιέχουν διαστρωματικά και χρονολογικά στοιχεία και θεωρώντας 
ότι  σε  τέτοιες  περιπτώσεις  κατά  πάσα  πιθανότητα  προκύπτουν  περιπτώσεις  μη 
παρατηρήσιμων  επιδράσεων,  εκτιμήσαμε  τους  συντελεστές  της  εξίσωσης  91 
χρησιμοποιώντας μεθόδους σταθερών αποδόσεων καθώς και συνεπείς  εκτιμήσεις 
διακυμάνσεων και συνδιακυμάνσεων με τη μέθοδο White. Τα αποτελέσματα αυτά 
καταγράφονται στον επόμενο πίνακα .   
 
Από  την  πρώτη  στήλη  διαφαίνεται  μια  στατιστικά  θετική  αλλά  σχετικά  μικρή 
επίδραση της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας στο πραγματικό κατά 
κεφαλήν  εισόδημα  των  υπό  εξέταση  χωρών.  Στατιστικά  σημαντικές  είναι  και  οι 
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επιδράσεις  των επενδύσεων,  του βαθμού διεθνοποίησης  και  του δημοσιονομικού 
ελλείμματος, σε αντίθεση με τις επιδράσεις των ΑΞΕ και της κρίσης της Ρωσίας, οι 
οποίες δεν φαίνεται να παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα.   

 
Πίνακας 66: Επιδράσεις της Μεταβλητότητας της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στο Πραγματικό κατά Κεφαλήν Εισόδημα307. 

.
 

    Εξίσωση 91   Εξίσωση 92 

Συναλλαγματική Ισοτιμία 
Μεταβλητότητα  Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 
(ZSCORE)  0,000110 *  0,000682 * 

    (2,70E‐05)  (9,93E‐05) 

 
Πιστώσεις * Μεταβλητότητα 
Συναλλαγματικής Ισοτιμίας (CRED*ZSCORE)    ‐1,73E‐05 * 

      (2,79E‐06) 
Μεταβλητές  Επενδύσεις  / ΑΕΠ (INV) 0,666371 *  0,690518 * 

    (0,181556)  (0,178497) 
  Άμεσες Ξένες Επενδύσεις / ΑΕΟ(FDI) 0,083091 ‐0,031355 

    (0,296766)  (0.287678) 
  Βαθμός Διεθνοποίησης της Οικονομίας (OPE)  ‐0,160003*‐  ‐0,146288 * 

    (0,048095  (0,044908) 

  Δημοσιονομικό Έλλειμμα / ΑΕΠ (DEFIC)  1,297961 **  1,396647 ** 

    (0,537934)  (0,533303) 

  Ψευδομεταβλητή Κρίσης Ρωσίας (RUSS)  ‐1.039954  ‐1,499029 

    (1,314615)  (0,943223) 
        
   Παρατηρήσεις  116 115 
  R‐squared  0,708272 0,775690 
   Adjusted R‐squared 0,664512 0,739068 
  S.E. of regression 5,705989 5,049093 
  Sum squared resid 3255,831 2498,347 
  Log likelihood ‐358,0044 ‐340,1890 
  F‐statistic  16,18564 21,18097 
  Prob(F‐statistic) 0,000000 0,000000 
  Mean dependent var 10,47155 10,51267 
  S.D. dependent var 9,851280 9,884388 
  Akaike info criterion 6,448352 6,214982 
  Schwarz criterion  6,828157 6,617754 
  Hannan – Quinn criter 6,602531 6,376683 
  Durbin – Watson stat 1,289862 1,501883 

 
Σε  μία  προσπάθεια  να  ξεχωρίσουμε  τον  ρόλο  που  μπορεί  να  έπαιξε  η 
μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στον  εμπορικό  τομέα  από  αυτόν 
στον  χρηματοπιστωτικό  τομέα  στις  συγκεκριμένες  χώρες,  επαναδιατυπώσαμε  την 
εξίσωση 91 συμπεριλαμβάνοντας μία σύνθετη μεταβλητή η οποία αποτελείται από 
το  γινόμενο  του  ποσοστού  διάθεσης  πιστώσεων  στις  συγκεκριμένες  χώρες  με  τη 
μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας  
 

itititititit ZSCORECREDXZSCOREaCAPR εγδβ ++++= ****
   (92) 

 
Το γινόμενο γ*CREDit*ZSCOREit υποδηλώνει τη συνδυαστική επίδραση του επιπέδου 
χρηματοπιστωτικής  ανάπτυξης  και  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  η  υπόθεση 
που  κάνουμε  αφορά  τους  συντελεστές  β  <  0  και  γ  >  0,  θεωρώντας  ότι  η  σχέση 
μεταξύ μεταβλητότητας συναλλαγματικής  ισοτιμίας και διάθεσης πιστώσεων είναι 

                                                                 
307 Για τις λεπτομερείς εκτιμήσεις βλέπε το Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος μέρους  



459 
 

αρνητική  σε  χαμηλό  επίπεδο  χρηματοπιστωτικής  ανάπτυξης308.  Με  άλλα  λόγια 
υποθέτουμε  ότι  σχετικά  μη  αναπτυγμένες  χρηματοπιστωτικά  οικονομίες  μπορούν 
να  αποκομίσουν  οικονομικά  οφέλη  από  τη  χαμηλή  μεταβλητότητα  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας δια μέσου της αύξησης των δανείων. 
 
Εκτιμώντας  την  εξίσωση  92  με  τη  μέθοδο  των  σταθερών  επιδράσεων  αλλά  και 
συνεπείς  εκτιμήσεις  διακυμάνσεων  και  συνδιακυμάνσεων,  από  τη  στήλη  με  τον 
τίτλο  Εξίσωση  92  στον  προηγούμενο  πίνακα,  φαίνεται  ότι  οι  συντελεστές  β  και  γ 
παρουσιάζουν  στατιστικά  σημαντικές  και  μικρές  επιδράσεις,  αλλά  πάνω  από  όλα 
ότι παρουσιάζουν αντίστροφα πρόσημα από αυτά που αρχικά υποθέσαμε, γεγονός 
που ίσως υποδηλώνει έναν σχετικά ανεπτυγμένο χρηματοπιστωτικό τομέα και κατ’ 
επέκταση  τη  χρήση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ως  μέσου  χρηματοπιστωτικής 
διαφοροποίησης.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις δύο προηγούμενες εκτιμήσεις μπορεί να διαπιστωθεί 
μια  θετική  αλλά  σχεδόν  αμελητέα  επίδραση  της  μεταβλητότητας  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στο  κατά  κεφαλήν  εισόδημα  και  σχετικά  σημαντικές 
επιδράσεις  των  επενδύσεων  και  των  υπόλοιπων  μεταβλητών.  Δεν  αποκλείεται  η 
επίδραση της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην περίπτωση των 
υπό  εξέταση  χωρών  να  εκφράζεται  περισσότερο  μέσω  των  επενδύσεων  και  των 
άμεσων  ξένων  επενδύσεων,  κάτι  το  οποίο  θα  επιχειρήσουμε  να  εξετάσουμε  στη 
συνέχεια.  

Θέλοντας  να  εξετάσουμε αναλυτικότερα  τη  σχέση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας 
με  το  κατά  κεφαλήν  εισόδημα,  επαναλαμβάνουμε  τις  προηγούμενες  εκτιμήσεις 
συμπεριλαμβάνοντας  στα  δεδομένα  και  τη  μέση  ετήσια  συναλλαγματική  ισοτιμία 
των νομισμάτων. Με τη συμπλήρωση αυτή, ελπίζουμε να: 

‐ εξαλείψουμε το μειονέκτημα της έλλειψης ορισμένων στοιχείων αναφορικά 
με  τη  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  για  τις  υπό  εξέταση 
χώρες, κυρίως στην αρχή της περιόδου εξέτασης αλλά και στο τέλος κυρίως 
για τις Σλοβενία και Σλοβακία  

‐ καταγράψουμε  με  καλύτερο  τρόπο  το  επίπεδο  χρηματοπιστωτικής 
ανάπτυξης των χωρών αυτών και τον τρόπο επίδρασης της μεταβλητότητας 
της συναλλαγματικής ισοτιμίας στο κατά κεφαλήν εισόδημα, θεωρώντας ότι 
η  συναλλαγματική  ισοτιμία  σε  απόλυτες  τιμές  θα  καταγράψει  τη  βασική 
σχέση συναλλαγματικής ισοτιμίας και οικονομικής ανάπτυξης, εμφανίζοντας 
έναν αρνητικό συντελεστή και ότι η μεταβλητότητά της θα καταγράψει την 
επίδραση  αυτής  σε  σχέση  με  τη  χρηματοπιστωτική  ανάπτυξη, 
παρουσιάζοντας έναν θετικό συντελεστή. Τα αποτελέσματα των παραπάνω 
εκτιμήσεων παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.  

 
Κατά αυτό τον τρόπο συμπεριλαμβάνουμε κατά πρώτον στην εξίσωση 91  τη μέση 
ετήσια  τιμή  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  των  υπό  εξέταση  χωρών  ΕΧCit 
επαναδιατυπώνοντας την εξίσωση 91 ως ακολούθως:  
 

ititititit XEXCZSCOREaCAPR εδζβ ++++= ***        (93) 

                                                                 
308 Για ένα παρόμοιο τρόπο εξέτασης βλέπε Ο Arritibel et al. 2008, σ. 12. 
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Και κατά δεύτερον, επαναδιατυπώνουμε και την εξίσωση 92 συμπεριλαμβάνοντας  
τον συνδυαστικό όρο ως εξής:  
 

ititititititit ZSCORECREDXEXCZSCOREaCAPR εγδζβ ++++++= *****
  (94) 

 

Πίνακας 67: Επιπτώσεις της Μεταβλητότητας της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στο κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Περίπτωση 
Εκτιμήσεων συμπεριλαμβάνοντας και τη μέση Ετήσια Τιμή της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας309. 

 

    Εξίσωση 93 Εξίσωση 94 

Συναλλαγματική Ισοτιμία 
Μεταβλητότητα Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας (ZSCORE)  0,000355 *  0,000643 * 

    (4,53E‐05)  (9,61E‐05) 

 
Μέση Ετήσια Συναλλαγματική Ισοτιμία 
(ΕΧC)  ‐0,002326 *  ‐0,000770 

    0,000330  (0,000894) 

 

Πιστώσεις * Μεταβλητότητα 
Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 
(CRED*ZSCORE)c    ‐1,37E‐05 * 

         (4.48Ε‐05)  

Μεταβλητές  Επενδύσεις/ΑΕΠ (INV)  0,671680 *  0,689935 * 

    (0,177025)  ‐0,179223 
  Άμεσες Ξένες Επενδύσεις/ΑΕΠ (FDI) 0,030448 ‐0,039644 

    (0,292060)  (0,290656) 

 
Βαθμός Διεθνοποίησης της Οικονομίας
(OPE)  ‐0,155408 **  ‐0,147422 * 

    ‐0,046549  (0,044359) 

  Δημοσιονομικό Έλλειμμα/ΑΕΠ(DEFIC)  1,358236 **  1,403685 ** 

    (0,530678)  (0,536012) 

  Ψευδομεταβλητή Κρίσης Ρωσίας (RUSS)  ‐3,030394  ‐2,052046 *** 

    (1,076326)  (1,066412) 
        
   Παρατηρήσεις  116 115 
  R‐squared 0,753013 0,778028 
   Adjusted R‐squared 0,713096 0,739126 
  S.E. of regression 5,276679 5,048533 
  Sum squared resid 2756,491 2472,305 
  Log likelihood ‐348,3480 ‐339,5864 
  F‐statistic  18,86447  19,99957 
  Prob(F‐statistic) 0,000000 0,000000 
  Mean dependent var 10,47155 10,51267 
  S.D. dependent var 9,851280 9,884388 
  Akaike info criterion 6,299104 6,218895 
  Schwarz criterion  6,702647 6,648536 
  Hannan – Quinn criter 6,462920 6.393284 
  Durbin – Watson stat 1,680179 1,548963 

 

Εκτιμώντας τις δύο εξισώσεις 93 και 94 και χρησιμοποιώντας μεθόδους σταθερών 
επιδράσεων  και  συνεπείς  εκτιμήσεις  διακυμάνσεων  συνδιακυμάνσεων  τύπου 
White,  από  τον  προηγούμενο  πίνακα,  διαφαίνεται,  κατ’  αρχάς  ότι  τόσο  ο 
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συντελεστής  της  απόλυτης  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  όσο  και  αυτός  της 
μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  έχουν  τα  επιθυμητά  πρόσημα. 
Πέραν αυτών όμως φαίνεται ότι  τόσο η επίδραση της απόλυτης συναλλαγματικής 
ισοτιμίας, όσο και η επίδραση της μεταβλητότητας στο κατά κεφαλήν εισόδημα, αν 
και είναι στατιστικά σημαντικές, είναι πολύ μικρή έως και ανύπαρκτη, σε αντίθεση 
με  τις  υπόλοιπες  μεταβλητές  και  κυρίως  τις  επενδύσεις,  οι  οποίες  φαίνεται  να 
επιδρούν σημαντικά στο κατά κεφαλήν εισόδημα. 

Στη συνέχεια εξετάζουμε τις δύο ομάδες των χωρών αυτέ με σταθερές (Λιθουανία, 
Λετονία,  Εσθονία  και  Βουλγαρία)  και  εκείνες  με  κυμαινόμενες  συναλλαγματικές 
ισοτιμίες  (Ουγγαρία,  Τσεχία,  Πολωνία,  Σλοβενία,  Σλοβακία  και  Ρουμανία)  και 
επαναλαμβάνουμε  τις  παραπάνω εκτιμήσεις  χωριστά  για  κάθε ομάδα  κατηγορίας 
καθεστώτος συναλλαγματικής ισοτιμίας.  

Εκτιμούμε  τις  προηγούμενες  εξισώσεις  χρησιμοποιώντας  μεθόδους  σταθερών 
επιδράσεων  και  συνεπείς  εκτιμήσεις  διακυμάνσεων  και  συνδιακυμάνσεων  τύπου 
White,    κατά  αρχάς  για  τις  χώρες  με  σταθερά  συναλλαγματικά  καθεστώτα,  και 
κατόπιν για τις χώρες με ελεύθερα συναλλαγματικό καθεστώς. 
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Για την περίπτωση των χωρών με σταθερά καθεστώτα, οι εκτιμήσεις των εξισώσεων 
95‐98 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

 
Πίνακας 68: Επιπτώσεις της Μεταβλητότητας της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στο κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Περίπτωση 

Χωρών με Καθεστώς Σταθερής Συναλλαγματικής Ισοτιμίας.310
.
 

    Εξίσωση 95  Εξίσωση 96  Εξίσωση 97  Εξίσωση 98 

Συναλλαγματική 
Ισοτιμία 

Μεταβλητότητα 
Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας (ZSCORE)  ‐412,7034  14283,29  851,3691  24135,09 

    (722,7755)  (37598,22)  (805,1250)  (20471,090 

 

Μέση Ετήσια 
Συναλλαγματική Ισοτιμία 
(ΕΧC)      ‐17,83746 *  ‐18,69237 * 

        (6,563379)  96,769832) 

 

Πιστώσεις * 
Μεταβλητότητα 
Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας (CRED*ZSCORE)c    ‐489,9260    ‐774,4076 

         (1240,997)     (667,0232) 

Μεταβλητές  Επενδύσεις/ΑΕΠ (INV)  0,402690 **  0,397664**  0,447032 **  0,443365 ** 
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    Εξίσωση 95  Εξίσωση 96  Εξίσωση 97  Εξίσωση 98 

    (0,160840)  (0,166556)  (0,179392)  (0,185371) 

 
Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις/ΑΕΠ (FDI)  ‐0,899042 ***  ‐0,894007 ***  ‐0,992775 ***  ‐1,000673 *** 

    (0,457810)  (0,421132)  (0,498843)  (0,502448) 

 
Βαθμός Διεθνοποίησης 
της Οικονομίας (OPE)  0,066115  0,066721  0,097050  0,097896 

    (0,083317)  (0,08484)  (0,90022)  (0,091365) 

 
Δημοσιονομικό 
Έλλειμμα/ΑΕΠ(DEFIC)  3,121576 *  3.139038 *  3,087791 *  3,110197 * 

    (0,795369)  (0,806560)  (0,797030)  (0,801649) 

 
Ψευδομεταβλητή Κρίσης 
Ρωσίας (RUSS)  0,806005  0,513994  4,557137  4,243216 

    (2,764635)  (2,743013)  (3,693424)  (3,578263) 
        
   Παρατηρήσεις   50 50 50 50 
  R‐squared  0,778492 0,779237 0,782350  0,784368 
   Adjusted R‐squared  0,728653 0,722631 0,726543  0,721949 
  S.E. of regression  4,997928 5,056482 4,871994  4,921046 
  F‐statistic  15,62007 13,76601 14,08169  12,56605 
  Prob(F‐statistic)  0,000000 0,000000 0,00000  0,000000 
  Mean dependent var  11,14399 11,14988 10,78328  10,79960 
  S.D. dependent var  10,02253 10,03181 9,496459  9,520446 
  Sum squared resid  999,1713  997,1562  925,7168  920,2344 
  Durbin – Watson stat  1,561788 1,569536 1,497652  1,491928 

*, **, *** Επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10%    

 

Από  τον  πίνακα  68  διαφαίνεται  ότι  σε  όλες  τις  υποπεριπτώσεις  η  επίδραση  της 
μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στο  κατά  κεφαλήν  εισόδημα  στις 
χώρες με σταθερά συναλλαγματικά καθεστώτα είναι μεν μεγάλη, αλλά στατιστικά 
μη σημαντική, γεγονός το οποίο είναι μάλλον αναμενόμενο, καθώς αυτές οι χώρες 
χρησιμοποιούν  σταθερές  συνδέσεις,  σε  αντίθεση  με  τις  υπόλοιπες  μεταβλητές: 
επενδύσεις,  άμεσες  ξένες  επενδύσεις  και  δημοσιονομικό  έλλειμμα,  οι  οποίες 
φαίνεται να επιδρούν σημαντικά στο κατά κεφαλήν εισόδημα. 

Επαναλαμβάνοντας  τους  ίδιους  υπολογισμούς  για  τις  χώρες  με  ελεύθερα 
κυμαινόμενες  συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  τα  αποτελέσματα  των  οποίων 
παρουσιάζονται  στον  επόμενο  πίνακα,  διαφαίνεται  μια «επιστροφή»  στις  αρχικές 
εκτιμήσεις  των  συντελεστών  και  ειδικότερα  διαφαίνονται  οι  θετικές  και  κάπως 
μεγαλύτερες επιδράσεις της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας και οι 
αρνητικές επιπτώσεις τόσο της απόλυτης συναλλαγματικής ισοτιμίας, όσο και αυτή 
του  συνδυαστικού  όρου,  αλλά  και  οι  επιδράσεις  των  υπολοίπων  μεταβλητών, 
καθώς και η στατιστική σημαντικότητά τους.  
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Πίνακας 69: Επιπτώσεις της Μεταβλητότητας της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στο κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Περίπτωση 

Χωρών με Καθεστώς Ελεύθερα Κυμαινόμενων Συναλλαγματικών Ισοτιμιών311.
 

    Εξίσωση 99  Εξίσωση 100  Εξίσωση 101  Εξίσωση 102 

Συναλλαγματική 
Ισοτιμία 

Μεταβλητότητα 
Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας (ZSCORE)  0,000108 *  0,000653 *  0,000335 *  0,000620 * 

    (233E‐05)  (9,64E‐05)  ( 3,40E‐05)  ( 9,95E‐05) 

 

Μέση Ετήσια 
Συναλλαγματική 
Ισοτιμία (ΕΧC)      ‐0,002149 *  ‐0,000653 

        (0,000278)  (0,000838) 

 

Πιστώσεις * 
Μεταβλητότητα 
Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας 
(CRED*ZSCORE)c    ‐1,64E‐05 *    ‐1,34E‐05 * 

         (2,75E‐06)     (4,40E‐06) 

Μεταβλητές  Επενδύσεις/ΑΕΠ (INV)  0,415302 **  0,494151 *  0,457612 *  0,500240 * 

    (0,158992)  (0,165140)  (0,157741)  (0,164085) 

 
Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις/ΑΕΠ (FDI)  (0,305191) **  0,695733 **  0,669099 **  0,686136 ** 

      (0,288002)  (0,295594)  (0,287336) 

 
Βαθμός Διεθνοποίησης 
της Οικονομίας (OPE)  ‐0,126614 *  ‐0,127575 *  ‐0,127902 *  ‐0,128635 * 

    (0,019390)  (0,020525)  (0,019130)  (0,020478) 

 
Δημοσιονομικό 
Έλλειμμα/ΑΕΠ(DEFIC)  0,574534 *  0,745140 *  0,728055 *  0,758505 * 

    (0,164013)  (0,188956)  (0,180555)  (0,193945) 

 
Ψευδομεταβλητή 
Κρίσης Ρωσίας (RUSS)  ‐1,654458 *  ‐1,736788 *  ‐2,346851 *  ‐2,027821 ** 

    (0,595339)  (0,689678)  (0,672784)  (0,797061) 
                 
   Παρατηρήσεις   66 66 66   65 
  R‐squared  0,699234  0,830681  0,767757  0,833432 
   Adjusted R‐squared  0,637966 0,791608 0,715174  0,790973 
  S.E. of regression  4,416176  3,379019  3,941202  3,388382 
  F‐statistic  11,41285 21,25946 14,60080  19,62929 
  Prob(F‐statistic)  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000 
  Mean dependent var  14,02876 11,08704 12,29223  11,03457 

  S.D. dependent var  8,116210  6,785803  6,9908333  6,734804 
  Sum squared resid  1150,690 593,7239 823,2527  585,5378 
  Durbin – Watson stat  1,711468  1,916298  2,021715  1,973590 

*, **, *** Επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10%    

 

Στρεφόμενοι  στις  επιπτώσεις  της  διεθνούς  χρηματοπιστωτικής  κρίσης  και  για  να 
μπορέσουμε  να  εκτιμήσουμε  κατά  πόσο  και  πώς  αυτή  έχει  επιδράσει  στις 
συγκεκριμένες  χώρες,  προχωρούμε  στους  υπολογισμούς  των  προηγούμενων 
περιπτώσεων χρησιμοποιώντας στοιχεία μέχρι  το 2007, με σκοπό να συγκρίνουμε 
τα στοιχεία αυτά με τους προηγούμενους υπολογισμούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν 
στοιχεία και της περιόδου της κρίσης.  
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Κατ’ αρχάς, υπολογίζουμε εκ νέου τις περιπτώσεις του πίνακα 66 χρησιμοποιώντας 
ένα  δείγμα  δεδομένων  από  το  1996  έως  το  2007.  Τα  αποτελέσματα  αυτών  των 
υπολογισμών τα συγκρίνουμε με αυτά του πίνακα 1,  τα οποία χρησιμοποιούν όλο 
το  δείγμα  (1996‐2012)  με  σκοπό  να  διαπιστώσουμε  κάποιες  διαφορές,  οι  οποίες 
ίσως οφείλονται στην εμφάνιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.  

Πίνακας 70: Επιπτώσεις της Μεταβλητότητας της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στο κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Επιδράσεις της 

Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης312. 

    Εξίσωση 91  Εξίσωση 92 

    1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012 

Συναλλαγματική 
Ισοτιμία 

Μεταβλητότητα  Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 
(ZSCORE)  8,40E‐05 *  0,000110 *  0,000609 *  0,000682 * 

    (2,61E‐05)  (2,70E‐05)  (9,35E‐05)  (9,93E‐05) 

 
Πιστώσεις * Μεταβλητότητα Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας (CREDIT*ZSCORE)      ‐1,56E‐05 *  ‐1,73E‐05 * 

            (2,70E‐06)  (2,79E‐06) 
Μεταβλητές  Επενδύσεις /ΑΕΠ (INV)  0,738913 *  0,666371 *  0,701163 *  0,690518 * 

    (0,100553)  (0,181556)  ‐0,108539  ‐0,178497 
  Άμεσες Ξένες Επενδύσεις / ΑΕΠ (FDI)  ‐0,226467   0,083091  ‐0,2295505   ‐0,031355 

    (0,262130)  (0,296766)  (0,245193)  (0.287678) 

  Βαθμός Διεθνοποίησης Οικονομίας (OPE)  ‐0,128201 *  (0,048095)  ‐0,102200 *  0,146288 * 

    ‐0,017178    (0,019933)  (0,044908) 
  Δημοσιονομικό Έλλειμμα / ΑΕΠ(DEFIC)  0,319573 ***  1,297961 **  0,515798 *  1,396647 ** 

    (0,162373)  (0,537934)  (0,153023)  (0,533303) 

  Ψευδομεταβλητή Κρίσης Ρωσίας (RUSS)  ‐1,969232 **  ‐1.039954  ‐2,187683 *  ‐1,499029 

    (0,947753)  (1,314615)  (0,43995)  (0,943223) 
                 

   Παρατηρήσεις   83  116  83  115 

  R‐squared  0,825391  0,708272  0,900827  0,775690 

   Adjusted R‐squared  0,786299  0,664512  0,876786  0,739068 

  S.E. of regression  4,192533  5,7055989  3,183493  5,049093 

  Sum squared resid  1177,681  3255,831  668,8853  2498,347 

  Log likelihood  ‐227,8491  ‐358,0044  ‐204,3729  ‐3401890 

  F‐statistic  21,11424  16,18564  37,46917  21,18097 

  Prob(F‐statistic)  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000 

  Mean dependent var  13,06819  10,47155  13,06819  10,51267 

  S.D. dependent var  9,069287  9,851280  9,06987  9,884388 

  Akaike info criterion  5,875881  6,448352  5,334288  6,211982 

  Schwarz criterion  6,342164  6,828157  5,829713  6,617754 
  Hannan‐Quinn criter  6,063208  6,602531  5,533322  6,376683 
  Durbin‐Watson stat  0,868794  1,289862  1,254504  1,501883 
*, **, *** Επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% 

 

Παρατηρώντας  τους υπολογισμούς  του προηγούμενου πίνακα,  διαπιστώνουμε ότι 
οι  συντελεστές  των  μεταβλητών  διαφέρουν  ελάχιστα  μεταξύ  των  δύο  περιόδων. 
Ειδικότερα,  παρατηρώντας  τους  συντελεστές  των  μεταβλητών  μεταβλητότητα  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, και του συνδυαστικού όρου (cred*zscore), φαίνεται ότι 
αυτοί  έχουν  αυξηθεί  ελαφρά,  κάτι  το  οποίο  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  ένδειξη 
ενίσχυσης  της  επίδρασης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  κατά  την  περίοδο  της 
κρίσης.  

Στη συνέχεια,  υποθέτοντας ότι οι  επιδράσεις  της μεταβολής  της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  είναι περισσότερο ορατές στις  χώρες με κυμαινόμενες συναλλαγματικές 
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ισοτιμίες,  προχωρούμε  στην  ίδια  ακριβώς  σύγκριση  για  τις  χώρες  με  ελεύθερα 
κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες.  

 

Πίνακας 71: Επιπτώσεις της Μεταβλητότητας της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στο κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Επιδράσεις της 
Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης στις υπό Εξέταση Χώρες με Ελεύθερα Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες313. 

    Εξίσωση 99  Εξίσωση 100  Εξίσωση 101  Εξίσωση 102 

    1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012 

Συναλλαγ
ματική 
Ισοτιμία 

Μεταβλητότ
ητα 
Συναλλαγμα
τικής 
Ισοτιμίας(ZS
CORE)  5,11E‐05   0,000108 *  0,000550 *  0,000653 *  0,000265 *  0,000335 *  0,000523 *  0,000620 * 

    (2,79E‐05)  (233E‐05)  (7,74E‐05)  (9,64E‐05)  (4,40E‐05)  ( 3,40E‐05)  (8,09E‐05)  ( 9,95E‐05) 

 

Συναλλαγμα
τική Ισοτιμία 
(ΕΧC)          ‐0,001932 *  ‐0,002149 *  ‐0,000570 *  ‐0,000653 

            (0,000277)  (0,000278)  (0,000780)  (0,000838) 

 

Πιστώσεις * 
Μεταβλητότ
ητα 
Συναλλαγμα
τικής 
Ισοτιμίας 
(CRED*ZSCO
RE)      ‐1,45E‐05 *  ‐1,64E‐05 *      ‐1,19E‐05 *  ‐1,34E‐05 * 

            (2,23E‐06)  (2,75E‐06)        ((3,92E‐06)  (4,40E‐06) 
Μεταβλητ
ές 

Επενδύσεις 
/ΑΕΠ (INV)  ‐0,021028  0,415302 **  0,112211  0,494151 *  0,092428   0,457612 *  0,128487   0,500240 * 

    ((0,283352)  (0,158992)  (0,254268)  (0,165140)  (0,290944)  (0,157741)  (0,251174)  (0,164085) 

 

Άμεσες 
Ξένες 
Επενδύσεις 
/ΑΕΠ(FDI)  ‐0,013789 

(0,305191) 
**  0,119305  0,695733 **  ‐0,000169  0,669099 **  0,100082   0,686136 ** 

    (0,238771)  (0,305191)  (0,279756)  (0,288002)  (0,285502)  (0,295594)  (0,283217)  (0,287336) 

 

Διεθνοποίησ
η της 
Οικονομίας 
(OPE)  ‐0,088158 *  ‐0,126614 *  ‐0,076206 *  ‐0,127575 *  ‐0,096200 *  ‐0,127902 *  ‐0,082152 *  ‐0,128635 * 

    (0,020773)  (0,019390)  (0,024483)  (0,020525)  (0,022173)  (0,019130)  (0,021560)  (0,020478) 

 

Δημοσιονομ
ικό 
Έλλειμμα  / 
ΑΕΠ(DEFIC)  0,452655 *  0,574534 *  0,467395 **  0,745140 *  0,524630 *  0,728055 *  0,494755 **  0,758505 * 

    (0,151668)  (0,164013)  (0,178690)  (0,188956)  (0,184212)  (0,180555)  (0,185067)  (0,193945) 

 

Ψευδομεταβ
λητή Κρίσης 
Ρωσίας 
(RUSS)  ‐1,947538  ‐1,654458 *  ‐0,439148   ‐1,736788 *  ‐2805908 *  ‐2,346851 *  ‐1,154724 

‐2,027821 
** 

    (0,739389)  (0,595339)  (0,598291)  (0,689678)  (0,763764)  (0,672784)  (0,895062  (0,797061) 

                             

  

Παρατηρ
ήσεις   48  66  48  66  48  66   48  65 

 

R‐
squared  0.726654  0,699234  0,922684  0,830681  0,819151  0,767757  0,924193  0,833432 

  

Adjusted 
R‐
squared  0,643132  0,637966  0,896175  0,791608  0,757146  0,715174  0,895208  0,790973 

 

S.E. of 
regressio
n  4,031246  4,616176  2,684830  3,379019  3,351600  3,941202  2,676311  3,388382 

  F‐statistic  8,700113  11,41285  34,80711  21,25946  13,210096  14,60080  31,88528  19,62929 

 

Prob(F‐
statistic)  0.000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000 

                                                                 
313 Για τις λεπτομερείς εκτιμήσεις βλέπε το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος μέρους 
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    Εξίσωση 99  Εξίσωση 100  Εξίσωση 101  Εξίσωση 102 

    1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012 

 

Mean 
depende
nt var  15,43009  14,02876  12,30135  11,08704  13,87609  12,29223  12,23533  11,03457 

 

S.D. 
depende
nt var  6,653100  8,116210  7,515122  6,785803  5,775817  6,990833  7,370552  6,734804 

 

Sum 
squared 
resid  585,0340  1150,690  252,2909  593,7239  393,1629  823,2527  243,5299  585,5378 

 

Durbin‐
Watson 
stat  1,324677  1,711468  1,619015  1,916298  1,903085  2,021715  1,795723  1,973590 

*, **, *** Επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% 

 
Συγκρίνοντας  τις  δύο  περιόδους  για  τις  χώρες  με  ελεύθερα  κυμαινόμενες 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  διαπιστώνεται  η  ίδια  εικόνα  όπως  και  στην 
προηγούμενη  σύγκριση,  σύμφωνα  με  την  οποία  προέκυψε  μια  αύξηση  της 
επίδραση όλων των συντελεστών των μεταβλητών, η οποία ασφαλώς και οφείλεται 
στα  διαφορετικά  δείγματα  και  ειδικότερα  στο  γεγονός  ότι  το  δείγμα  1996‐2012 
είναι μεγαλύτερο από αυτό του 1996‐2007, η οποία όμως – κατά την γνώμη μας – 
δεν  παύει  να  αποτελεί  μια  ένδειξη  για  τον  θετικό  και  σταθεροποιητικό  ρόλο  που 
έπαιξε η μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας στις χώρες αυτές κατά την 
περίοδο της κρίσης. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη της προηγούμενες εκτιμήσεις μπορούν να διαπιστωθούν τα 
εξής:  

‐ H  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  φαίνεται  να  παίζει  έναν 
μικρό  αλλά  θετικό  και  σταθεροποιητικό  ρόλο  και  αυτό  φαίνεται  να 
οφείλεται  στον  σχετικά  αναπτυγμένο  χρηματοπιστωτικό  τομέα  των  χωρών 
αυτών  και  ειδικότερα  των  χωρών με  καθεστώτα  ελεύθερων  κυμαινόμενων 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών.  Το  συμπέρασμα  αυτό  ενισχύεται  με  τις 
εκτιμήσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τόσο την απόλυτη συναλλαγματική 
ισοτιμία, όσο και τον συνδυαστικό όρο cred*zscor. Με άλλα λόγια, φαίνεται 
ότι  η  συναλλαγματική  ισοτιμία  παίζει  ένα  σημαντικό  ρόλο  ως  μέσο 
διαφοροποίησης  και  διαχείρισης  περιουσιακών  στοιχείων  και  στην 
περίπτωση των εξεταζομένων χωρών. 

‐ Η μεταβλητότητα της συναλλαγματικής φαίνεται να έπαιξε έναν θετικό ρόλο 
και κατά την περίοδο της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

35.2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 
Ο  επιπτώσεις  της  μεταβολής  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στις  άμεσες  ξένες 
επενδύσεις  θα  εκτιμηθούν  με  την  βοήθεια  μιας  εξίσωσης  πολυμεταβλητής 
παλινδόμησης, η οποία χρησιμοποιεί στοιχεία πάνελ, της ακόλουθης μορφής: 

itititit XZSCOREaFDI εδβ +++= **ln           (103) 

Η εξαρτημένη μεταβλητή υπονοεί  τις άμεσες  ξένες επενδύσεις  (ο λογάριθμος  των 
άμεσων  ξένων  επενδύσεων,  FDI)  στη  χώρα  i  κατά  τον  χρόνο  t.  Το  διάνυσμα  Χ 
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περιέχει ανεξάρτητες μεταβλητές, οι οποίες επιδρούν στις άμεσες ξένες επενδύσεις 
και λαμβάνονται υπ’ όψη στη βιβλιογραφία. Αυτές είναι: 

‐ Ο λογάριθμος του πραγματικού  ΑΕΠ, το οποίο λαμβάνεται ως ένδειξη για το 
μέγεθος    μιας  αγοράς,  η  οποία  προσελκύει  τις  ΑΞΕ  και  αναμένεται  να  τις 
επηρεάσει θετικά, 

‐ το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα, το οποίο λαμβάνεται ως ένδειξη για 
το μέγεθος της κατανάλωσης και η οποία αναμένεται να επηρεάσει θετικά 
τις ΑΞΕ,   

‐ το  εμπορικό  άνοιγμα,  το  οποίο  ορίζεται  ως  ο  λόγος  των  εξαγωγών  και 
εισαγωγών προς το ΑΕΠ κα αναμένεται να επιδράσει θετικά στις ΑΞΕ, 

‐ η  μέση  φορολογική  επιβάρυνση  των  επιχειρήσεων  (φορολογικός 
συντελεστής επιχειρήσεων), ο οποίος επηρεάζει αρνητικά τις ΑΞΕ, και 

‐ το μοναδιαίο κόστος εργασίας, το οποίο επηρεάζει αρνητικά τις ΑΞΕ.  

Η  παράμετρος  β  μετρά  την  επίδραση  της  μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  (zscore)  στις  άμεσες  ξένες  επενδύσεις  και  το  ερώτημα  το  οποίο  τίθεται 
είναι  κατά  πόσο  μια  αύξηση  της  μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας 
επηρεάζει  αρνητικά  η  θετικά  τις  αποφάσεις  για  άμεσες  ξένες  επενδύσεις.  Οι 
υποστηρικτές  των  σταθερών  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  είναι  της  άποψης  ότι, 
όπως και στην περίπτωση της επίδρασης της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  στο  κατά  κεφαλήν  εισόδημα,  οι  σταθερές  συνδέσεις  μειώνουν  τον 
συναλλαγματικό και συναλλακτικό κίνδυνο και κατά αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν 
στην  αύξηση  των  άμεσων  ξένων  επενδύσεων.  Αντίθετα,  οι  υποστηρικτές  των 
κυμαινόμενων  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  δέχονται  ότι  οι  μεταβολές  των 
ελεύθερα  κυμαινόμενων  ισοτιμιών  αποτελούν  μεν  παράγοντα  αβεβαιότητας, 
προσφέρουν  όμως  ταυτόχρονα  και  εναλλακτικές  πηγές  επίτευξης  κέρδους  και  ότι 
αυτές  μπορούν  να  εξασφαλισθούν  με  την  βοήθεια  υλοποίησης  στρατηγικών 
αντασφάλισης της χρηματοπιστωτικής αγοράς.  

Εκτιμούμε την εξίσωση 103 χρησιμοποιώντας μεθόδους σταθερών επιδράσεων και 
συνεπείς εκτιμήσεις διακυμάνσεων και συνδιακυμάνσεων τύπου White.  

Από  τον  επόμενο  πίνακα  ο  οποίος  παρουσιάζει  τις  προαναφερθείσες  εκτιμήσεις, 
προκύπτει  μία  στατιστικά  σημαντική  αλλά  πολύ  μικρή  θετική  επίδραση  της 
μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στις  Άμεσες  Ξένες  Επενδύσεις. 
Αναφορικά  με  τις  υπόλοιπες  μεταβλητές,  οι  εκτιμήσεις  δείχνουν  μία  στατιστικά 
αρνητική  επίδραση  του μοναδιαίου  κόστους  εργασίας,  αλλά μια –  αντιθέτως από 
ότι  προσδοκάται  –  θετική  επίδραση  της  φορολογικής  επιβάρυνσης  και  της 
διεθνοποίησης της οικονομίας. 

Πίνακας 72: Επιπτώσεις της Μεταβλητότητας της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις314. 

    Εξίσωση 103  Εξίσωση 104 

Συναλλαγματική Ισοτιμία 
Μεταβλητότητα Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 
(ZSCORE)  2,23E‐08 *  1,22E‐05 

    (9,50E‐09)  (2,14E‐05) 

 
Διεθνοποίηση της Οικονομίας * 
Μεταβλητότητα Συναλλαγματικής Ισοτιμίας    ‐1,60E‐07 

                                                                 
314 Για τις λεπτομερείς εκτιμήσεις βλέπε το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος μέρους 
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    Εξίσωση 103  Εξίσωση 104 
(OPE*ZSCORE) 

         (‐2,80E‐07) 

Μεταβλητές  Κατά κεφαλή εισόδημα (CAP)  0,002857 **  0,002666 

    ((0,002143)  (0,002196) 

  ΑΕΠ (logGDP)  5,755470 *  6,025120 * 

    (0,870511)  (1,080951) 
  Διεθνοποίηση της Οικονομίας (OPE) ‐0,034233 * ‐0,034097 * 

    (0,008632)  (0,008910) 

  Φορολογική Επιβάρυνση (TAXB)  0,699483 *  0,701096 * 

    (0,161174)  (0,162338) 

  Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας (ULCOST)  ‐0,116411 *  ‐0,127880 * 

    (0,037026)  (0,046847) 
        
   Παρατηρήσεις   116 116 
  R‐squared  0,561855 0,563911 
   Adjusted R‐squared 0,496133 0,493432 
  S.E. of Regression 1,778480 1,783241 
  Sum squared resid 316,2992 314,8149 
  Log likelihood  ‐222,7766 ‐222,5038 
  F‐statistic  8,548993 8,001116 
  Prob(F‐statistic) 0,000000 0,000000 
  Mean dependent var 3,364655 3,364655 
  S.D. dependent var  2,505481  2,505481 
  Akaike info criterion 4,116837 4,129375 
  Schwarz criterion  4,496643  4,532919 
  Hannan‐Quinn criter 4,271017 4,293191 
  Durbin‐Watson stat 1,447486 1,468006 
*, **, *** Επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10%

 
Υποθέτοντας  ότι  η  διεθνοποίηση  της  οικονομίας,  το  άνοιγμα  και  το  μέγεθός  της 
επιδρούν  στην  απόφαση  διενέργειας  άμεσων  ξένων  επενδύσεων, 
επαναδιατυπώσαμε  την  εξίσωση  103  συμπεριλαμβάνοντας  σε  αυτή  τον 
συνδυαστικό  όρο  μεταξύ  της  διεθνοποίησης  των  χωρών  υπό  εξέταση,  ο  ποίος 
μετράται ως  το άθροισμα  των εξαγωγών και  εισαγωγών προς  το ΑΕΠ  (OPE)  με  τη 
μεταβλητότητα της συναλλαγματικής (z‐score) ως εξής:    
 

itititititit ZSCOREOPEXZSCOREaFDI εγδβ ++++= ****ln     (104) 

Υποθέτοντας ότι η επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι μικρή σε σχετικά 
κλειστές  οικονομίες  και  μεγάλη  σε  σχετικά  ανοιχτές  οικονομίες,  προσδοκούμε  οι 
συντελεστές  β  και  γ  να  πάρουν  τις  ακόλουθες  τιμές:    β > 0    και  γ < 0,  έτσι ώστε 
σχετικά κλειστές οικονομίες με μικρό άνοιγμα (β +γ *ope) να πάρει τιμές θετικές ή 
μηδέν και στις σχετικά ανοιχτές οικονομίες να πάρει αρνητικές τιμές.  

Εκτιμώντας  τη  νέα  εξίσωση 104  με  τη  χρήση μεθόδων σταθερών  επιδράσεων  και 
συνεπών  εκτιμήσεων  διακυμάνσεων  και  συνδιακυμάνσεων  τύπου  white,  όπως 
αυτές καταγράφονται στον προηγούμενο πίνακα, προκύπτουν μεν οι αναμενόμενοι 
αλλά στατιστικά μη σημαντικοί συντελεστές β και γ, καθώς και οι μη αναμενόμενοι 
συντελεστές  των  μεταβλητών  διεθνοποίηση  της  οικονομίας  και  φορολογική 
επιβάρυνση (Εξίσωση 104).  
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Θέλοντας  να  εξετάσουμε αναλυτικότερα  τη  σχέση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας 
με  τις  άμεσες  ξένες  επενδύσεις,  επαναλαμβάνουμε  τις  προηγούμενες  εκτιμήσεις 
συμπεριλαμβάνοντας  στα  δεδομένα  και  τη  μέση  ετήσια  συναλλαγματική  ισοτιμία 
των νομισμάτων των υπό εξέταση χωρών. Με τη συμπλήρωση αυτή, ελπίζουμε να: 

‐ εξαλείψουμε το μειονέκτημα της έλλειψης ορισμένων στοιχείων αναφορικά 
με  τη  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  για  τις  υπό  εξέταση 
χώρες, κυρίως στην αρχή της περιόδου εξέτασης, αλλά και στο τέλος κυρίως 
για τις Σλοβενία και Σλοβακία  

‐ καταγράψουμε  με  καλύτερο  τρόπο  την  επίδραση  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον, θεωρώντας ότι η μέση ετήσια 
συναλλαγματική ισοτιμία θα καταγράψει τη βασική σχέση συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  και  οικονομικής  ανάπτυξης,  εμφανίζοντας  έναν  αρνητικό 
συντελεστή,  και  ότι  η  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  θα 
καταγράψει την επίδραση αυτή σε σχέση με τη χρηματοπιστωτική ανάπτυξη, 
παρουσιάζοντας ένα θετικό συντελεστή.  

 
Κατά αυτό τον τρόπο επαναδιατυπώνουμε τις προηγούμενες εξισώσεις 103 και 104 
ως εξής :  
 

ititititit XEXCZSCOREaFDI εδζβ ++++= ***ln       (105) 

 

ititititititit EXCZSCOREOPEXZSCOREaFDI εζγδβ +++++= *****ln   (106) 

 
και  εκτιμούμε  τις  μεταβλητές  χρησιμοποιώντας  μεθόδους  σταθερών  επιδράσεων 
και  συνεπείς  εκτιμήσεις  διακυμάνσεων  και  συνδιακυμάνσεων  τύπου  White, 
παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα στον επόμενο πίνακα: 
 

Πίνακας 73: Επιπτώσεις της Μεταβλητότητας της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, 
συμπεριλαμβάνοντας και τη μέση Ετήσια Συναλλαγματική Ισοτιμία315. 

    Εξίσωση 105  Εξίσωση 106 

Συναλλαγματική Ισοτιμία 
Μεταβλητότητα Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας (ZSCORE)  9,74E‐09  ‐1,77E‐05 

    (1,74E‐08)  (2,29E‐05) 

 
Μέση Ετήσια Συναλλαγματική Ισοτιμία 
(EXC)  7,25E‐05  0,0000118 

    (6,17E‐05)  (9,56E‐05) 

 

Διεθνοποίηση της Οικονομίας * 
Μεταβλητότητα Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας (OPE*ZSCORE)    2,32E‐07 

         (3,00E‐07) 

Μεταβλητές  Κατά κεφαλή εισόδημα (CAP)  0,002629  0,002762 

    (0,002169)  (0,002162) 

  ΑΕΠ (logGDP)  6,315808 *  6,278430 * 

    (1,023177)  (1,021454) 
  Εμπορικό Άνοιγμα (OPE) ‐0,035156 * ‐0,035937 * 

    (0,008809)  (0,008604) 

                                                                 
315 Για τις λεπτομερείς εκτιμήσεις βλέπε το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Μέρους. 
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    Εξίσωση 105  Εξίσωση 106 

  Φορολογική Επιβάρυνση (TAXB)  0,720453 *  0,731353 * 

    (0,159631)  (0,157334) 

  Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας (ULCOST)  ‐0,140627 *  ‐0,139280 * 

    (0,045465)  (0,046103) 
        
   Παρατηρήσεις  116 116 
  R‐squared 0,568951 0,57‐449 
   Adjusted R‐squared  0,499286  0,495935 
  S.E. of Regression 1,772906 1,778831 
  Sum squared resid 311,1765 310,09554 
  Log likelihood ‐221,8295 ‐221,6277 
  F‐statistic 8,167015 7,655587 
  Prob(F‐statistic) 0,000000 0,000000 
  Mean dependent var 3,364655 3,364655 
  S.D. dependent var 2,505481 2,505481 
  Akaike info criterion 4,117751 4,131512 
  Schwarz criterion 4,521294 4,558793 
  Hannan‐Quinn criter 4,281566 4,304963 
  Durbin‐Watson stat 1,494491 1,496359 

*, **, *** Επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% 

  

Από  τον  πίνακα  73,  διαπιστώνεται  ότι  και  οι  νέες  εκτιμήσεις  καταλήγουν  σε 
μικρούς,  αντίστροφα προς  τις  υποθέσεις  αλλά  κυρίως μη  στατιστικά  σημαντικούς 
συντελεστές της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας, της μέσης ετήσιας 
συναλλαγματικής ισοτιμίας και του συνδυαστικού όρου.  

Επιμένοντας  στην  περαιτέρω  εξακρίβωση  της  σχέσης  των  άμεσων  ξένων 
επενδύσεων με τη μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας, την μέση ετήσια 
συναλλαγματική ισοτιμία, καθώς και την επίδρασή της σε συνδυασμό με τον βαθμό 
διεθνοποίησης,  εκτιμούμε  τις  προηγούμενες  εξισώσεις  ομαδοποιώντας  τα 
διαστρωματικά  στοιχεία  ανά  χώρες  με  σταθερές  συναλλαγματικές  ισοτιμίες 
(Λετονία,  Εσθονία,  Λιθουανία  και  Βουλγαρία)  και  ανά  χώρες  με  ελεύθερα 
κυμαινόμενες  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  (Τσεχία,  Πολωνία,  Ουγγαρία,  Σλοβενία, 
Σλοβακία  και  Ρουμανία)  και  επαναδιατυπώνουμε  τις  εξισώσεις  για  την  ειδική 
περίπτωση των χωρών με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ως εξής:  

fizfixfixfix
itititit

XZSCOREaFDI εδβ +++= **ln         (107) 

fixfixfixfixfizfix
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ZSCOREOPEXZSCOREaFDI εγδβ ++++= ****ln   (108) 

fixfixfixfixfix
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XEXCZSCOREaFDI εδζβ ++++= ***ln      (109) 

fixfixfixfixfixfixfix
ititititititit

EXCZSCOREOPEXZSCOREaFDI εζγδβ +++++= *****ln   (110) 

 

Εκτιμούμε  τις  εξισώσεις  107‐110  για  τις  χώρες  με  σταθερά  συναλλαγματικά 
καθεστώτα χρησιμοποιώντας μεθόδους εκτίμησης σταθερών επιδράσεων αλλά και 
συνεπείς  εκτιμήσεις  διακυμάνσεων  και  συνδιακυμάνσεων.  Τα  αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.  
 



471 
 

Πίνακας 74: Επιπτώσεις της Μεταβλητότητας της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στις Χώρες με 
Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες316. 

 

    Εξίσωση 107  Εξίσωση 108  Εξίσωση 109  Εξίσωση 110 

Συναλλαγματική 
Ισοτιμία 

Μεταβλητότητα 
Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας(ZSCORE)  ‐303,7433 **  2680,094 **  65,75856   3,785,578  

    141,7895  (1066,802)  (199,0629)  (2252,792) 

 
Συναλλαγματική 
Ισοτιμία (EXC)      ‐2,075774 **  ‐2,232120 ** 

        (0,885089)  (0,982159) 

 

Διεθνοποίηση της 
Οικονομίας * 
Μεταβλητότητα 
Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας 
(OPE*ZSCORE)    ‐33,05770 *    ‐41,11936 *** 

         (12,19770)     (23,58626) 

Μεταβλητές 
Κατά κεφαλή 
εισόδημα (CAP)  ‐0,771795 *  ‐0,791653 *  ‐0,618503 *  ‐0,650087 * 

    (0,159389)  (0,161583)  (0,145680)  (0,135100) 

  ΑΕΠ (logGDP)  5,726575 *  5,849128 *  6,844221 *  7,280632 * 

    (1,743842)  (1,726516)  (1,586396)  (1,694963) 

 
Διεθνοποίηση της 
Οικονομίας (OPE)  0,097775 *  0,099664 *  0,082848 *  0,084070 * 

    (0,025194)  (0,025815)  (0,025124)  (0,026490) 

 

Φορολογική 
Επιβάρυνση 
(TAXB)  1,184778 *  1.183913 *  1,186160 *  1,205591 * 

    (0,123990)  (0,127835)  (0,106397)  (0,117013) 

 

Μοναδιαίο 
Κόστος Εργασίας 
(ULCOST)  ‐0,137105 *  ‐0,142301 *  ‐0,144116 *  ‐0,154305 * 

    (0,021574)  (0,023291)  (0,020703)  (0,023589) 
        

   Παρατηρήσεις   51  51  51   51 

  R‐squared  0,807492  0,812152  0,821215  0,822780 

  
Adjusted R‐
squared  0,765234  0,765190  0,776519  0,772795 

  S.E. of regression   1,855972  1,860378  1,820874  1,785611 

  F‐statistic  19,10867  17,29384  18,37324  16,46048 

  Prob(F‐statistic)  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000 

 
Mean dependent 
var  4,745559  4,733447  4,813156  4,624631 

 
S.D. dependent 
var  3,497956  3,510059  3,540789  3,397697 

  Sum squared resid  141,2299  138,4402  132,6262  124,3479 

 
Durbin‐Watson 
stat  1,655868  1,692472  1,700303  1,713754 

*, **, *** Επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10%    

  

Από  τον  προηγούμενο  πίνακα  ο  οποίος  παρουσιάζει  τα  αποτελέσματα  των 
εκτιμήσεων  για  τις  χώρες  με  σταθερά  καθεστώτα,  φαίνεται  ότι  οι  περισσότερες 

                                                                 
316 Για τις λεπτομερείς εκτιμήσεις βλέπε το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος μέρους 
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μεταβλητές,  εκτός  από  την  περίπτωση  της  μεταβλητής  του  κατά  κεφαλήν 
εισοδήματος, παρουσιάζουν τα σωστά πρόσημα και είναι στατιστικά σημαντικές, σε 
αντίθεση  με  τις  μεταβλητές  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  οι  οποίες 
παρουσιάζουν  τα  σωστά  πρόσημα  και  μεγάλες  αλλά  στατιστικά  μη  σημαντικές 
επιδράσεις.  

Επαναλαμβάνοντας την προηγούμενη διαδικασία για την περίπτωση των χωρών με 
ελεύθερα  κυμαινόμενες  συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  επαναδιατυπώνουμε  τις 
εξισώσεις  και  τις  εκτιμούμε  χρησιμοποιώντας  την  ίδια  ακριβώς  μεθοδολογία, 
παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα στον επόμενο πίνακα. 
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XEXCZSCOREaFDI εδζβ ++++= ***ln     (113) 
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EXCZSCOREOPEXZSCOREaFDI εζγδβ +++++= *****ln (114) 

Πίνακας 75: Επιπτώσεις της Μεταβλητότητας της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στις Χώρες με 
Ελεύθερα Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες317. 

 

    Εξίσωση 111  Εξίσωση 112  Εξίσωση 113  Εξίσωση 114 

Συναλλαγματική 
Ισοτιμία 

Μεταβλητότητα 
Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας(ZSCORE)  1,85E‐08 **  ‐1,85E‐05 ***  2,37E‐08 *  ‐2,26E‐05 * 

    (8,08E‐09)  (1,05E‐05)  (8,26E‐09)  (8,10E‐06) 

 
Συναλλαγματική 
Ισοτιμία (EXC)      ‐2,56E‐05   1,87E‐05  

        (3,68E‐05)  (3,58E‐05) 

 

Διεθνοποίηση της 
Οικονομίας * 
Μεταβλητότητα 
Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας 
(OPE*ZSCORE)    2,42E‐07 ***    2,97E‐07 * 

         (1,37E‐07)     (1,06E‐07) 

Μεταβλητές 
Κατά κεφαλή 
εισόδημα (CAP)  0,0005317 *  0,005735 *  0,005378 *  0,0005769* 

    (0,001585)  (0,001666)  (0,001635)  (0,001654 ) 

  ΑΕΠ (logGDP)  2,952709 ***  2,193876   2,524693   2,300985  

    (1,700745)  (1,645318)  (1,776564)  (1,772450) 

 
Διεθνοποίηση της 
Οικονομίας (OPE)  ‐0,042045 *  ‐0,041111 *  ‐0,040386 *  ‐0,041830 * 

    (0,013077)  (0,012586)  (0,012677)  (0,013147) 

 

Φορολογική 
Επιβάρυνση 
(TAXB)  0,193371   0,199901  0,169865   0,211492  

    (0,124378)  (0,125630)  (0,126908)  (0,130325) 

 

Μοναδιαίο 
Κόστος Εργασίας 
(ULCOST)  ‐0,080703 *  ‐0,038596 **  ‐0,058674 **  ‐0,043060 *** 

                                                                 
317 Για τις λεπτομερείς εκτιμήσεις βλέπε το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος μέρους 
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    Εξίσωση 111  Εξίσωση 112  Εξίσωση 113  Εξίσωση 114 

    (0,024290)  (0,019150)  (0,022275)  (0,024979) 

                 

   Παρατηρήσεις   65  65  65  65 

  R‐squared  0,413589  0,418618  0,407986   0,419760 

  
Adjusted R‐
squared  0,291881  0,284453  0,271367  0,271855 

  S.E. of regression   1,167555  1,145915  1,161153  1,156497 

  F‐statistic  3,398211  3,120168  2,986307  2,838049 

  Prob(F‐statistic)  0,001304  0,002161  0,003084  0,003919 

 
Mean dependent 
var  3,036324  2,903967  2,944375  2,906529 

 
S.D. dependent 
var  1,504030  1,322703  1,373192  1,326306 

  Sum squared resid  72,24883  68,28229  70,11038  68,21171 

 
Durbin‐Watson 
stat  1,946976  1,905281  1,908108  1,916307 

*, **, *** Επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10%    

 

Από τον παραπάνω πίνακα  διαπιστώνεται:  

‐ ο σχετικά μικρός βαθμός προσαρμογής όλων των εκτιμήσεων,  

‐ ότι όλες οι μεταβλητές, εκτός από αυτή του εμπορικού ανοίγματος, έχουν τα 
σωστά πρόσημα και είναι στατιστικά σημαντικές, και 

‐ η  επίδραση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στη  στήλη  2  παρουσιάζει  τα 
σωστά πρόσημα τα οποία είναι σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 10% 
και  το  συνδυαστικό  αποτέλεσμα  (β  +  γ  *ope)  τείνει  προς  το  μηδέν,  με 
αποτέλεσμα  να  υποθέτουμε  μια  θετική  επίδραση  στην  περίπτωση  των 
χωρών  με  σχετικά  μικρό  εμπορικό  άνοιγμα,  ενώ  οι  μεταβλητές  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στη  στήλη  4  παρουσιάζουν  αντίστροφα 
πρόσημα,  αλλά  ένα  εξίσου  μικρό  συνδυαστικό  αποτέλεσμα 
{β+γ*ope+z(συντελεστής απόλυτης συναλλαγματικής ισοτιμίας)}. 

Θέλοντας να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις  της κρίσης στις άμεσες ξένες επενδύσεις 
σε  συνδυασμό  με  τις  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  στις  υπό  εξέταση  χώρες, 
επαναλαμβάνουμε τους παραπάνω υπολογισμούς με ένα δείγμα στοιχείων έως και 
το  2007  και  συγκρίνουμε  τα  αποτελέσματα  αυτών  των  εκτιμήσεων  με  τα 
αποτελέσματα  των  προηγούμενων  εκτιμήσεων,  με  δείγμα  έως  και  το  2012,  έτσι 
ώστε  να  μπορούμε  να  διαπιστώσουμε  δυνατές  επιπτώσεις  της  διεθνούς 
χρηματοπιστωτικής κρίσης και στις άμεσες ξένες επενδύσεις.  

Κατά αρχάς,  εκτιμούμε  τις  εξισώσεις 103  και 104  χρησιμοποιώντας δεδομένα έως 
και το 2007, το έτος αρχής της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και συγκρίνουμε 
τις  εκτιμήσεις  αυτές  με  τις  εκτιμήσεις  από  τον  πρώτο  πίνακα  του  παρόντος 
κεφαλαίου 35.2, όπως ακριβώς παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.. 



474 
 

Πίνακας 76: Επιπτώσεις της Μεταβλητότητας της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και η Διεθνής 
Χρηματοπιστωτική Κρίση318. 

    Εξίσωση 103  Εξίσωση 106 

    1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012 

Συναλλαγματική Ισοτιμία 

Μεταβλητότητα Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας(ZSCORE)  6,56E‐09  2,23E‐08 *  9,53E‐06  1,22E‐05 

    (1,33E‐08)  (9,50E‐09)  (2,22E‐05)  (2,14E‐05) 

 

Διεθνοποίηση της Οικονομίας * 
Μεταβλητότητα Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας (OPE*ZSCORE)      ‐1,25E‐07  ‐1,60E‐07 

            (2,91E‐07)  (‐2,80E‐07) 

Μεταβλητές  Κατά κεφαλή εισόδημα (CAP)  ‐3,52E‐06   0,002857 **  ‐0,000201   0,002666 

    (0,002109)  ((0,002143)  (0,002395)  (0,002196) 

  ΑΕΠ (logGDP)  5,543957 *  5,755470 *  5,551467 *  6,025120 * 

    (1,203953)  (0,870511)  (1,259304)  (1,080951) 

  Διεθνοποίηση της Οικονομίας(OPE)  0,004999  ‐0,034233 *  0,006884  ‐0,034097 * 

    (0,018262)  (0,008632)  (0,017990)  (0,008910) 

  Φορολογική Επιβάρυνση (TAXB)  0,601425 *  0,699483 *  0,602263)  0,701096 * 

    (0,207724)  (0,161174)  (0,210475)  (0,162338) 

  Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας (ULCOST)  ‐0,089982 *  ‐0,116411 *  ‐0,099363 **  ‐0,127880 * 

    (0,030183)  (0,037026)  (0,047739)  (0,046847) 

         

   Παρατηρήσεις   83  116  83  116 

   R‐squared  0,574187  0,561855  0,575165  0,563911 

  Adjusted R‐squared 0,478855  0,496133  0,472174  0,493432 

   S.E. of regression   1,859952  1,778480  1,871836  1,783241 

  Sum squared resid  231,7811  316,2992  231,2488  314,8149 

  Log likelihood  ‐160,3904  ‐222,7766  ‐160,2950  ‐222,5038 

  F‐statistic  6,023060  8,548993  5,584643  8,001116 

  Prob(F‐statistic)  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000 

  Mean dependent var 3,666265  3,364655  3,666265  3,364655 

  S.D. dependent var  2,576454  2,505481  2,576454  2.505481 

  Akaike info criterion 4,250372  4,116837  4,272169  4,129375 

  Schwarz criterion  4,716655  4,496643  4,767594  4,532919 

  Hannan – Quinn criter  4,437698  4,271017  4,471203  4,293191 

  Durbin‐Watson stat  1,452427  1,447486  1,467523  1,458006 

           

*, **, *** Επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% 

 
Παρατηρώντας  τις συγκρίσεις  του προηγούμενου πίνακα,  διαφαίνεται κατά αρχάς 
μια  σημαντική  επίδραση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  κατά  την  περίοδο  της 
κρίσης,  εφ’  όσον  σχεδόν  όλοι  οι  συντελεστές  των  μεταβλητών  μεταβάλλονται 
σημαντικά σε σχέση με την περίοδο προ της κρίσης. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί 
ότι σχεδόν όλες οι εκτιμήσεις είναι στατιστικά μη σημαντικές.  

Για  να  κατανοήσουμε  την  επίδραση  της  συναλλαγματικής  κατά  τη  διάρκεια  της 
κρίσης σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο,  επανεκτιμούμε τις εξισώσεις 103  και 
104 για το διάστημα 1996‐2007, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και τη μέση ετήσια 
συναλλαγματική ισοτιμία και συγκρίνοντάς τις με τις εκτιμήσεις με βάση το δείγμα 
1996‐2012, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα στον επόμενο πίνακα. 
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Πίνακας 77: Επιπτώσεις της Μεταβλητότητας της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 
συμπεριλαμβάνοντας και τη μέση Ετήσια Συναλλαγματική Ισοτιμία κατά τη Διάρκεια της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής 

Κρίσης319. 

    Εξίσωση 103  Εξίσωση 104 

    1996‐2007  1996‐2012  1996‐2012  1996‐2012 

Συναλλαγματική 
Ισοτιμία 

Μεταβλητότητα Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας(ZSCORE)  3,66E‐010  9,74E‐09  ‐6,98E‐05  ‐1,77E‐05 

    (1,85E‐08)  (1,74E‐08)  (1,96E‐05)  (2,29E‐05) 

  Συναλλαγματική Ισοτιμία (EXC)  6,07E‐05  7,25E‐05  7,63E‐05  0,0000118 

    (6,28E‐05)  (6,17E‐05)  (8,53E‐05)  (9,56E‐05) 

 

Διεθνοποίηση της Οικονομίας * 
Μεταβλητότητα Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας (OPE*ZSCORE)      9,14E‐08  2,32E‐07 

            ‐2,57E‐07  (3,00E‐07) 

Μεταβλητές  Κατά κεφαλή εισόδημα (CAP)  ‐0,000133  0,002629  ‐2,19E‐05  0,002762 

    (0,002267)  (0,002169)  (0,009476)  (0,002162) 

  ΑΕΠ (logGDP)  5,676897*  6,315808 *  5,705563 *  6,278430 * 

    (1,361204)  (1,023177)  (1,343969)  (1,021454) 

 
Βαθμός Διεθνοποίησης της 
Οικονομίας(OPE)  0,005947  ‐0,035156 *  0,004809  ‐0,035937 * 

    (0,018196  (0,008809)  (0,018946)  (0,008604) 

  Φορολογική Επιβάρυνση (TAXB)  0,639526 *  0,720453 *  0,648706 *  0,731353 * 

    (0,207105)  (0,159631)  (0,203538)  (0,157334) 

  Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας (ULCOST)  ‐0,114610 **  ‐0,140627 *  ‐0,114064 *  ‐0,139280 * 

    (0,048371  (0,045465)  (0,049220)  (0,046103) 
                 

   Παρατηρήσεις   83  116  83  116 

  R‐squared  0,578032  0,568951  0,578303  0,57‐449 

  Adjusted R‐squared  0,475737  0,499286  0,468014  0,495935 

   S.E. of regression   1,865508  1,772906  1,879199  1,778831 

  Sum squared resid  229,68880  311,1765  229,5402  310,0954 

  Log likelihood  ‐160,0140  ‐221,8295  ‐159,9873  ‐221,6277 

  F‐statistic  5,650621  8,167015  5,243486  7,655587 

  Prob(F‐statistic)  0,0000000  0,000000  0,000000  0.000000 

  Mean dependent var  3,666265  3,364655  3,666265  3,364655 

  S.D. dependent var  2,576454  2,505481  2,576454  2,505481 

  Akaike info criterion  4,265397  4,117751  4,288850  4,131512 

  Schwarz criterion  4,760822  4,521294  4,813418  4,558793 

  Hannan – Quinn criter  4,464431  4,281566  4,499592  4,304963 

  Durbin‐Watson stat  1,506250  1,494491  1,508856  1,496359 

*, **, *** Επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% 

 
Και  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  διαπιστώνουμε  μια  σχετική  επίδραση  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την περίοδο της κρίσης, αλλά και τη μη στατιστική 
σημαντικότητα των εκτιμήσεων.  
 
Στη συνέχεια επιχειρούμε μια ξεχωριστή εκτίμηση των επιπτώσεων της κρίσης στις 
άμεσες  ξένες  επενδύσεις  στις  χώρες  με  σταθερές  συνδέσεις  και  στις  χώρες  με 
ελεύθερα κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ειδικότερα χρησιμοποιούμε τις 
ακόλουθες εξισώσεις, και τις υπολογίζουμε χωριστά για τις χώρες με τις σταθερές 
συνδέσεις από τις χώρες με τις ελεύθερα κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 
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για την περίοδο 1999‐2007 και τις συγκρίνουμε με τα αποτελέσματα της περιόδου 
1999‐2012, καταγράφοντας τα αποτελέσματα στον επόμενο πίνακα320: 
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Πίνακας 78: Επιπτώσεις της Μεταβλητότητας της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στις Χώρες με 
Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες κατά τη Διάρκεια της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης321. 

    Εξίσωση 115  Εξίσωση 116  Εξίσωση 117  Εξίσωση 118 

    1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012 

Συναλλαγ
ματική 
Ισοτιμία 

Μεταβλητότητα 
Συναλλαγματικ
ής Ισοτιμίας 
(ZSCORE)  75,43711 

‐303,7433 
**  4082,471 **  2680,094 **  151,3445  65,75856   4435,254 **  3785,578  

    (153,4213)  141,7895  ‐1895,183  (1066,802)  (251,3789)  (199,0629)  (2380,368)  (2252,792) 

 
Συναλλαγματικ
ή Ισοτιμία (EXC)          ‐0,717543 

‐2,075774 
**  ‐0,858112 

‐2,232120 
** 

            (1,027960)  (0,885089)  (1,034549)  (0,982159) 

 

Βαθμός 
Διεθνοποίησης 
* 
Μεταβλητότητα 
Συναλλαγματικ
ής Ισοτιμίας 
(OPE*ZSCORE)     

‐43,80029 
**  ‐33,05770 *     

‐46,87004 
** 

‐41,11936 
*** 

            (20,51835)  (12,19770)        (25,12125)  (23,58626) 

Μεταβλητ
ές 

Κατά κεφαλή 
εισόδημα (CAP)  ‐0,728409 *  ‐0,771795 *  ‐0,724998 *  ‐0,791653 *  ‐0,688860 *  ‐0,618503 *  ‐0,697940 *  ‐0,650087 * 

    (0,179690)  (0,159389)  (0,173490)  (0,161583)  (0,218004)  (0,145680)  ‐0,175508  (0,135100) 

  ΑΕΠ (logGDP) 
3,899327 

***  5,726575 *  3,336973 **  5,849128 *  4,521395 **  6,844221 *  4,294892 **  7,280632 * 

    (2,214312)  (1,743842)  (1,581663)  (1,726516)  (1,960706)  (1,586396)  (1,754319)  (1,694963) 

 
Εμπορικό 
Άνοιγμα (OPE)  0,151236 *  0,097775 *  0,166000*  0,099664 *  0,143517 *  0,082848 *  0,156204*  0,084070 * 

    (0,044612)  (0,025194)  0,041579  (0,025815)  (0,042042)  (0,025124)  (0,038597)  (0,026490) 

 

Φορολογική 
Επιβάρυνση 
(TAXB)  0,593935 **  1,184778 *  0,562023 **  1.183913 *  0,635079 **  1,186160 *  0,620815 **  1,205591 * 

    (0,254418)  (0,123990)  (0,238780)  (0,127835)  (0,294374)  (0,106397)  (0,276083)  (0,117013) 

 

Μοναδιαίο 
Κόστος 
Εργασίας 
(ULCOST)  ‐0,038805  ‐0,137105 *  ‐0,063296   ‐0,142301 *  ‐0,041642  ‐0,144116 * 

‐0,068240 
**  ‐0,154305 * 

    (0,050027)  (0,021574)  (0,055787)  (0,023291)  (0,058219)  (0,020703)  (0,064044)  (0,023589) 

                             

   Παρατηρήσεις   32  51  32  51  32  51   32  51 

                                                                 
320  Για  την  εκτίμηση  χρησιμοποιούμε  και  σε αυτές  τις  περιπτώσεις μεθόδους  εκτίμησης σταθερών 
επιδράσεων και συνεπείς εκτιμήσεις των διακυμάνσεων και συνδιακυμάνσεων. 
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    Εξίσωση 115  Εξίσωση 116  Εξίσωση 117  Εξίσωση 118 

    1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012 

  R‐squared  0,728273  0,807492  0,750465  0,812152  0,733182  0,821215  0,757368  0,822780 

  
Adjusted R‐
squared  0,617112  0,765234  0,631639  0,765190  0,606126  0,776519  0,623921  0,772795 

 
S.E. of 
regression  1,674840  1,855972  1,636092  1,860378  1,706726  1,820874  1,654946  1,785611 

  F‐stastic  6,551506  19,10867  6,315649  17,29384  5,770544  18,37324  5,675411  16,46048 

  Prob(F‐statistic)  0.000158  0,000000  0,000196  0,000000  0,000364  0,000000  0,000408  0,000000 

 
Mean 
dependent var  4,126377  4,745559  4,151758  4,733447  4,135019  4,813156  4,140967  4,624631 

 
S.D. dpendent 
var  2,171092  3,497956  2,104254  3,510059  2,202628  3,540789  2,137599  3,397697 

 
Sum squared 
resid  61,71192  141,2299  55,93820  138,4402  61,17122  132,6232  54,77695  124,3479 

 
Durbin‐Watson 
stat  2,336779  1,655868  2,713811  1,692472  2,380282  1,700303  2,778884  1,713754 

                   

*, **, *** Επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% 

 
Παρατηρώντας  τις  εκτιμήσεις  στον  προηγούμενο  πίνακα  και  κυρίως  στις  δύο 
τελευταίες  στήλες,  μπορεί  να  διαπιστωθεί  μια  αύξηση  της  σημασίας  των  λοιπών 
μεταβλητών,  σε  αντίθεση  με  τις  συνδυαστικές  εκτιμήσεις  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας,  οι  οποίες  ναι  μεν  παρουσιάζουν  μια  σημαντική  μεταβολή,  αλλά  τις 
περισσότερες φορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 
 
Επαναλαμβάνουμε, ακριβώς τους  ίδιους υπολογισμούς για τις χώρες με ελεύθερα 
κυμαινόμενες  συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  χρησιμοποιώντας  τις  ίδιες  εξισώσεις 
όπως  και  στην  προηγούμενη  περίπτωση  και  τις  οποίες  χάρη  ευκολίας  ορίζουμε 
ρητά, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα στον επόμενο πίνακα322. 
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Πίνακας 79: Επιπτώσεις της Μεταβλητότητας της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στις Χώρες με 
Ελεύθερα Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες κατά τη Διάρκεια της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης.323 

 
    Εξίσωση 119  Εξίσωση 120  Εξίσωση 121  Εξίσωση 122 

    1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012 

Συναλλαγ
ματική 
Ισοτιμία 

Μεταβλητότητ
α 
Συναλλαγματικ
ής Ισοτιμίας 
(ZSCORE)  4,02E‐09   1,85E‐08 **  ‐4,06E‐05 * 

‐1,85E‐05 
***  8,46E‐09 *  2,37E‐08 *  ‐2,89E‐05 *  ‐2,26E‐05 * 

    (1,29E‐08)  (8,08E‐09)  (8,81E‐06)  (1,05E‐05)  (2,91E‐09)  (8,26E‐09)  (8,03E‐06)  (8,10E‐06) 

 

Συναλλαγματικ
ή Ισοτιμία 
(EXC)          ‐7,73E‐05*  ‐2,56E‐05   ‐3,88E‐05 *  1,87E‐05  

                                                                 
322  Οι  εκτιμήσεις  μας  βασίζονται  σε  μεθόδους  σταθερών  επιδράσεων  και  συνεπείς  εκτιμήσεις 
διακυμάνσεων και συνδιακυμάνσεων τύπου White  
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    Εξίσωση 119  Εξίσωση 120  Εξίσωση 121  Εξίσωση 122 

    1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012 

            (1,48E‐09)  (3,68E‐05)  (1,12E‐05)  (3,58E‐05) 

 

Βαθμός 
Διεθνοποίησης 
* 
Μεταβλητότητ
α 
Συναλλαγματικ
ής Ισοτιμίας 
(OPE*ZSCORE)      5,31E‐07 * 

2,42E‐07 
***      3,97E‐07*  2,97E‐07 * 

           (1,15E‐07)  (1,37E‐07)        (1,05E‐07)  (1,06E‐07) 

Μεταβλητ
ές 

Κατά κεφαλή 
εισόδημα (CAP)  0,004813 **  0,0005317 *  0,006102 *  0,005735 * 

0,003469 
***  0,005378 *  0,005018 **  0,0005769* 

    (0,002285)  (0,001585)  (0,002144)  (0,001666)  (0,001945)  (0,001635)  (0,002106)  (0,001654 ) 

  ΑΕΠ (logGDP)  10,86894 * 
2,952709 

***  5,913644   2,193876   7,438341**  2,524693   5,156526 **  2,300985  

    (3,096028)  (1,700745)  (3,533480)  (1,645318)  (3,060273)  (1,776564)  (2,345838)  (1,772450) 

 
Εμπορικό 
Άνοιγμα (OPE)  ‐0,074017 *  ‐0,042045 *  ‐0,049842   ‐0,041111 * 

‐0,043764 
**  ‐0,040386 * 

‐0,040491 
***  ‐0,041830 * 

    (0,022761)  (0,013077)  (0,031257)  (0,012586)  (0,021205)  (0,012677)  (0,021519)  (0,013147) 

 

Φορολογική 
Επιβάρυνση 
(TAXB)  0,148903  0,193371   0,371821 *  0,199901  ‐0,016594  0,169865   0,179246   0,211492  

    (‐,142508)  (0,124378)  (0,129294)  (0,125630)  (0,106791)  (0,126908)  (0,113683)  (0,130325) 

 

Μοναδιαίο 
Κόστος 
Εργασίας 
(ULCOST)  ‐0,061706  ‐0,080703 *  ‐0,016772  

‐0,038596 
**  ‐0,018563 

‐0,058674 
** 

‐0,008141 
** 

‐0,043060 
*** 

    (0,037692)  (0,024290)  (0,010345)  (0,019150)  (0,015762)  (0,022275)  (0,004784)  (0,024979) 

                             

   Παρατηρήσεις   43  65  43  65  43  65  43  65 

  R‐squared  0,564139  0,413589  0,765382  0,418618  0,636202  0,407986   0,888717  0,419760 

  
Adjusted R‐
squared  0,409479  0,291881  0,672935  0,284453  0,490683  0,271367  0,838832  0,271855 

 
S.E. of 
regression  1,246840  1,167555  1,150925  1,145915  1,200471  1,161153  1,141663  1,156497 

  F‐stastic 
3,647600  3,398211  8,201235  3,120168  4,371949  2,986307  17,81520  2,838049 

  Prob(F‐statistic) 
0,002183  0,001304  0,000002  0,002161  0,000504  0,003084  0,000000  0,003919 

 
Mean 
dependent var 

3,569618  3,036324  3,830191  2,903967  3,530509  2,944375  4,444384  2,906529 

 
S.D. dpendent 
var 

1,819790  1,504030  2,275389  1,322703  1,677094  1,373192  3,955074  1,326306 

 
Sum squared 
resid 

48,19288  72,24883  39,73882  68,28229  43,23393  70,11038  37,79841  68,21171 

 
Durbin‐Watson 
stat 

2,070265  1,946976  2,181126  1,905281  1,991794  1,908108  2,163136  1,916307 

*, **, *** Επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% 

 

Η εικόνα δεν αλλάζει και πολύ και στην περίπτωση των χωρών με μεταβαλλόμενες 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες.  Παρατηρώντας  τις  εκτιμήσεις  από  τον  προηγούμενο 
πίνακα  μπορεί  κατ’  αρχάς  να  διαπιστωθεί  ότι  οι  περισσότεροι  συντελεστές  των 
λοιπών  μεταβλητών  είναι  στατιστικά  μη  σημαντικοί,  σε  αντίθεση  με  τους 
συντελεστές  της συναλλαγματικής  ισοτιμίας οι  οποίοι  είναι στατιστικά σημαντικοί 
και επιτρέπουν την εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων.   

Παρατηρώντας τις στήλες που περιέχουν τις εκτιμήσεις και συγκρίσεις της εξίσωσης 
120,  οι  οποίες  περιέχουν  τις  εκτιμήσεις  του  συνδυαστικού  αποτελέσματος  της 
μεταβλητότητας και του εμπορικού ανοίγματος, επιβεβαιώνεται η αρχική εκτίμηση 
σύμφωνα  με  την  οποία,  η  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  επιδρά 
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αρνητικά  στις  άμεσες  ξένες  επενδύσεις,  εφ’  όσον  και  στις  δύο  υποπεριόδους  το 
πρόσημό της είναι αρνητικό. Συγκρίνοντας όμως τις δύο υποπεριόδους, διακρίνεται 
μια μείωση  του συντελεστή κατά  την υποπερίοδο που περιέχει  την  κρίση,  κάτι  το 
οποίο  μπορεί  να  εκληφθεί  και  ως  ένδειξη  ότι  η  μεταβλητότητα  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  δεν  αποτέλεσε  ένα  μέσο  αύξησης  της  αβεβαιότητας. 
Την  ίδια εικόνα δείχνουν και οι εκτιμήσεις  της εξίσωσης 33.  Σε αυτές  το πρόσημο 
της  μεταβλητότητας  αλλάζει,  αλλά  η  αβεβαιότητα  κάνει  την  εμφάνισή  της  στην 
απόλυτη  συναλλαγματική  ισοτιμία,  δηλαδή  στο  καθεστώς  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας. Και σε αυτή την περίπτωση τόσο ο συντελεστής της μεταβλητότητας, όσο 
και ο συντελεστής της απόλυτης συναλλαγματικής ισοτιμίας έχουν μειωθεί κατά την 
περίοδο 1996‐2012 σε σχέση με την περίοδο 1996‐2007, γεγονός το οποίο μπορεί 
να εκληφθεί πάλι ως ένδειξη ότι η μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας ή 
του  συναλλαγματικού  καθεστώτος  δεν  αποτέλεσαν  παράγοντες  αύξησης  της 
αβεβαιότητας  κατά  την  περίοδο  της  κρίσης.  Η  εικόνα  αυτή  δεν  αλλάζει  και  στην 
περίπτωση  των  εκτιμήσεων  της  εξίσωσης 122,  οι  οποίες περιέχουν  εκτιμήσεις  και 
των  τριών  ειδών  επίδρασης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Ειδικότερα  από  τις 
στήλες  αυτές,  φαίνεται  ότι  ο  συντελεστής  της  μεταβλητότητας  μεταβάλλεται  και 
από  θετικός  γίνεται  αρνητικός.  Η  θετική  επίδραση  όμως  παραμένει  στον 
συνδυαστικό συντελεστή με το εμπορικό άνοιγμα. Γενικά, η συνολική επίδραση της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  εξαρτάται από  το άθροισμα  των β +  γ*ope+  z, από  το 
συνδυαστικό αποτέλεσμα: της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας, της 
μεταβλητότητας  της  απόλυτης  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  το  γινόμενο  γ*ope 
και αυτό εξαρτάται από το συγκεκριμένο δείγμα παρατηρήσεων.  

 Λαμβάνοντας υπ’ όψη το σύνολο των εκτιμήσεων μπορεί να εξαχθούν τα ακόλουθα 
συμπεράσματα:  

‐ η  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  επηρέασε  τις  αποφάσεις 
για άμεσες ξένες επενδύσεις στις χώρες υπό εξέταση. Αυτή η επίδραση όμως 
φαίνεται  να  εξαρτάται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  το  εμπορικό  άνοιγμα  και  το 
επίπεδο ανάπτυξης της χρηματοπιστωτικής αγοράς.  

‐ η  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  δεν  φαίνεται  να  έπαιξε 
έναν αρνητικό ρόλο κατά την περίοδο της κρίσης στις συγκεκριμένες χώρες.  

 

35.3. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών 

Ο  επιπτώσεις  της  μεταβολής  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στο  ισοζύγιο 
τρεχουσών  συναλλαγών  θα  εκτιμηθούν  με  την  βοήθεια  μιας  εξίσωσης 
πολυμεταβλητής  παλινδόμησης,  η  οποία  χρησιμοποιεί  στοιχεία  πάνελ,  της 
ακόλουθης μορφής: 

ititit ZSCOREXait
Y
CA εβδ +++= *            (123) 

H  εξαρτημένη  μεταβλητή  CA/Y  είναι  το  ποσοστό  του  ισοζυγίου  τρεχουσών 
συναλλαγών στο εισόδημα για τη χώρα i στον χρόνο t, β υπονοεί τη συντελεστή της 
μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας (ZSCOREit) στη χώρα i, στον χρόνο t 
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και  Χ  αποτελεί  το  διάνυσμα  το  οποίο  περιλαμβάνει  τις  μεταβλητές  οι  οποίες 
σύμφωνα με  την θεωρία επιδρούν στο  ισοζύγιο  τρεχουσών συναλλαγών και  είναι 
ως επί το πλείστον οι ακόλουθες:  

‐ Το  κατά  κεφαλήν  εισόδημα,  το  οποίο  στην  προκειμένη  περίπτωση 
λαμβάνεται σε σχέση με τον μέσο όρο του κατά κεφαλή εισοδήματος των 15 
χωρών  της  ευρωζώνης  (CAP15ZON)  και  κατά  αυτό  τον  τρόπο  μετρά  τη 
σύγκλιση  των  υπό  εξέταση  χωρών  προς  το  επίπεδο  των  χωρών  της 
ευρωζώνης. Κατά συνέπεια, όσο μια τέτοια σύγκλιση προχωρά σημαίνει ότι 
το  εισόδημα  των  χωρών  υπό  εξέταση  αυξάνεται,  με  αποτέλεσμα  να 
αυξάνεται και η αποταμίευση και έτσι να επέρχεται η θετική επίδραση στο 
ισοζύγιο. 

‐ Τις επενδύσεις των συγκεκριμένων χωρών ως ποσοστό του ΑΕΠ των χωρών 
(INV), οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά το ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών,  καθώς  η  εισροή  κεφαλαίων  αυξάνει  τις  δυνατότητες 
χρηματοδότησης ενός ελλείμματος. 

‐ Τις άμεσες ξένες επενδύσεις στις συγκεκριμένες χώρες ως ποσοστό του ΑΕΠ 
των χωρών (FDI), οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών καθώς η εισροή κεφαλαίων αυξάνει τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης των εμπορικών ελλειμμάτων.  

‐ O  βαθμός  διεθνοποίησης  των  χωρών,  ο  οποίος  μετράται  ως  ποσοστό  του 
αθροίσματος των εξαγωγών και εξαγωγών προς το ΑΕΠ των χωρών (OPE).  

‐ Το δημοσιονομικό έλλειμμα των συγκεκριμένων χωρών ως ποσοστό του ΑΕΠ 
των  χωρών  (DEF),  του οποίου η επίδραση δεν μπορεί  εκ  των προτέρων να 
προσδιορισθεί,  διότι,  από  τη  μια  πλευρά  μια  αύξηση  του  ελλείμματος 
μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση του εισοδήματος (το αποτέλεσμα Keynes) 
και κατ’ επέκταση στην αύξηση των εισαγωγών, με αποτέλεσμα να αυξάνει 
το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, αλλά, από την άλλη, τα 
άτομα  τα  οποία  δραστηριοποιούνται  στην  οικονομία  μπορεί  να 
συνειδητοποιούν  ότι  η  αύξηση  των  ελλειμμάτων  υπονοούν  αυξήσεις 
μελλοντικών  φόρων,  με  αποτέλεσμα  να  αυξάνουν  τις  αποταμιεύσεις  τους 
και  κατά  αυτό  τον  τρόπο  να  συμβάλλουν  στην  μείωση  του  ελλείμματος  ή 
αύξηση  του  πλεονάσματος  του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών  (το 
αποτέλεσμα Ricardo).  

‐ Το  εξωτερικό  χρέος  των  συγκεκριμένων  χωρών  ως  ποσοστό  του  ΑΕΠ  των 
χωρών  (CRED).  Ο  εξωτερικός  δανεισμός  όμως  αυξάνει  τη  δυνατότητα 
χρηματοδότησης  των  ελλειμμάτων  και  κατά  επέκταση  συμβάλλει  στην 
αύξησή τους.  

‐ Το επίπεδο του πληθωρισμού των συγκεκριμένων χωρών, το οποίο μετράται 
ως  η  μεταβολή  του  εναρμονισμένου  δείκτη  τιμών  καταναλωτή  των  χωρών 
(INF)  και  το  οποίο  συμβάλλει  στην  αύξηση  του  επιπέδου  των  εγχώριων 
τιμών, με αποτέλεσμα τα άτομα που δραστηριοποιούνται στην οικονομία να 
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στρέφονται  προς  προϊόντα  του  εξωτερικού  και  να  αυξάνουν  οι  εισαγωγές 
και να μεγαλώνει το έλλειμμα.  

‐ Τον  λόγο  της  μεταβολής  της  πραγματικής  κατανάλωσης προς  τη  μεταβολή 
του  πραγματικού  ΑΕΠ  των  συγκεκριμένων  χωρών  (SMOTH),  το  οποίο 
αναμένεται  να  καταγράψει  το  μέγεθος  της  εξομάλυνσης  της  κατανάλωσης 
άρα και της εξομάλυνσης της αποταμίευσης, γεγονός το οποίο επιδρά θετικά 
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 

Ο  συντελεστής  β  μετρά  την  επίδραση  της  μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και δεν μπορεί να προσδιορισθεί εκ 
των  προτέρων.  Από  τη  μια  πλευρά,  μια  μείωση  της  μεταβλητότητας  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας συμβάλλει στη μακροοικονομική σταθερότητα και κατ’ 
επέκταση  στη  λήψη  αποτελεσματικότερων  αποφάσεων,  με  αποτέλεσμα  η 
οικονομία να οδηγείται σε ισορροπία και συνεπώς σε καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ 
αποταμίευσης  και  επενδύσεων.  Κατά  αυτόν  τον  τρόπο  πετυχαίνεται  μείωση  του 
ελλείμματος  του  ισοζυγίου  τρεχουσών  συναλλαγών,  αλλά  επίσης  η  μείωση  της 
μεταβλητότητας της συναλλαγματικής  ισοτιμίας μπορεί να συμβάλλει στην εισροή 
κεφαλαίων και κατά αυτό τον τρόπο στην αύξηση του ελλείμματος. 

Λαμβάνοντας  υπόψη  το  χαρακτηριστικό  ότι  τα  δεδομένα  που  θέλουμε  να 
επεξεργαστούμε  περιέχουν  τόσο  διαστρωματικά  στοιχεία  όσο  και  χρονολογικά 
στοιχεία  και  ότι  τέτοια  στοιχεία  πιθανόν  να  περιέχουν  μη  παρατηρήσιμες 
δραστηριότητες,  επικεντρώνουμε  την  προσοχή  μας  στη  χρήση  κατά  πρώτον  σε 
μεθόδους  εκτίμησης  σταθερών  επιδράσεων  και  κατά  δεύτερον  σε  συνεπείς 
εκτιμήσεις διακυμάνσεων και συνδιακυμάνσεων.  

Χρησιμοποιώντας  τις  συγκεκριμένες  μεθοδολογίες,  εκτιμούμε  κατά  αρχάς  την 
εξίσωση  35  παρουσιάζοντας  τα  αποτελέσματα  στον  επόμενο  πίνακα. 
Παρατηρώντας  τον  πίνακα,  διαφαίνεται  μια  μικρή  θετική  και  σε  επίπεδο 
σημαντικότητας 10% επίδραση της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
στο  ισοζύγιο  τρεχουσών  συναλλαγών.  Από  τις  υπόλοιπες  μεταβλητές,  μόνο  οι 
επενδύσεις,  οι  άμεσες  ξένες  επενδύσεις  και  ο  πληθωρισμός  παρουσιάζουν 
στατιστική σημαντικότητα και τα αναμενόμενα πρόσημα.  

Διαβλέποντας,  όπως  και  στις  προηγούμενες  περιπτώσεις,  τον  διπλό  ρόλο  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ως  μέσο  συναλλαγής  προϊόντων  και  ως  περιουσιακό 
στοιχείο και θέλοντας να εξετάσουμε βαθύτερα το ρόλο της, συμπεριλαμβάνουμε 
στην  έρευνά  μας  και  τη  μέση  ετήσια  συναλλαγματική  ισοτιμία, 
επαναδιατυπώνοντας την αρχική μας εξίσωση ως ακολούθως:  

itititit EXCZSCOREXait
Y
CA εγβδ ++++= **       (124) 

Χρησιμοποιώντας  την  ίδια  μεθοδολογία  όπως  και  στην  προηγούμενη  περίπτωση 
εκτιμάμε την εξίσωση 124, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα στον επόμενο πίνακα, 
όπου καταγράψαμε τις εκτιμήσεις της προηγούμενης εξίσωσης 123. Αξιολογώντας 
τα  αποτελέσματα  έτσι  όπως παρουσιάζονται  στον  συγκεκριμένο πίνακα,  φαίνεται 
ότι η μέση ετήσια συναλλαγματική ισοτιμία και κατά επέκταση αυτή καθ’ εαυτή η 
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συναλλαγματική  ισοτιμία  επιδρά  σταθεροποιητικά  στο  ισοζύγιο  τρεχουσών 
συναλλαγών  παρουσιάζοντας  έναν  μικρό  αλλά  θετικό  και  στατιστικά  σημαντικό 
συντελεστή, σε αντίθεση με τη μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας που 
φαίνεται να επιδρά αποσταθεροποιητικά στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και 
εμφανίζει  έναν  αρνητικό,  αλλά  μικρό  και  στατιστικά  μη  σημαντικό  συντελεστή 
προσδιορισμού.  Η  εικόνα  των  υπόλοιπων  μεταβλητών  δεν  φαίνεται  να 
μεταβάλλεται  σημαντικά  σε  σχέση  με  την  προηγούμενη  περίπτωση  της  εξίσωσης 
123. 

Πίνακας 80: Επιπτώσεις της Μεταβλητότητας της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών324.
 

      Εξίσωση 123   Εξίσωση 124 

Συναλλαγματική Ισοτιμία 
Μεταβλητότητα της Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας (ZSCOR)  3,08E-08 *** -1,45E-08 

     (1,71E-08) (1,48E-08) 

  
Μέση Ετήσια Συναλλαγματική Ισοτιμία 
(EXC)   0,000238 * 

       (7,22E-05) 

Μεταβλητές 

Κατά Κεφαλήν Εισόδημα σε σχέση με τον 
μέσο όρο των 15 χωρών της ΟΝΕ 
(CAP15ZON)  0,003192 -0,003213 

     (0,051645) (0,050812) 
   Επενδύσεις /ΑΕΠ(INV) -0,857622 * -0,797286 * 

     (0,053748) (0,061094) 
   Άμεσες Ξένες Επενδύσεις / ΑΕΠ (FDI)  -0,385868 * -0,408663 * 

     (0,137381) (0,129902) 

  
Βαθμός Διεθνοποίησης της Οικονομίας
(OPE)  0,109172 * 0,110121 * 

     (0,017215) (0,016865) 
   Κατανάλωση / ΑΕΠ (SMOTH)  -0,025944 -0,024603 

     (0,016464) (0,015419) 
   Δημοσιονομικό Έλλειμμα / ΑΕΠ(DEF)  0,039768 -0,011289 

     (0,066923) (0,059476) 

   Εξωτερικό Χρέος / ΑΕΠ(CRED)  0,00627 0,005314 

     (0,011811) (0,011586) 
   Πληθωρισμός (INFL)  23,24150 * 13,56236 * 

      (3,266385) (4,568159) 
     
   Παρατηρήσεις  115 115 
   R‐squared  0,918612 0,924201 
   Adjusted R‐squared 0,903352 0,909041 
  S.E. of regression  2,302682 2,233881 
  Sum squared resid 509,0249 474,0712 
  Log likelihood -248,7129 -244,6224 
  F‐statistic  60,19669 60,96401 
  Prob(F‐statistic) 0,000000 0,000000 
  Mean dependent var -4,779998 -4,779998 
  S.D. dependent var  7,406924 7,406924 
  Akaike info criterion 4,655877 4,602129 
  Schwarz criterion  5,109387 5,079508 
  Hannan – Quinn criter 4,839954 4,795895 
  Durbin‐Watson stat  1.489286 1,527133 

*, **, *** Επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% 
 

                                                                 
324 Για τις λεπτομερείς εκτιμήσεις βλέπε το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος μέρους 
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Σε  μια  προσπάθεια  καλύτερης  αξιολόγησης  των  επιδράσεων  των  συγκεκριμένων 
μεταβλητών  στο  ισοζύγιο  τρεχουσών  συναλλαγών,  χρησιμοποιώντας  την 
προσέγγιση  των  δύο  προηγούμενων  περιπτώσεων  στα  κεφάλαια  35.1.  και  35.2, 
εκτιμούμε  τους  συντελεστές  χωριστά  για  τις    χώρες  με  σταθερά  συναλλαγματικά 
καθεστώτα και χωριστά για τις χώρες με ελεύθερα κυμαινόμενες συναλλαγματικές 
ισοτιμίες.  

Συγκεκριμένα  για  τις  χώρες  με  καθεστώτα  σταθερών  συναλλαγματικών  ισοτιμιών 
επαναδιατυπώνουμε τις προηγούμενες εξισώσεις 35 και 36 ως εξής:  
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Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία εκτίμησης, εκτιμούμε τους συντελεστές των 
μεταβλητών, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα στον επόμενο πίνακα. 
 
Πίνακας 81: Επιπτώσεις της Μεταβλητότητας της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών στις 

Χώρες με Σταθερό Συναλλαγματικό Καθεστώς325.
 

      Εξίσωση 125   Εξίσωση 126 

Συναλλαγματική 
Ισοτιμία 

Μεταβλητότητα της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 
(ZSCOR)  -384,3738 *** -121,6489 

     (193,8024) (158,5221) 

   Μέση Ετήσια Συναλλαγματική Ισοτιμία (EXC)   -3,868353 * 

        (0.597699) 

Μεταβλητές 
Κατά Κεφαλήν Εισόδημα σε σχέση με τον μέσο 
όρο των 15 χωρών της ΟΝΕ (CAP15ZON)  -0.264851 ** -0.260705 ** 

     (0,123303) (0,123618) 

   Επενδύσεις /ΑΕΠ(INV)  -0.696486 * -0.693748 * 

     (0,079566) (0,079073) 

   Άμεσες Ξένες Επενδύσεις / ΑΕΠ (FDI)  -0.182716 -0.161571 

     (0,164596) (0,163001) 

   Βαθμός Διεθνοποίησης της Οικονομίας (OPE)  0.084261 ** 0.078231 *** 

     (0,038446) (0,040164) 

   Κατανάλωση / ΑΕΠ (SMOTH)  -0.159568 -0.074240 

     (0,149852) (0,162244) 

   Δημοσιονομικό Έλλειμμα / ΑΕΠ(DEF)  -0.392759 ** -0.426531 * 

     (0,150236) (0,153414) 

   Εξωτερικό Χρέος / ΑΕΠ(CRED)  0.024106 0.025233 

     (0,018969) (0,019338) 

   Πληθωρισμός (INFL)  0,405243  2,18329 

      (12,98449)  (13,38422) 

                                                                 
325 Για τις λεπτομερείς εκτιμήσεις βλέπε το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος μέρους 
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      Εξίσωση 125   Εξίσωση 126 
   
   Παρατηρήσεις   50  50 
   R‐squared  0.933112 0.936040 
   Adjusted R‐squared  0.911419 0.912943 
  S.E. of regression  2,348854 2,334151 
  F‐stastic  43,01364 40,52694 
  Prob(F‐statistic)  0,000000 0,000000 
  Mean dependent var  -7,282362 -7,343564 
  S.D. dpendent var  7,180544 7,295732 
  Sum squared resid  204,1333 196,1373 
  Durbin‐Watson stat  1,821042 1,802142 

      

*, **, *** Επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% 
 

Από  τον παραπάνω πίνακα ο οποίος παρουσιάζει  τις  εκτιμήσεις  των συντελεστών 
για τις χώρες με σταθερά καθεστώτα, φαίνεται μια ισχυρή και στατιστικά σημαντική 
αρνητική  επίδραση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  σε  όλους  τους  εναλλακτικούς 
τρόπους  εκτίμησης,  γεγονός  το  οποίο  υποδηλώνει  τον  αποσταθεροποιητικό  ρόλο 
των συναλλαγματικών  ισοτιμιών στις χώρες αυτές. Από τις υπόλοιπες μεταβλητές, 
χαρακτηριστικοί  είναι  οι  συντελεστές  του  κατά  κεφαλήν  εισοδήματος,  των 
επενδύσεων,  και  του  δημοσιονομικού  ελλείμματος,  οι  οποίοι  όλοι  τους  είναι 
αρνητικοί, γεγονός το οποίο μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη της σύγκλισης και της 
χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης  αυτών  των  χωρών,  καθώς  και  τις  αυξημένης 
δυνατότητας να δανείζονται και η οποία τονίστηκε  ιδιαίτερα στο Τρίτο Μέρος της 
παρούσας διατριβής. 

Επαναλαμβάνουμε  την  ίδια  διαδικασία  και  εκτιμήσεις  για  τις  χώρες  με 
κυμαινόμενες  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  και  εκτιμούμε  τις  παρακάτω  εξισώσεις 
παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων στον επόμενο πίνακα: 
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Πίνακας 82: Επιπτώσεις της Μεταβλητότητας της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών στις 

Χώρες με Ελεύθερα Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες326. 

 

      Εξίσωση 127   Εξίσωση 128 

Συναλλαγματική Ισοτιμία 
Μεταβλητότητα της Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας (ZSCOR)  -4,81Ε-08 ** 8,30Ε-09 

     (2,09Ε-08) (1,21Ε-08) 

  
Μέση Ετήσια Συναλλαγματική Ισοτιμία 
(EXC)   0,000226* 

        (3,87Ε-05) 

Μεταβλητές 
Κατά Κεφαλήν Εισόδημα σε σχέση με τον 
μέσο όρο των 15 χωρών της ΟΝΕ  0,403800 * 0,365230* 

                                                                 
326 Για τις λεπτομερείς εκτιμήσεις βλέπε το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος μέρους 
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      Εξίσωση 127   Εξίσωση 128 
(CAP15ZON) 

     (0,045921) (0,052877) 

   Επενδύσεις /ΑΕΠ(INV)  -1,031090* -0,902562 * 

     (0,072421) (0,062747) 

   Άμεσες Ξένες Επενδύσεις / ΑΕΠ (FDI)  0,111480 0,144052 

     (0,152601) (0,183148) 

  
Βαθμός Διεθνοποίησης της Οικονομίας
(OPE)  0.062263 * 0,062986 * 

     (0,015724) (0,012123) 
   Κατανάλωση / ΑΕΠ (SMOTH)  0,000341 -0,002431 

     (0,014582) (0,010872) 
   Δημοσιονομικό Έλλειμμα / ΑΕΠ(DEF)  0,113542* ** 0,115602* * 

     (0,062609) (0,050351) 
   Εξωτερικό Χρέος / ΑΕΠ(CRED) 0.017406 0.019874*** 

     (0,014489) (0,011314) 
   Πληθωρισμός (INFL) 35,52553* 28,41650* 
      (3,667603) (2,829040) 
      
   Παρατηρήσεις  65 65 
   R‐squared  0,950575 0,973676 
   Adjusted R‐squared 0,936735 0,965618 
  S.E. of regression 1,466604 1,298784 
  F‐stastic  68,68748 120,8291 
  Prob(F‐statistic) 0,000000 0,000000 
  Mean dependent var -2,152962 -2,821257 
  S.D. dpendent var 5,707187 7,096495 
  Sum squared resid 107,5464 82,65509 
  Durbin‐Watson stat 1,640811 1,9000446 

      
*, **, *** Επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% 

 

Η  εικόνα  αλλάζει  όσον  αφορά  τις  εκτιμήσεις  στις  περιπτώσεις  των  χωρών  με 
ελεύθερα κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Από τον προηγούμενο πίνακα ο 
οποίος  παρουσιάζει  τις  εκτιμήσεις  των  συντελεστών  για  τη  συγκεκριμένη 
περίπτωση,  φαίνεται  ένας  μικρός  αλλά  στατιστικά  σημαντικός  σταθεροποιητικός 
ρόλος  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Αυτός  ο  ρόλος  διαφαίνεται  τόσο  στην 
περίπτωση  της  εκτίμησης  των  επιδράσεων  της  μεταβλητότητας  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας όσο   και στην περίπτωση της εκτίμησης της επίδρασης 
της  μέσης  ετήσιας  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Αναφορικά  με  τις  υπόλοιπες 
μεταβλητές,  μπορεί  να  διαπιστωθεί  η  χαρακτηριστική  αλλαγή  του  πρόσημου  του 
κατά  κεφαλήν  εισοδήματος  σύγκλισης  και  κατ’  επέκταση  του  σταθεροποιητικού 
ρόλου της σύγκλισης.  

Προσπαθώντας  να  εκτιμήσουμε  τις  επιπτώσεις  της  διεθνούς  χρηματοπιστωτικής 
κρίσης  στο  ισοζύγιο  τρεχουσών  συναλλαγών  με  τη  βοήθεια  των  συγκεκριμένων 
μεταβλητών συγκρίνουμε –  όπως  κάναμε  και  στις προηγούμενες  εκτιμήσεις –  την 
περίπτωση  της  προ  κρίσης  περιόδου  με  αυτήν  της  κρίσης,  με  την  ελπίδα  να 
καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα. Κατά αυτό τον τρόπο εξετάζουμε αρχικά 
τις  χώρες  με  σταθερά  συναλλαγματικά  καθεστώτα  και  συγκρίνουμε  την  περίοδο 
πριν  την  κρίση  με  αυτή  μετά  την  κρίση,  παρουσιάζοντας  τα  αποτελέσματα  στον 
επόμενο πίνακα.  
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Πίνακας 83: Επιπτώσεις της Μεταβλητότητας της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών κατά τη 
Διάρκεια της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης στις Χώρες με Σταθερό Συναλλαγματικό Καθεστώς327. 

    Εξίσωση 123  Εξίσωση 124 

      1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012 
Συναλλαγμ
ατική 
Ισοτιμία 

Μεταβλητότητα της 
Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας (ZSCOR)  ‐569,3339 ***  -384,3738 *** ‐152,7113  -121,6489 

     (302,5456)  (193,8024) (176,7506)  (158,5221) 

  

Μέση Ετήσια 
Συναλλαγματική 
Ισοτιμία (EXC)     ‐4,691899 *  -3,868353 * 

           (0,463605)  (0.597699) 

Μεταβλητέ
ς 

Κατά Κεφαλήν 
Εισόδημα σε σχέση 
με τον μέσο όρο 
των 15 χωρών της 
ΟΝΕ (CAP15ZON)  ‐0,254742 *  -0.264851 ** ‐0,242654 *  -0.260705 ** 

     (0,07728)  (0,123303) (0,075066)  (0,123618) 

  
Επενδύσεις 
/ΑΕΠ(INV)  ‐0,338189  -0.696486 * ‐0,309114  -0.693748 * 

     (0,212415)  (0,079566) (0,199054)  (0,079073) 

  

Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις / ΑΕΠ 
(FDI)  0,091969  -0.182716 0,101939  -0.161571 

     (0,126405)  (0,164596) (0,111842)  (0,163001) 

  

Βαθμός 
Διεθνοποίησης της 
Οικονομίας (OPE)  ‐0,012514  0.084261 ** ‐0,010298  0.078231 *** 

     (0,039533)  (0,038446) (0,043351)  (0,040164) 

  
Κατανάλωση / ΑΕΠ 
(SMOTH)  ‐0,585338 *  -0.159568 ‐0,456625 ***  -0.074240 

     (0,173156)  (0,149852) (0,238281)  (0,162244) 

  

Δημοσιονομικό 
Έλλειμμα / 
ΑΕΠ(DEF)  ‐0,523108 **  -0.392759 ** ‐0,432987  -0.426531 * 

     (0,259768)  (0,150236) (0,313199)  (0,153414) 

  
Εξωτερικό Χρέος / 
ΑΕΠ(CRED)  ‐0,061863  0.024106 ‐0,074571  0.025233 

     (0,066726)  (0,018969) (0,062269)  (0,019338) 

   Πληθωρισμός (INFL)  17,60336 *  0,405243  20,21895 *  2,18329 

      (5,167683)  (12,98449)  (6,923442)  (13,38422) 
    35 50 35 50 
   Παρατηρήσεις   0,971077 0.933112 0,973307 0.936040 
   R‐squared  0,955300 0.911419 0,956782 0.912943 
   Adjusted R‐squared  1,691553 2,348854 1,589386 2,334151 
  S.E. of regression  61,55227 43,01364 58,90094 40,52694 
  F‐stastic  0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
  Prob(F‐statistic)  ‐8963669 ‐7,282362 ‐8,759686 ‐7,343564 

 
Mean dependent 
var 

8,094658 7,180544 7,795581 7,295732 

  S.D. dpendent var  62,94971 1,821042 53,04909 196,1373 
  Sum squared resid  2,296870 2,373455 1,802142 
  Durbin‐Watson stat   

   
 

*, **, *** Επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% 

 

                                                                 
327 Για τις λεπτομερείς εκτιμήσεις βλέπε το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος μέρους 
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Από  τον  προηγούμενο  πίνακα  ο  οποίος  παρουσιάζει  τις  εκτιμήσεις  για  τις  δύο 
προαναφερθέντες  περιόδους  για  την  περίπτωση  των  χωρών  με  σταθερά 
καθεστώτα,  μπορεί  να  διαπιστωθεί  μια  σχετικά  μικρή  μείωση  της  αρνητικής 
επίδρασης  των  συντελεστών  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  εφ’  όσον  όλοι  τους 
παραμένουν  αρνητικοί  μειωμένοι  όμως  σε  σχέση  με  την  προ  κρίσης  περίοδο.  Σε 
αντίθεση  με  τις  παραπάνω  διαπιστώσεις,  δεν  φαίνεται  να  μεταβάλλονται 
σημαντικά οι συντελεστές των υπόλοιπων μεταβλητών κατά την περίοδο της κρίσης 
σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο. 
 
Κατόπιν  εξετάζουμε  τις  επιπτώσεις  της  κρίσης  στις  χώρες  με  ελεύθερα 
κυμαινόμενες  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  και  εκτιμούμε  την  επίδραση  των 
μεταβλητών των εξισώσεων 35 και 36 για την προ κρίσης περίοδο, έτσι ώστε να τη 
συγκρίνουμε με τη μετά την κρίση περίοδο, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της 
σύγκρισης στον επόμενο πίνακα.  
 
Πίνακας 84: Επιπτώσεις της Μεταβλητότητας της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών κατά τη 
Διάρκεια της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης στις Χώρες με Ελεύθερα Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες328. 

 

    Εξίσωση 123  Εξίσωση 124 

      1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012 
Συναλλαγμ
ατική 
Ισοτιμία 

Μεταβλητότητα της 
Συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας (ZSCOR)  2,10E‐08  4,81E‐08 **  7,72E‐09  8,3E‐09 

     (1,98E‐08)  2,09E‐08  8,44E‐09  (1,21E‐08) 

  

Μέση Ετήσια 
Συναλλαγματική 
Ισοτιμία (EXC)      0,000127 *  0,000226 * 

            0,000042  (0,0000387) 

Μεταβλητέ
ς 

Κατά Κεφαλήν 
Εισόδημα σε σχέση 
με τον μέσο όρο 
των 15 χωρών της 
ΟΝΕ (CAP15ZON)  0,281258  0,4038 *  0,381356 **  0,36523 * 

     (0,174937)  (0,045921)  (0,18407)  (0,052877) 

  
Επενδύσεις 
/ΑΕΠ(INV)  ‐1,316555 *  ‐1,03109 *  ‐1,271843 *  ‐0,902562 * 

     (0,083261)  (0,072421)  (0,092203)  (0,062747) 

  

Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις / ΑΕΠ 
(FDI)  ‐0,0191  0,11148  0,111621  0,144052 

     (0,159361)  (0,152601)  (0,144562)  (0,183148) 

  

Βαθμός 
Διεθνοποίησης της 
Οικονομίας (OPE)  0,09785 *  0,062263 *  0,066392 ***  0,062986 * 

     (0,032767)  (0,015724)  (0,038046)  (0,012123) 

  
Κατανάλωση / ΑΕΠ 
(SMOTH)  ‐0,054516  0,000341  ‐0,031434  ‐0,002431 

     (0,037157)  (0,014582)  (0,034838)  (0,010872) 

  

Δημοσιονομικό 
Έλλειμμα / 
ΑΕΠ(DEF)  0,260086 **  0,113642 **  0,241619 **  0,115602 ** 

     (0,102251)  (0,062609)  (0,08923)  (0,050351) 

  
Εξωτερικό Χρέος / 
ΑΕΠ(CRED)  0,047575  0,017406  0,053143 **  0,019874 *** 

                                                                 
328 Για τις λεπτομερείς εκτιμήσεις βλέπε το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος μέρους 
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    Εξίσωση 123  Εξίσωση 124 

      1996‐2007  1996‐2012  1996‐2007  1996‐2012 

     (0,028964)  (0,014489)  (0,020064)  (0,011314) 
   Πληθωρισμός (INFL)  28,24629 * 35,52553 * 25,92769 * 28,4165 * 

      (3,953552)  (3,667603)  (1,96363)  (2,82904) 
    48 65 48 65 
   Παρατηρήσεις   0,944108 0,950575 0,972267 0,973676 
   R‐squared 0,920396 0,936735 0,959267 0,965618 
   Adjusted R‐squared  1,451873 1,466604 1,354207 1,298784 
  S.E. of regression  39,81598 68,68748 74,79128 120,8291 
  F‐stastic  0,000000 0,000000 0,000000‐ 0,000000 
  Prob(F‐statistic)  ‐3,241567 ‐2,152962 3,688143 ‐2,821257 

 
Mean dependent 
var 

5,309993 5,707187 7,187028 7,096495 

  S.D. dpendent var  65,56182 107,5464 58,68402 82,65509 
  Sum squared resid  1,589664 1,640811 1,627143 1,900446 
  Durbin‐Watson stat   

   
 

*, **, *** Επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% 

 
Παρατηρώντας τον προηγούμενο πίνακα ο οποίος παρουσιάζει τις εκτιμήσεις για τις 
δύο  περιόδους  για  την  περίπτωση  των  χωρών  με  ελεύθερα  κυμαινόμενες 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες,  προκύπτει μία  εντελώς διαφορετική  εικόνα,  σύμφωνα 
με την οποία φαίνεται ότι οι κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες συμβάλλουν 
θετικά  στην  αντιμετώπιση  της  κρίσης,  εφ’  όσον  οι  συντελεστές  όλων  των 
μεταβλητών  που  σχετίζονται  με  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία  (μεταβλητότητα  και 
μέση  ετήσια  συναλλαγματική  ισοτιμία)  παρουσιάζουν  μετά  την  κρίση  αυξημένη 
επίδραση. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις προηγούμενες εκτιμήσεις μπορεί να διαπιστωθεί ότι:  
- Η  συναλλαγματική  ισοτιμία  και  η  μεταβλητότητά  της  δεν  επέδρασαν  

αρνητικά στα ισοζυγία τρεχουσών συναλλαγών των υπό εξέταση χωρών 
κατά την περίοδο εξέτασης. 

-  Κάποιες  αρνητικές  επιδράσεις  που  εντοπίζονται,  αυτές  εμφανίζονται 
περισσότερο στις χώρες με σταθερές συνδέσεις. 

- Αυτές οι αρνητικές επιδράσεις φαίνεται μάλιστα να ενισχύονται κατά την 
περίοδο της κρίσης. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην  προσπάθεια  μας  να  διαμορφώσουμε  την  εμπειρική  μας  έρευνα, 
προβληματιστήκαμε έντονα. Έχοντας εξετάσει ένα μεγάλο μέρος της θεωρίας αλλά 
και  έναν μεγάλο αριθμό  εμπειρικών μελετών,  διαπιστώσαμε  έναν μεγάλο αριθμό 
ανοιχτών ζητημάτων τόσο από θεωρητικής, όσο και από εμπειρικής άποψης.  
Στο πρώτο μέρος, διαπιστώσαμε τη «σχετική απροσδιοριστία» της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  και  την  ισχύ  της  ρήσης  του  Jeffry  Frenkel  ότι  τελικά  δεν  υπάρχει  ένα 
συναλλαγματικό  καθεστώς  το  οποίο  ταιριάζει  σε  όλες  τις  χώρες  σε  όλες  τις 
περιστάσεις.  Το  συμπέρασμα  αυτό  φαίνεται  να  επιβεβαιώνεται  και  από  τις 
εμπειρικές  έρευνες  που  διεξήγαν  μελετητές  όπως  οι  Levy‐Yeyati,  Sturtzenegger, 
Gosh,  Rogoff  και  Schambaugh  αναφορικά  με  την  αποτελεσματικότητα  των 
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συναλλαγματικών  καθεστώτων,  για  ένα  μεγάλο  πλήθος  κρατών  και  για  σχετικά 
μεγάλα χρονικά διαστήματα.  

Στο δεύτερο μέρος εξετάζοντας το θεωρητικό υπόβαθρο της νομισματικής ένωσης 
τύπου  ευρωζώνης,  καταλήξαμε  στο  κάπως  απρόσμενο  συμπέρασμα  ότι  τελικά  οι 
συντάκτες  της  συνθήκης  του  Μάαστριχτ  και  κατ’  επέκταση  η  Ευρωπαϊκή 
Νομισματική  Ένωση  δεν  έλαβαν  καθόλου  υπ’  όψη  τους  τις  επιταγές  της  θεωρίας 
των άριστων νομισματικών περιοχών και ότι ο στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν 
μια  νομισματική  ένωση,  η  οποία  θα  οδηγήσει  την  ευρωζώνη  σε  λειτουργικότητα 
μέσω κυρίως της νομισματικής ολοκλήρωσης. Την περίπτωση αυτή χαρακτηρίσαμε 
ως μια περίπτωση Λειτουργικού Χρηματοπιστωτικού Τριγώνου, το οποίο δείχνει και 
την  ουσία  του  προβλήματος  που  αντιμετωπίζει  η  ευρωζώνη  και  την  οποία  έφερε 
στο φώς η  διεθνής  χρηματοπιστωτική  κρίση,  Τελικά,  η  διεθνής  χρηματοπιστωτική 
κρίση και κρίση της ευρωζώνης, κατέδειξαν ότι η ίδρυση μιας νομισματικής ένωσης, 
ενός λειτουργικού χρηματοπιστωτικού τριγώνου, δεν επιτυγχάνεται απλά και μόνο 
με  την  εγκαθίδρυση  ενός  αποδεκτού  νομίσματος  και  την  υλοποίηση  μιας 
νομισματικής  και  δημοσιονομικής  πειθαρχίας,  οι  οποίες  θα  επιβάλλουν  τη 
νομισματική ολοκλήρωση, αλλά απαιτεί πολλά περισσότερα και κυρίως απαιτεί την 
επίλυση  το  τριλήμματος  μεταξύ  χρηματοπιστωτικής  σταθερότητας, 
χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης  και  δημοσιονομικής  ανεξαρτησίας  ή  ακόμα  του 
τριλήμματος  μεταξύ  ενός  ανεξάρτητου  τραπεζικού  τομέα,  ρήτρας  μη 
χρηματοδότησης και ρήτρας συνυπευθυνότητας. Είναι φανερό! Μέσα από αυτές τις 
αναλύσεις  ξεπηδά  η  χαρακτηριστική  ιδιότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ως 
χρηματοπιστωτικό μέσο, το οποίο έχει τη δική του «ανεξάρτητη» αξία και η οποία 
όπως σε όλα  τα  χρηματοπιστωτικά προϊόντα  καθορίζεται  από  τις  μελλοντικές  του 
προσδοκίες, και μαζί της όλα τα ερωτηματικά αναφορικά:  

‐ με την αποτελεσματικότητα της συναλλαγματικής  ισοτιμίας και  της αγοράς 
συναλλάγματος,  τα  οποία  απασχόλησαν  ερευνητές  όπως  τους  Meese, 
Rogoff, Flood, και Fama, και 

‐ τις νομισματικές, τραπεζικές και κρίσεις χρέους και τα υποδείγματα κρίσεων 
πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς. 
 

Υπενθυμίζοντας τις αναλύσεις του Τρίτου και Τετάρτου Μέρους, διαπιστώσαμε δύο 
μεγάλα  και  ανοιχτά  ζητήματα.  Αυτό  της  πραγματικής  σύγκλισης  των  υπό  εξέταση 
χωρών  προς  το  επίπεδο  της  ευρωζώνης  και  εκείνο  της  διαχείρισης  του 
συναλλαγματικού καθεστώτος στην πορεία ένταξης των χωρών στην ευρωζώνη, το 
οποίο  τίθεται  επιτακτικά,  είτε  αυτές  οι  χώρες  είναι  εκτός  του  Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού  Συναλλαγματικής  Ισοτιμίας  ΙΙ,  είτε  είναι  εντός.  Το  ζήτημα  της 
πραγματικής σύγκλισης, εμπειρικά, ερευνάται μέσα από την εξέταση της σύγκλισης 
τύπου β και σ, αλλά και μέσα από την εξέταση του κόστους και οφέλους από την 
ένταξη στη νομισματική ένωση. Ειδικότερα, αναφορικά με το κόστος και το όφελος, 
είδαμε  έναν  μεγάλο  αριθμό  εμπειρικών  ερευνών,  οι  οποίες  εκτείνονται  από  την 
απλή εξέταση της άρσης της συναλλαγματικής  ισοτιμίας και των επιπτώσεων μιας 
τέτοιας άρσης στις  εμπορικές  συναλλαγές,  αλλά  και  την  εξειδίκευση,  την  εξέταση 
της ομοιότητας των επιχειρηματικών κύκλων, της διάρθρωσης των οικονομιών, της 
διάχυσης  των  εξωτερικών  διαταραχών,  την  ικανότητα  αντίδρασης  των 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών σε εξωτερικές διαταραχές, αναλύσεις cluster,  έως και 
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τις  προσομοιώσεις  δυναμικών  στοχαστικών  υποδειγμάτων  για  τη  διαπίστωση  της 
αποτελεσματικότητας  του  συναλλαγματικού  καθεστώτος  εκτός  και  εντός 
νομισματικής ένωσης. Το ζήτημα της διαχείρισης του συναλλαγματικού καθεστώτος 
αφορά  την  επιλογή  αλλά  και  τη  διαχείριση  του  σωστού  μακροοικονομικού 
δείγματος.  Βέβαια,  η απόφαση  των υπό  εξέταση  χωρών  να υιοθετήσουν  το  ευρώ 
και  να  ενταχθούν  στην  ευρωζώνη  δεν  είναι  μια  απόφαση  που  θα  αφορά  τον 
βραχυπρόθεσμο,  αλλά  τον  μακροπρόθεσμο  ορίζοντα.  Παρ’  όλα  αυτά  όμως,  το 
ζήτημα  της  διαχείρισης  και  της  ένταξης  του  συναλλαγματικού  καθεστώτος  στο 
μακροοικονομικό  μίγμα  είναι  εξ  ίσου  σοβαρό  και  στην  περίπτωση  αυτή.  Από  την 
άλλη  πλευρά,  όσο  οι  υπό  εξέταση  χώρες  δεν  είναι  μέλη  του  Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού  Συναλλαγματικών  Ισοτιμιών  ΙΙ,  έχουν  μεγαλύτερο  βαθμό  ελευθερίας 
στις επιλογές. Όταν και εφ’ όσον μπουν στον μηχανισμό, ο βαθμός ελευθερίας τους 
περιορίζεται  σημαντικά.  Τόσο  όμως  στη  μια,  όσο  και  στην  άλλη  περίπτωση,  το 
ζήτημα  της  διαχείρισης  του  συναλλαγματικού  καθεστώτος  και  της  ένταξης  στο 
μακροοικονομικό  μίγμα  παραμένουν  εξ  ίσου  σημαντικά.  Στη  συγκεκριμένη 
περίπτωση  η  προσοχή  μας  στρέφεται  στα  παραδοσιακά  ζητήματα  της  επίδρασης 
της συναλλαγματικής ισοτιμίας και του συναλλαγματικού καθεστώτος, στις τιμές, το 
εισόδημα,  τα  επιτόκια,  στην  μηχανισμούς  διάχυσης  της  νομισματικής  και  της 
συναλλαγματικής πολιτικής, τις δυνατότητες παρέμβασης, την αποτελεσματικότητα 
παρέμβασης κ.ά.  

Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τα παραπάνω,  μπορεί  να  διαπιστωθεί  η «πολυπλοκότητα» 
του εγχειρήματός μας και το πλήθος των ανοιχτών ζητημάτων τα οποία επιζητούν 
απαντήσεις,  καθώς  και  των  εμπειρικών  μελετών  που  έχουν  εκπονηθεί  για  να 
εξετάσουν τα συγκεκριμένα ζητήματα.  

Θέλοντας  να  συμβάλλουμε  ουσιαστικά  στην  εμπειρική  έρευνα,  εστιάσαμε  στο 
χαμηλότερο  επίπεδο  των  ζητημάτων  που  μας  απασχολούν  και  συγκεκριμένα  στο 
επίπεδο  διαχείρισης  και  ειδικότερα  στην  εμπειρική  εξέταση  των  επιπτώσεων  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στα  πραγματικά  μεγέθη,  όπως  το  κατά  κεφαλήν 
εισόδημα, οι άμεσες ξένες επενδύσεις και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στις 
υπό εξέταση χώρες.  

Στην  προκειμένη  περίπτωση,  εξετάζουμε  τις  επιπτώσεις  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας μόνο στις δέκα χώρες, συμπεριλαμβάνοντας και τις τρείς χώρες οι οποίες 
ήδη  έχουν  ενταχθεί  στη  ζώνη  του  ευρώ.  Ο  περιορισμός  του  δείγματος  μόνο  στις 
δέκα χώρες δείχνει  και  τον στόχο  της εμπειρικής μας έρευνας,  ο οποίος δεν είναι 
τόσο  η  διεξαγωγή  μόνιμων  η  διαρκών    συμπερασμάτων,  όσο  η  εξέταση  των 
επιπτώσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στις οικονομικές μεταβλητές. 

Παρακάμπτοντας  το  πρόβλημα  του  εμπειρικού  ορισμού  ενός  συναλλαγματικού 
καθεστώτος,  χρησιμοποιούμε  κυρίως  τη  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας την οποία ορίζουμε ως z‐score, σύμφωνα με τους Gosh et al. (2003).   

Η  χρονική περίοδος  της έρευνας αρχίζει από  το έτος 1996,  δηλαδή το έτος για  το 
οποίο  υπάρχει  επάρκεια  στοιχείων  και  τελειώνει  το  2012,  συμπεριλαμβάνοντας 
κατά  αυτό  τον  τρόπο  και  τη  διεθνή  χρηματοπιστωτική  κρίση.  Αν  και  η  διεθνής 
χρηματοπιστωτική  κρίση  αποτελεί  μια  ιδιάζουσα  περίπτωση,  προτιμήσαμε  να  τη 
συμπεριλάβουμε στην έρευνά μας, ελπίζοντας να αξιοποιήσουμε την εμπειρία της.  
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Επειδή  χρησιμοποιούμε  διαστρωματικά  και  χρονικά  στοιχεία  εκτιμούμε  τις 
παλινδρομήσεις  χρησιμοποιώντας  μεθόδους  εκτίμησης  πάνελ.  Εκτιμούμαι  τα 
στοιχεία  χρησιμοποιώντας  σταθερούς  όρους  επίδρασης  και  συνεπείς  εκτιμήσεις 
διακυμάνσεων  και  συνδιακυμάνσεων.  Κατά  αρχάς  εκτιμούμε  τις  επιπτώσεις  της 
μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στο  κατά  κεφαλήν  εισόδημα,  τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Στη συνέχεια, για 
να  αποκτήσουμε  μια  καλύτερη  άποψη  σχετικά  με  το  κατά  πόσο  η  μεταβολή  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  έχει  λειτουργήσει  ως  παράγοντας  ανάπτυξης  των 
εμπορικών συναλλαγών και της οικονομικής δραστηριότητας, όπως επίσης και κατά 
πόσο  έχει  λειτουργήσει  ως  παράγοντας  χρηματοπιστωτικής  διαφοροποίησης, 
επαναλαμβάνουμε τις εκτιμήσεις χρησιμοποιώντας συνδυαστικούς παράγοντες της 
μεταβλητότητας της συναλλαγματικής  ισοτιμίας με π.χ.  τη διάθεση πιστώσεων και 
τη  διεθνοποίηση  της  οικονομίας,  καθώς  και  τη  μέση  ετήσια  συναλλαγματική 
ισοτιμία. 

Επειδή  οι  υπό  εξέταση  χώρες  χωρίζονται  σε  αυτές  που  χρησιμοποιούν  σταθερές 
συνδέσεις  και  σε  αυτές  που  χρησιμοποιούν  ελεύθερες  διακυμάνσεις, 
επαναλαμβάνουμε  τις  εκτιμήσεις  για  τις  δύο  ομάδες  χωρών  χρησιμοποιώντας 
μεθοδολογίες  εκτίμησης  σταθερών  όρων  και  συνεπών  εκτιμήσεων  διακυμάνσεων 
και συνδιακυμάνσεων. 

Στη  συνέχεια,  επαναλαμβάνουμε  τις  εκτιμήσεις  περιορίζοντας  το  δείγμα  μέχρι  το 
έτος έναρξης της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης το οποίο θεωρούμε ότι είναι 
το έτος 2007 και συγκρίνουμε τις εκτιμήσεις που προκύπτουν με τις προηγούμενες, 
έτσι ώστε να κρίνουμε έστω ενδεικτικά  τις  επιδράσεις  της κρίσης στις μεταβλητές 
που εξετάζουμε.   

Αναφορικά  με  τις  επιδράσεις  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στο  κατά  κεφαλήν 
εισόδημα,  πέραν  του  ελέγχου  μεταβλητών  όπως,  επενδύσεις,  άμεσες  ξένες 
επενδύσεις,  εμπορικό  άνοιγμα  και  δημοσιονομικό  έλλειμμα,  προβληματιστήκαμε 
ιδιαίτερα  με  τις  επιπτώσεις  της  μεταβλητότητάς  της. Με  σκοπό  να  ξεδιαλύνουμε 
κατά πόσο η μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας επιδρά θετικά, ως μέσο 
προσαρμογής  ή  αρνητικά  λόγω  της  αβεβαιότητας,  ελέγξαμε  τη  συνδυαστική 
επίδραση αυτής  της μεταβλητότητας με  το μέγεθος  της  χρηματαγοράς,  την οποία 
μετρήσαμε με  τη βοήθεια  του  ιδιωτικού δανεισμού,  καθώς και  τις  επιδράσεις  της 
μέσης  ετήσιας  συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Κατά  αυτόν  τον  τρόπο  ελπίζαμε  να 
ελέγξουμε  τις  επιδράσεις  που  προέρχονται  από  τη  συναλλαγματική  ισοτιμίας  ως 
μέσο  ανταλλαγής  και  τις  επιδράσεις  που  προέρχονται  από  τη  συναλλαγματική 
ισοτιμία ως χρηματοπιστωτικό μέσο. Συνοψίζοντας καταλήξαμε στα ακόλουθα: 

‐ Η  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  φαίνεται  να  παίζει  έναν 
μικρό  αλλά  θετικό  και  σταθεροποιητικό  ρόλο  και  αυτό  φαίνεται  να 
οφείλεται  στον  σχετικά  αναπτυγμένο  χρηματοπιστωτικό  τομέα  των  χωρών 
αυτών  και  ειδικότερα  των  χωρών με  καθεστώτα  ελεύθερων  κυμαινόμενων 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών.  Το  συμπέρασμα  αυτό  ενισχύεται  με  τις 
εκτιμήσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τόσο την απόλυτη συναλλαγματική 
ισοτιμία όσο και τον συνδυαστικό όρο cred*zscor. Με άλλα λόγια, φαίνεται 
η  συναλλαγματική  ισοτιμία  να  παίζει  ένα  σημαντικό  ρόλο  ως  μέσο 
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διαφοροποίησης  και  διαχείρισης  περιουσιακών  στοιχείων  και  στην 
περίπτωση των υπό εξέταση χωρών. 

‐ Η  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  φαίνεται  να  έπαιξε  έναν 
θετικό ρόλο και κατά την περίοδο της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

Εξετάζοντας τις επιπτώσεις της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας στις 
άμεσες  ξένες  επενδύσεις  των  υπό  εξέταση  χωρών,  διακρίναμε  ένα  παρόμοιο 
πρόβλημα,  όπως  και  στην  περίπτωση  της  εξέτασης  των  επιδράσεων  στο  κατά 
κεφαλήν εισόδημα. Και σε αυτήν την περίπτωση, εκτός από τις λοιπές μεταβλητές 
ελέγχου  (κατά κεφαλήν εισόδημα,  μεταβολή  του εισοδήματος,  εμπορικό άνοιγμα, 
φορολογική  επιβάρυνση  και  μοναδιαίο  κόστος  παραγωγής),  προσπαθήσαμε  να 
ελέγξουμε τις επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας ως μέσο ανταλλαγής από 
τις επιδράσεις ως χρηματοπιστωτικό μέσο, εξετάζοντας συνδυαστικά τις επιδράσεις 
της  μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  του  απόλυτου  μεγέθους  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  τις  επιδράσεις  του  εμπορικού  ανοίγματος.  Γενικά, 
καταλήξαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

‐ Η  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  επηρέασε  τις  αποφάσεις 
για άμεσες ξένες επενδύσεις στις χώρες υπό εξέταση. Αυτή η επίδραση όμως 
φαίνεται  να  εξαρτάται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  το  εμπορικό  άνοιγμα  και  το 
επίπεδο ανάπτυξης της χρηματοπιστωτικής αγοράς. 

‐ Η  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  δεν  φαίνεται  να  έπαιξε 
έναν αρνητικό ρόλο κατά την περίοδο της κρίσης στις συγκεκριμένες χώρες.  

Εξετάζοντας τις επιπτώσεις της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας στο 
ισοζύγιο  τρεχουσών  συναλλαγών,  ελέγξαμε  ταυτόχρονα  και  τις  επιδράσεις,  του 
κατά  κεφαλή  εισοδήματος,  των  επενδύσεων,  των  άμεσων  ξένων  επενδύσεων,  το 
εμπορικό άνοιγμα,  του δημοσιονομικού  ελλείμματος,  του  εξωτερικού  χρέους,  του 
πληθωρισμού  καθώς  και  τις  συνδυαστική  επίδραση  της  μεταβολής  της 
κατανάλωσης προς τη μεταβολή του ΑΕΠ. Γενικά διαπιστώσαμε ότι:   

- Η  συναλλαγματική  ισοτιμία  και  η  μεταβλητότητά  της  δεν  επέδρασαν 
αρνητικά στα ισοζυγία τρεχουσών συναλλαγών των υπό εξέταση χωρών 
κατά την περίοδο εξέτασης. 

-  Κάποιες  αρνητικές  επιδράσεις  που  εντοπίζονται,  αυτές  εμφανίζονται 
περισσότερο στις χώρες με σταθερές συνδέσεις.  

- Αυτές οι αρνητικές επιδράσεις φαίνεται μάλιστα να ενισχύονται κατά την 
περίοδο της κρίσης. 
 

Καθώς  ο  στόχος  της  εμπειρικής  μας  έρευνας  δεν  ήταν  να  δώσουμε  μια  «τελική 
απάντηση»  στο μόνιμο  ερώτημα  κατά πόσο  χώρες όπως αυτές  υπό μετάβαση θα 
πρέπει  να  ακολουθήσουν  ένα  καθεστώς  σταθερών  συνδέσεων  ή  ένα  καθεστώς 
ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, αλλά κυρίως να εξετάσουμε 
κατά πόσο οι συγκεκριμένες χώρες, μπορούν να αξιοποιήσουν τη συναλλαγματική 
ισοτιμία  ως  ένα  απλό  μέσο  προσαρμογής  και  να  την  εντάξουμε  στο  δικό  τους 
μακροοικονομικό μίγμα. Μπορούμε γενικά να διαπιστώσουμε ότι η μεταβλητότητα 
της συναλλαγματικής  ισοτιμίας στην περίπτωση των εξεταζομένων χωρών κατά τη 
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δεδομένη  χρονική περίοδο δεν φαίνεται  να είχε αποσταθεροποιητικές  επιδράσεις 
στις  μεταβλητές  κατά  κεφαλήν  εισόδημα,  άμεσες  ξένες  επενδύσεις  και  ισοζύγιο 
τρεχουσών  συναλλαγών.  Αυτές  οι  επιδράσεις  φαίνεται  να  ξεχωρίζουν  ιδιαίτερα 
στην  περίπτωση  των  χωρών  που  χρησιμοποιούν  ελεύθερα  κυμαινόμενες 
συναλλαγματικές ισοτιμίες. Επιπροσθέτως, διαπιστώσαμε, έστω και ενδεικτικά, ότι 
οι ελεύθερα κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες επέδρασαν «καταπραϋντικά» 
στις  συγκεκριμένες  χώρες  κατά  την  περίοδο  της  διεθνούς  χρηματοπιστωτικής 
κρίσης, βοηθώντας έτσι στην αντιμετώπιση κάποιων οικονομικών κραδασμών.  
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Εξετάζοντας τον ρόλο του συναλλαγματικού καθεστώτος στην οικονομική ανάπτυξη 
των  μετασοσιαλιστικών  ευρωπαϊκών  χωρών  οι  οποίες  λίγο  ή  πολύ  έχουν 
ολοκληρώσει τη διαδικασία μετάβασής τους στην οικονομία της αγοράς, είναι μέλη 
της  Ε.Ε.  και  έχουν  αναλάβει  την  τυπική  υποχρέωση  να  υιοθετήσουν  το  ευρώ, 
επικεντρώσαμε την προσοχή μας σε πέντε βασικά ζητήματα που συνδέονται με το 
συγκεκριμένο  θέμα.  Πρόκειται  για  τα  ζητήματα  της  οικονομικής  λογικής  του 
συναλλαγματικού καθεστώτος, της οικονομικής λογικής της ευρωζώνης, της λογικής 
της μετάβασης από ένα σύστημα σχεδιαζόμενης οικονομίας προς  το σύστημα  της 
αγοράς  και  συγκεκριμένα αυτό  της  Ε.Ε.,  καθώς  και  για  το  ζήτημα  της  υιοθέτησης 
του ευρώ και την ένταξη των χωρών αυτών στην ευρωζώνη. Καθώς όμως έτυχε, η 
συγκεκριμένη  διατριβή  να  εκπονείται  κατά  την  διάρκεια  της  παγκόσμιας 
οικονομικής  κρίσης,  εκ  των πραγμάτων δεν ήταν δυνατόν να παραβλεφθεί  και  να 
μην  συμπεριληφθεί  και  η  εξέταση  του  ρόλου  των  επιπτώσεων  της  κρίσης  στην 
πληρέστερη κατανόηση της κύριας προβληματικής της ανά χείρας διατριβής. 

Εξετάσαμε  σχεδόν  το  σύνολο  της  θεωρητικής  ανάλυσης  και  στους  πέντε 
προαναφερθέντες τομείς. Προβληματιστήκαμε έντονα, διότι, εκτός από την εξέταση 
του  θέματος,  ο  στόχος  μας  ήταν  και  ο  εντοπισμός  ανοιχτών  ζητημάτων  για 
μελλοντική  έρευνα.  Επιλέξαμε  συνειδητά  τη  λεπτομερή  και  εκτεταμένη  ανάλυση 
των περισσοτέρων  ζητημάτων,  διότι  θέλαμε  να δούμε  το συγκεκριμένο θέμα από 
όλες  τις  δυνατές  πλευρές  τους,  σε  πλάτος  αλλά  και  βάθος.  Τα  επιμέρους 
συμπεράσματά  μας  είναι  και  αυτά  εκτενή  και  αφορούν  τις  επί  μέρους  θεματικές 
ενότητες.  Η  πληθώρα  το  θεμάτων,  των  αναλύσεων  και  των  εμπειρικών  στοιχείων 
ίσως μπερδεύει  τον αναγνώστη και  για αυτό καιρός είναι  να προχωρήσουμε στην 
«τακτοποίηση»  όλων  των  επιμέρους  αναλύσεων,  τη  σύνθεσή  τους  με  σκοπό  την 
αξιοποίησή τους αναφορικά με το θέμα, αναφορικά με το κατά πόσο, πότε και πώς 
οι συγκεκριμένες χώρες θα υιοθετήσουν το ευρώ και θα ενταχθούν στην ευρωζώνη. 
Συνθέτοντας  τις  θεωρητικές  αναλύσεις  σχετικά  με  την  αποτελεσματικότητα  του 
συναλλαγματικού  καθεστώτος,  τη  λειτουργία  της  ευρωπαϊκής  νομισματικής 
ένωσης, τη φύση των προβλημάτων των εξεταζομένων χωρών, αλλά και την πορεία 
τους  προς  την  ευρωζώνη,  προκύπτει  το  «πραγματικό»  μέγεθος  του  εγχειρήματος 
της  υιοθέτησης  του  ευρώ  που  έχουν  αναλάβει  να  υλοποιήσουν  και  το 
«πραγματικό» πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι χώρες αυτές.   
 
Ανακαλώντας  τις  αναφορές  του  Πρώτου  Μέρους  (Συναλλαγματικά  Καθεστώτα, 
Συναλλαγματική  Πολιτική  και  Οικονομική  Θεωρία),  δεν  είναι  υπερβολή  να 
ισχυρισθούμε  ότι  γενικά  η  οικονομική  ανάλυση  δεν  προκρίνει  τη  χρήση  ενός  και 
μοναδικού  κατάλληλου  συναλλαγματικού  καθεστώτος,  το  οποίο  θα  μπορούσε  να 
χρησιμοποιηθεί από όλες τις χώρες και σε όλες τις περιστάσεις και μας επιτάσσει τη 
βασανιστική αναζήτηση του κατάλληλου συναλλαγματικού καθεστώτος στον χώρο 
και στον χρόνο, στην αξιολόγηση του συναλλαγματικού καθεστώτος σε συνάρτηση 
με  τα  χαρακτηριστικά  και  τις  επιταγές  της  χώρας  που  σκοπεύει  να  το 
χρησιμοποιήσει. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η οικονομική ανάλυση επικεντρώνει την 
προσοχή στη συναλλαγματική  ισοτιμία, από τη μια, ως μέσο ανταλλαγής και, από 
την άλλη, ως ένα περιουσιακό στοιχείο. 
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Αναφορικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία ως μέσο ανταλλαγής, διαπιστώσαμε μια 
σαφή  επικέντρωση  του  ενδιαφέροντος  στην  προσαρμοστικότητα  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, διακρίνοντας δύο αντίθετες και αντικρουόμενες τάσεις, 
αυτή των μονεταριστών, οι οποίοι θεωρούν τη συναλλαγματική ισοτιμία μέρος του 
«νομισματικού  πέπλου»,  με  αποτέλεσμα  να  καταλήγουν  στο  συμπέρασμα  ότι  η 
συναλλαγματική ισοτιμία δεν αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο προσαρμογής για 
την  οικονομία,329  και  από  την  άλλη,  τους «αδιόρθωτους»  κεϋνσιανούς,  οι  οποίοι, 
λόγω  αργών  προσαρμογών  του  επιπέδου  των  τιμών,  προσδίδουν  στη 
συναλλαγματική  ισοτιμία  μεγάλη  αποτελεσματικότητα.  Στην  πράξη,  θα  πρέπει  να 
συμφωνήσουμε  με  την  άποψη  του  Paul  De  Grauwe,  ο  οποίος  υποστηρίζει  ότι  η 
αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση, με αποτέλεσμα η συναλλαγματική ισοτιμία να 
μην  είναι  το  αποτελεσματικό  μέσο  προσαρμογής  που  επιθυμούν  οι  κεϋνσιανοί 
οικονομολόγοι,  αλλά  ούτε  και  το  μη  αποτελεσματικό  μέσο  που  θεωρούν  οι 
μονεταριστές.  
 
Η οικονομική ανάλυση, εστιάζοντας στην προσαρμοστικότητα της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας ως μέσο ανταλλαγής, εντόπισε ένα πλήθος μηχανισμών, τους λεγόμενους 
μηχανισμούς  διάδοσης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  τους  μηχανισμούς 
διάδοσης  των  νομισματικών  μεταβλητών,  καθώς  η  συναλλαγματική  ισοτιμία 
αποτελεί  ένα  νομισματικό  μέγεθος,  και  τους  οποίους  παρουσιάσαμε  στο  Πρώτο 
Μέρος, όπως η ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς τόσο των εισαγωγών, όσο και 
των  εξαγωγών,  η  κατάτμηση  της αγοράς,  η διάρθρωση  της αγοράς,  η  τιμολόγηση 
των  προϊόντων,  οι  επιδράσεις  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στα  επιτόκια,  ο 
χρηματοπιστωτικός επιταχυντής, οι προσδοκίες κ.ά. 

Η  προαναφερθείσα οπτική  γωνία  δεν  μεταβάλλεται,  εάν  ληφθούν υπ’  όψη  και  οι 
εργασίες  των  θεωρητικών  των  άριστων  νομισματικών  περιοχών  ή  ακόμη  και  οι 
εργασίες  των  θεωρητικών  της  πολιτικής  οικονομίας,  καθώς  οι  μεν  πρώτοι 
επικεντρώνουν  την προσοχή  τους στο ερώτημα κατά πόσο μια περιοχή θα πρέπει 
να  έχει  το  δικό  της  νόμισμα  ή  να  υιοθετήσει  το  νόμισμα  μιας  άλλης  περιοχής, 
δηλαδή,  κατά  πόσο  μια  οικονομική  περιοχή  είναι  ταυτόσημη  με  μια  νομισματική 
περιοχή,  επιλύουν  όμως  το  συγκεκριμένο  πρόβλημα,  δίδοντας  μεγάλη  έμφαση 
στους εναλλακτικούς προς τη συναλλαγματική ισοτιμία μηχανισμούς προσαρμογής, 
οι δε δεύτεροι,  επικεντρώνοντας την προσοχή σε «πολιτικά δεδομένα»,  εξετάζουν 
την  προσαρμοστικότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  από  την  άποψη  της 
πολιτικής.  

Την ίδια ακριβώς θεώρηση έχει και η προσέγγιση του τριγώνου της ασυμβατότητας, 
καθώς  και  η  προσέγγιση  της  Νέας Μακροοικονομίας  με  τα  δυναμικά  στοχαστικά 
υποδείγματα. Η μεν προσέγγιση του τριγώνου της ασυμβατότητας ξεφεύγει από τα 
στενά  μικροοικονομικά  πλαίσια  αξιολόγησης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και 
οδηγεί στο προσκήνιο τη μακροοικονομική θεώρηση,  την αποτελεσματικότητα της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας σε συνδυασμό με τη νομισματική και τη δημοσιονομική 
πολιτική, καθώς και την πολιτική διακίνησης του κεφαλαίου και η οποία σε τελική 

                                                                 
329  Η  άποψη  αυτή  εκφράζεται  με  έναν  απόλυτο  τρόπο  μέσα  από  την  θεωρία  της  νομισματικής 
προσέγγισης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ή  την  προσέγγιση  του  παγκόσμιου  μονεταρισμού,  η 
οποία εκφράσθηκε από γνωστούς οικονομολόγους της σχολής του Σικάγο, όπως ο Johnson.  



499 
 

ανάλυση, όπως δείχνουν οι εργασίες των Mundell και Fleming, πάλι εξαρτάται από 
την  προσαρμοστικότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  σε  σχέση  με  την 
προσαρμοστικότητα των μισθών και των τιμών330. Η δε Νέα Μακροοικονομία, με τα 
περίφημα δυναμικά στοχαστικά υποδείγματα βελτιστοποίησης, κατορθώνει, από τη 
μια, να συνδυάσει τη μικροοικονομία με τη μακροοικονομία και να εμπλουτίσει τα 
μακροοικονομικά υποδείγματα με ένα πλήθος στοχαστικών διαδικασιών, ενώ, από 
την  άλλη,  καταλήγει  στο  συμπέρασμα  ότι  η  αποτελεσματικότητα  του 
συναλλαγματικού  καθεστώτος  σε  τελική  ανάλυση  πάλι  εξαρτάται  από  την 
προσαρμοστικότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  σε  σχέση  με  την 
προσαρμοστικότητα των τιμών. 
 
Τα  «πραγματικά»  προβλήματα  αρχίζουν  με  τη  θεώρηση  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  ως  περιουσιακό  στοιχείο,  του  οποίου  η  αξία  καθορίζεται  από  τις 
προσδοκώμενες  τιμές  του και ως τέτοια δεν αποτελεί απλά και μόνο ένα μέσο το 
οποίο  υποβοηθά  την  ανταλλαγή  αλλά  ένα  μέσο  το  οποίο  επιλέγεται  αυτό  καθ’ 
εαυτό,  διότι  έχει  την  δική  του  αξία,  ένα  περιουσιακό  στοιχείο  στο  χαρτοφυλάκιο 
των δρώντων της οικονομίας. Η συναλλαγματική ισοτιμία ως περιουσιακό στοιχείο 
συμπληρώνει  τον  χρηματοοικονομικό  χώρο  και  ως  τέτοιο  θα  πρέπει  να  αποτελεί 
σημαντικό  στοιχείο  εκτίμησης  των  μελλοντικών  συμβάντων.  Ως  περιουσιακό 
στοιχείο,  η  συναλλαγματική  ισοτιμία  δεν  διαφέρει  από  μια  ομολογία,  από  μια 
μετοχή, από ένα δικαίωμα προαίρεσης,  και η αξία  του καθορίζεται,  όπως και στα 
υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, από τις προσδοκώμενες τιμές. Πέραν αυτών 
όμως,  η  συναλλαγματική  ισοτιμία  αποτελεί  και  ένα  μέσο  εκτίμησης  και  αυτό 
περιπλέκει  αφάνταστα  την  κατάσταση.  Η  συμβατική  οικονομική  θεωρία, 
αντιμετωπίζει τη συναλλαγματική ισοτιμία ως περιουσιακό στοιχείο και γνωρίζει ότι 
η  αξία  του  καθορίζεται  κυρίως  από  τις  προσδοκίες  και  τις  αντιλήψεις  που 
επικρατούν  στην  αγορά  για  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία,  ελπίζει  όμως  αυτές  οι 
αντιλήψεις  της  αγοράς  να  καθορίζονται  από  τα  βασικά  οικονομικά  μεγέθη,  τα 
λεγόμενα θεμελιώδη, και ότι αυτοί που δραστηριοποιούνται στην αγορά δεν θα τα 
παραβλέψουν  (ακάλυπτη  ισοτιμία  επιτοκίων,  υπόθεση  των  ορθολογικών 
προσδοκιών).  Κατά  αυτόν  τον  τρόπο,  θεωρεί  ότι  η  συναλλαγματική  ισοτιμία,  όσο 
καιρό  προσανατολίζεται  προς  τα  βασικά  οικονομικά  μεγέθη,  δεν  θα  αποτελέσει 
έναν παράγοντα αποσταθεροποίησης, ακόμα και εάν αυτή κινείται ελεύθερα.  
 
Η συμβατική οικονομική θεωρία,  έχοντας βιώσει πολλές  νομισματικές,  τραπεζικές 
και κρατικές κρίσεις, κυρίως στις ανοιχτές μικρές οικονομίες ή στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, αλλά ακόμη και στις φτωχές χώρες,  έστρεψε  την προσοχή  της στα γνωστά 
ζητήματα  της  αξιοπιστίας  της  πολιτικής,  θεωρώντας  ότι  στις  περισσότερες 
περιπτώσεις  οι  κρίσεις  είναι  αποτέλεσμα  εφαρμογής  μη  αξιόπιστων  πολιτικών 
(υποδείγματα κρίσεων πρώτης γενιάς). Κατόπιν αυτών, ανακάλυψε τα υποδείγματα 

                                                                 
330  Όσον  αφορά  την  προσέγγιση  του  τριγώνου  της  ασυμβατότητας,  θα  πρέπει  να  τονιστεί,  ότι  η 
ερμηνεία  της  σχετίζεται  πολύ  στενά  με  τη  νομισματική  θεωρία.  Θεωρητικοί  και  άτομα  τα  οποία 
πιστεύουν στη χρησιμότητα της ποσοτικής νομισματικής θεωρίας, τείνουν να ερμηνεύουν το τρίγωνο 
της ασυμβατότητας αυστηρά, θεωρώντας την ασυμβατότητα των τριών στόχων μόνιμα δεσμευτική, 
ενώ  θεωρητικοί,  οι  οποίοι  θεωρούν  ότι  η  προσφορά  χρήματος  σε  μια  οικονομία  προσαρμόζεται 
ενδογενώς,  αντιμετωπίζουν  την  υλοποίηση  των  τριών  αυτών  στόχων  κάτω  από  συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις ως δυνατή και μη ασυμβίβαστη. 
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δεύτερης και τρίτης γενιάς, σύμφωνα με τα οποία, οι νομισματικές κρίσεις δεν είναι 
απαραίτητα αναγκαίο  να  συνδέονται  με  μη  αξιόπιστες  πολιτικές,  αλλά  μπορεί  να 
προέλθουν  από  την  αδυναμία  εφαρμογής  πολιτικών  στόχων  (υποδείγματα 
δεύτερης  γενιάς,  π.χ.  η  νομισματική  κρίση  του  Ευρωπαϊκού  Μηχανισμού 
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών το 1992), καθώς και με τις μη ορθολογικές αποφάσεις 
των  δρώντων  στην  οικονομία  ή  τον  υπερβολικό  δανεισμό  των  επιχειρήσεων  και 
νοικοκυριών,  όπως  συνέβη  στην  κρίση  των  χωρών  της  Νοτιοανατολικής  Ασίας  το 
1997 (υποδείγματα τρίτης γενιάς). 
 
Πουθενά αλλού δεν αποτυπώνεται η παραπάνω προβληματική καλύτερα από  την 
προσέγγιση  του  δίπολου  ή  την  προσέγγιση  της  εξάλειψης  των  συναλλαγματικών 
καθεστώτων της μέσης, την οποία έχουν προτείνει διάφοροι θεωρητικοί και θέλουν 
να  την  εφαρμόσουν  στην  περίπτωση  μικρών  χωρών  ή  αναδυόμενων  αγορών. 
Σύμφωνα  με  αυτήν  την  προσέγγιση,  οι  παραπάνω  θεωρητικοί  ισχυρίζονται  ότι  οι 
μικρές ανοιχτές οικονομίες δεν έχουν άλλες επιλογές παρά να επιλέξουν είτε πολύ 
αυστηρές  ως  αμετάκλητες  συνδέσεις,  είτε  πλήρως  ελεύθερα  κυμαινόμενες 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, απλά και μόνο διότι:  

‐ Πιστεύουν και ελπίζουν ότι στην περίπτωση των ελεύθερα συναλλαγματικών 
ισοτιμιών,  μια  κατάλληλη  προς  σταθεροποίηση  προσανατολιζόμενη 
νομισματική  πολιτική,  είναι  αρκετή  για  να  σταθεροποιήσει  και  τη 
συναλλαγματική  ισοτιμία  και  να  επιτρέψει  κατά  αυτόν  τον  τρόπο  αυτή  η 
τελευταία να προσανατολίζεται απλά και μόνο προς  τα βασικά οικονομικά 
μεγέθη. 

‐ Θεωρούν  ότι  αυστηρές  έως  και  αμετάκλητες  συνδέσεις  προσδίδουν 
πειθαρχεία και αξιοπιστία και κατ’ επέκταση αποτελούν το καλύτερο δυνατό 
μέσο  για  την  σταθεροποίηση  των  προσδοκιών  των  συμμετεχόντων  στην 
αγορά συναλλάγματος.   

 
Από  τη  στιγμή  κατά  την  οποία  στην  όλη  προβληματική  λαμβάνονται  υπ’  όψη  οι 
προσδοκίες  και  αυτές  μπορεί  σύμφωνα  με  την  άποψη  του  Keynes  να 
προσδιορίζονται με το τι πιστεύει η κοινή γνώμη, δηλαδή τις απλές απλουστεύσεις, 
τις συμβατικές αντιλήψεις, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπ’ όψη τα βασικά οικονομικά 
μεγέθη,  από  εκείνη  τη  στιγμή  είναι  δύσκολη  η  αξιολόγηση  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας και του συναλλαγματικού καθεστώτος, καθώς η μεταστροφή, η φυγή του 
κεφαλαίου  και  η  κρίση  μπορούν  απλά  και  μόνο  να  είναι  αποτελέσματα  της 
μεταστροφής  των  συμβατικών  απόψεων  της  αγοράς,  της  μη  ορθολογικής  ή  της 
αγελαίας συμπεριφοράς, και αποτέλεσμα λανθασμένης πληροφόρησης. 
 
Λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τη  σχετική  «απροσδιοριστία»  του  συναλλαγματικού 
καθεστώτος,  τόσο  από  την  πλευρά  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ως  μέσο 
ανταλλαγής,  όσο  όμως  και  από  την  πλευρά  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  ως 
περιουσιακό στοιχείο, μπορούμε να δικαιολογήσουμε την θέση του Paul Krugman, 
ο οποίος θεωρεί την επιλογή του κατάλληλου συναλλαγματικού καθεστώτος ως ένα 
παίγνιο το οποίο εξαρτάται από τη χρησιμότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας ως 
μέσο προσαρμογής και τη λειτουργικότητά της ως μέσο σταθεροποίησης. 
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Ενώ, η επιλογή του κατάλληλου συναλλαγματικού καθεστώτος στη θεωρία φαίνεται 
δύσκολη και σχεδόν απροσδιόριστη, στην πράξη το πρόβλημα κάπως απλοποιείται, 
εάν ληφθεί υπ’ όψη το γεγονός ότι τόσο οι σταθερές συνδέσεις δεν είναι για πάντα 
και  αμετάκλητα  σταθερές,  αλλά  εκ  των  πραγμάτων  αναπροσαρμόζονται,  όταν  τα 
βασικά  οικονομικά  μεγέθη  μεταβάλλονται,  όσο  και  οι  ελεύθερα  κυμαινόμενες 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες  δεν  είναι  ποτέ  ελεύθερες  από  παρεμβάσεις,  καθώς  οι 
αρχές  παρεμβαίνουν  στην  αγορά  συναλλάγματος,  όταν  κρίνουν  ότι  οι  μεταβολές 
της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι υπερβολικές και δεν οφείλονται σε μεταβολές 
των βασικών μεγεθών της οικονομίας.  

Στην πράξη, είτε οι χώρες επιλέγουν ελεύθερες ισοτιμίες, είτε επιλέγουν σταθερές 
συνδέσεις  οιονδήποτε  μορφής,  προκύπτει  πάντα  το  πρόβλημα  της  σωστής 
διαχείρισης  και  ένταξης  του  συγκεκριμένου  καθεστώτος  στο  μακροοικονομικό 
μίγμα. Σε τελική ανάλυση η επιτυχία ή αποτυχία ενός καθεστώτος συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  εξαρτάται  από  την  επιτυχή  διαχείρισή  του  και  κατ’  επέκταση  από  την 
ικανότητα331: 

- εφαρμογής νομισματικών πολιτικών,  
- εφαρμογής πολιτικών μείωσης του πληθωρισμού,  
- μείωσης των περιθωρίων του επιτοκίου,  
- διαχείρισης δανείων σε ξένο νόμισμα,  
- διαχείρισης του θεσμού του τελευταίου δανειστή, 
- διαχείρισης των συναλλαγματικών διαθεσίμων, 
- ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών, 
- ελέγχου της μεταβλητότητας των τιμών και των μισθών, και 
- βελτίωσης των θεσμών της οικονομίας με τη βοήθεια της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας και άλλα διάφορα μέσα.  
 
Σε τελική ανάλυση οι χώρες ή αρχές θα πρέπει να βασισθούν σε κάποιες εκτιμήσεις:  

- για  το  κατά  πόσο  και  πώς  η  συναλλαγματική  ισοτιμία  προσδιορίζεται  από 
ένα  είδος  ακάλυπτης  ισοτιμίας  επιτοκίων  (αρμπιτράζ  στον 
χρηματοπιστωτικό  τομέα)  ή από  ένα  είδος  ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης 

                                                                 
331 Τεράστιο αν όχι ζωτικό ρόλο στον τρόπο ένταξης του καθεστώτος συναλλαγματικής ισοτιμίας στο 
μακροοικονομικό  μίγμα  παίζει  η  «οικονομική  φιλοσοφία»,  η  οικονομική  σχολή  σκέψης,  η  οποία 
καθορίζει τον τρόπο εφαρμογής του μακροοικονομικού μίγματος και στην συγκεκριμένη περίπτωση 
δεν μένει παρά να αναφερθούν οι δύο βασικά επίκαιρες αντιμαχόμενες σχολές οικονομικής σκέψης, 
αυτή  της  Νέας  Μακροοικονομικής  Συναίνεσης  και  αυτή  της  Σχολής  της  Ενδογενούς  Προσφοράς 
Χρήματος.  Η  πρώτη  θεωρεί  ότι  μακροπρόθεσμα  η  οικονομική  ανάπτυξη  εξαρτάται  από  την 
παραγωγικότητα,  τη σύνθεση  και  το μέγεθος  των παραγωγικών πόρων  και μακροπρόθεσμα  τείνει 
προς την ισορροπία και το μόνο το οποίο έχει να κάνει μια νομισματική πολιτική είναι να φροντίζει 
για  την  νομισματική σταθερότητα και  τη σταθερότητα  του επιπέδου  των  τιμών,  έτσι ώστε,  σε  ένα 
σταθερό περιβάλλον,  οι δρώντες σε μια οικονομία να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Η δεύτερη 
θεωρεί ότι  το  χρήμα σε μια οικονομία δεν  καθορίζεται  εξωγενώς από  την  κεντρική  τράπεζα,  αλλά 
προσαρμόζεται  ενδογενώς  από  τις  αποφάσεις  στον  χρηματοπιστωτικό  τομέα  και.  παρ’  όλες  τις 
διαφορές της με τη Σχολή σκέψης της Νέας Μακροοικονομικής Συναίνεσης, δεν έχει κατορθώσει να 
προσφέρει ένα πολύ διαφορετικό μίγμα από αυτό που προσφέρει αυτή η τελευταία, καθώς το μίγμα 
της  Σχολής  της  Ενδογενούς  Προσφοράς  Χρήματος  βασίζεται  σε  μια  νομισματική  πολιτική  τύπου 
κανόνα  Taylor,  όπου  όμως  το  επιτόκιο  και  το  άνοιγμα  παραγωγής  δεν  ορίζονται,  όπως  στην 
περίπτωση της Νέας Μακροοικονομικής Συναίνεσης, ως φυσικά μεγέθη, αλλά αποτελούν μεγέθη τα 
οποία καθορίζονται από τους πολιτικούς στόχους. 



502 
 

(αρμπιτράζ  στο  τομέα  των  προϊόντων)  ή  ένα  μακροοικονομικό  υπόδειγμα 
καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας ισορροπίας,  

- για το πώς η συναλλαγματική ισοτιμία επιδρά στις τιμές των προϊόντων και 
την οικονομική ανάπτυξη,  

- για  το  κάτω  από  ποιες  προϋποθέσεις  η  νομισματική  πολιτική  θα 
χρησιμοποιήσει ως στόχο και την συναλλαγματική ισοτιμία, και 

- για το εάν την χρησιμοποιήσει, πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί την 
επηρεάσει. 

 
Η  χρηματοπιστωτική  σταθερότητα  όμως  παραμένει  το  βασικό  ζητούμενο  και  η 
διεθνής  χρηματοπιστωτική  κρίση  έδειξε  ότι  αυτό  δεν  αφορά  μόνον  τις 
αναδυόμενες,  αλλά  και  τις  ανεπτυγμένες  αγορές.  Η  κίνηση  κεφαλαίου  δεν 
καθορίζεται πλέον από το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και από 
την  αποταμίευση  με  τις  επενδύσεις.  Τα  επιτόκια  στην  αγορά  δεν  φαίνεται  να 
καθορίζονται  από  τη  σχέση  της  αποταμίευσης  με  τις  επενδύσεις,  αλλά  από  το 
ευρύτερο τραπεζικό σύστημα και αυτό είναι που καθορίζει και τη ρευστότητα.  
 

Τι  χαρακτηρίζει  όμως  ένα  οικονομικό  και  νομισματικό  χώρο,  χρηματοπιστωτικά 
λειτουργικό και σταθερό, δείχνουν οι εργασίες των Agusto de la Torre, Eduardo Levy 
Yeyati  και  Sergio  L.  Schmukler,  οι  οποίοι  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τη  χρήση  ενός 
διεθνούς νομίσματος,  τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και  το χρηματοπιστωτικό 
θεσμικό  πλαίσιο,  χαρακτηρίζουν  έναν  χώρο  ή  μια  χώρα  ως  χρηματοπιστωτικά 
λειτουργικά και σταθερή όταν:  

- διαθέτει  ένα νόμισμα  το οποίο είναι  γενικά αποδεκτό στο εσωτερικό αλλά 
και στο εξωτερικό,  

- μπορεί  να  δανείζεται  σε  δικό  της  νόμισμα,  γεγονός  το  οποίο  σημαίνει  ότι 
αυτή  η  χώρα  δεν  αντιμετωπίζει  το  πρόβλημα  του  προπατορικού 
αμαρτήματος (ή βασικής αδυναμίας) ή το πρόβλημα της νομισματικής μίξης,  

- επιτρέπει  τη  διακύμανση  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  χωρίς  να 
χρειάζεται  να  διατηρεί  μεγάλα  αποθέματα  συναλλαγματικών  διαθεσίμων 
για να εξασφαλίσουν τις παρεμβάσεις της στην αγορά συναλλάγματος, 

- η  κεντρική  της  τράπεζα  μπορεί  να  εφαρμόσει  μια  νομισματική  πολιτική 
χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη της νομισματικές πολιτικές των άλλων χωρών,  

- η  μεταβολή  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  κυρίως  η  μεταβολή  της 
ονομαστικής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  επιφέρει  τις  αναγκαίες 
προσαρμογές  με  αποτέλεσμα  να  μην  είναι  αναγκαίες  οι  μεταβολές  των 
τιμών και των μισθών,  

- υπάρχει  και  λειτουργεί  ένα  κατάλληλο  θεσμικό  ρυθμιστικό  και  εποπτικό 
πλαίσιο το οποίο εξασφαλίζει την υλοποίηση των συμβάσεων, προστατεύει 
τους δανειστές και δανειζόμενους και δεν αποπροσανατολίζει τους δρώντες 
στην αγορά προς πράξεις υψηλού κινδύνου. 

Ακριβώς, έναν τέτοιο χρηματοπιστωτικό χώρο εκφράζει και η ίδρυση και λειτουργία 
της  Οικονομικής  και  Νομισματικής  Ένωσης  στην  Ευρώπη  με  την  υιοθέτηση  του 
ευρώ. Ένα μεγάλο μέρος της ελκυστικότητας την οποία άσκησε κατά το παρελθόν η 
ευρωζώνη  στις  χώρες  που  είναι  μέλη  της  αλλά  και  σε  αυτές  που  εξετάζουμε  και 
είναι στο προθάλαμο να γίνουν μέλη ή ακόμη και σε αυτές που δεν είναι μέλη της 
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Ε.Ε.  αλλά  εκφράζουν  την  επιθυμία  τους  να  γίνουν,  οφείλεται  στην  ελκυστικότητα 
που  άσκησε  η  ύπαρξη  του  ευρώ  ως  διεθνούς  νομισματικού  μέσου  πληρωμών. 
Τουλάχιστον  για  τις  μικρότερες  χώρες,  όπως η  Ελλάδα,  η Πορτογαλία,  η  Ιρλανδία 
αλλά  και  τις  άλλες  μικρότερες  χώρες  μέλη  της  ΟΝΕ,  η  υιοθέτηση  του  διεθνούς 
νομίσματος  αποτέλεσε  την  επίλυση  του  προβλήματος  του  προπατορικού 
αμαρτήματος,  ή  της  βασικής  αδυναμίας  και  την  πύλη  ένταξης  στο  διεθνές 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, την πύλη πρόσβασης στο διεθνές κεφάλαιο.  
 
Βέβαια, η Ε.Ε. αλλά και η ίδια η ευρωζώνη, έχουν μια μακρά πορεία η οποία αρχίζει 
το  1958  με  το  σχέδιο  Werner,  το  οποίο  αποτέλεσε  την  πρώτη  προσπάθεια 
εκπόνησης  ενός  σχεδίου  ίδρυσης  και  λειτουργίας  ενός  ενιαίου  νομίσματος  στην 
Ευρώπη και σε αυτές τις προσπάθειες και σκέψεις δεν έπαιξαν έναν σημαντικό ρόλο 
μόνον  νομισματικά αλλά  και  άλλα οικονομικά  κριτήρια.  Τελικά  το  ενιαίο  νόμισμα 
καλούνταν να επιστεγάσει την οικονομική ένωση.  
 
Στην πράξη όμως, για διάφορους λόγους και κυρίως για λόγους συμβιβασμού αυτά 
τα  οποία  καθορίζουν  την ΟΝΕ  είναι  τα  κριτήρια  της  συνθήκης  του Μάαστριχτ,  τα 
οποία στο σύνολό τους είναι νομισματικά κριτήρια.  
 
Οι  θεωρητικές  αναλύσεις  του  Δεύτερου  Μέρους  (Ευρωπαϊκή  Οικονομική  και 
Νομισματική Ένωση, μια Θεωρητική Προσέγγιση), έδειξαν με έναν σαφή τρόπο ότι 
η  οικονομική  λογική  λειτουργίας  της ΟΝΕ  είναι  νομισματική. Μια  λογική  η  οποία 
ταυτίζεται  απόλυτα  με  τη  λογική  της  Νέας  Μακροοικονομικής  Συναίνεσης  και  η 
οποία  επικράτησε  κατά  τη  δεκαετία  του  ογδόντα,  επηρέασε  τους  συντάκτες  της 
συνθήκης του Μάαστριχτ και μέχρι σήμερα αποτελεί την κυρίαρχη θεωρία.  
 
Αναφερόμενοι  στην  άποψη  του  Jacques  Delors,  ενός  από  τους  πρωτεργάτες  της 
συνθήκης του Μάαστριχτ, σύμφωνα με τον οποίο η ΟΝΕ αποτελεί «ένα σύνολο το 
οποίο  αποτελείται  από  δύο  διακριτά  και  ξέχωρα  αλλά  ολοκληρωμένα  μέρη,  την 
οικονομική ένωση και τη νομισματική ένωση, τα οποία όμως πρέπει να υλοποιηθούν 
παράλληλα  και  ταυτόχρονα»,  δεν  αποτελεί  υπερβολή  να  ισχυρισθούμε  ότι  το 
διακριτό  τμήμα  της  οικονομικής  ένωσης  παραμελήθηκε  από  τους  συντάκτες  της 
συνθήκης ή ότι μετατέθηκε στις καλένδες της ενδογένειας της θεωρίας των άριστων 
νομισματικών  περιοχών,  δηλαδή  την  περίπτωση  κατά  την  οποία  οι  οικονομική 
ολοκλήρωση θα επέλθει εκ των υστέρων.  
 
Κατά αυτόν τον τρόπο η ΟΝΕ λειτούργησε κάτω από τον «προστατευτικό» μανδύα 
της  νομισματικής  ολοκλήρωσης  και  της  νομισματικής  σταθερότητας.  μια 
νομισματική ολοκλήρωση που οδήγησε στη σύγκλιση των τιμών και των επιτοκίων, 
κράτησε  σταθερά  τα  δημοσιονομικά  ελλείμματα  και  το  εξωτερικό  χρέος  των 
κρατών,  μια  νομισματική  ολοκλήρωση,  η  οποία  έμελε  να  αποτελέσει  και  την 
αχίλλειο πτέρνα της ΟΝΕ, όπως τελικά έδειξε η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, η 
οποία εξελίχτηκε τελικά σε κρίση της ζώνης του ευρώ. 
 
Με  την  εκδήλωση  της  παγκόσμιας  χρηματοπιστωτικής  και  οικονομικής  κρίσης,  ο 
ενιαίος  νομισματικός  χώρος  ευρωζώνη,  ο  χώρος  στον  οποίον  κινούνταν  τα 
κεφάλαια και οι τράπεζες και οι άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ελεύθερα, ο 
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χώρος  στον  οποίον  οι  αξιολογήσεις  των  επενδύσεων  δεν  κρίνονταν  από  την 
εθνικότητά  τους  ή  από  κάποια  νομίσματα,  αλλά  σύμφωνα  με  την  αποδοτικότητά 
τους, ξαφνικά ο χώρος αυτός κατακερματίστηκε και η προέλευση και η αξιολόγηση 
των επενδύσεων άρχισε να προσανατολίζεται προς τα έθνη κράτη, ενώ επιχειρήσεις 
ίδιας δυναμικότητας άρχισαν να αξιολογούνται διαφορετικά μόνον και μόνο διότι 
ήταν εγκαταστημένες σε διαφορετικούς χώρους μέσα στην ΟΝΕ.  
 
Ως  επακόλουθο,  κυρίως  λόγω  των  ατελειών  του  τομέα  των  τραπεζών  και  των 
λοιπών  οργανισμών,  προέκυψε  η  ανάγκη  για  χρηματοπιστωτική  ενίσχυση.  Καθώς 
όμως  τα  κράτη  μέλη  είχαν  περιορισμένες  δυνατότητες  να  συνδράμουν,  λόγω  της 
ρήτρας  μη  χρηματοδότησης  και  μη  συνυπευθυνότητας,  κατέληξαν  να 
αντιμετωπίζουν  ακριβώς  αυτό  το  πρόβλημα  της  μη  ύπαρξης  χρηματοδότησης  και 
της μη πρόσβασης στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Βρέθηκαν εκτεθειμένα 
ακριβώς στα ίδια προβλήματα που ήθελαν να αποφύγουν.  
 
Η  διεθνής  χρηματοπιστωτική  κρίση  έδειξε με  έναν σαφή  τρόπο,  ότι  η  δημιουργία 
ενός λειτουργικού χρηματοπιστωτικού τριγώνου δεν είναι δυνατόν απλά και μόνο 
να βασισθεί στην υιοθέτηση ή τη δημιουργία ενός διεθνώς αποδεκτού νομίσματος 
και  στη  νομισματική  σταθερότητα,  η  οποία  θα  επιτρέπει  την  υλοποίηση  μιας 
ανεξάρτητης  νομισματικής  πολιτικής.  Η  νομισματική  σταθερότητα,  ο  χαμηλός 
πληθωρισμός, η σύγκλιση των ρυθμών πληθωρισμού, η σύγκλιση των επιτοκίων, τα 
χαμηλά  επιτόκια  δεν  αρκούν  για  τη  λειτουργία  ενός  ενιαίου  χρηματοπιστωτικού 
χώρου. Απαιτούνται δραστικότερα μέτρα, μέτρα τα οποία καλούνται να λύσουν τη 
σχέση τραπεζών, δημοσίου και εσχάτου δανειστή.  
 
Η ευρωζώνη έχει  να λύσει  το  τρίλημμα της  χρηματοπιστωτικής σταθερότητας,  της 
χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και της ανεξάρτητης δημοσιονομικής πολιτικής ή 
το  τρίλημμα  μεταξύ  ενός  ανεξάρτητου  τραπεζικού  τομέα,  της  ρήτρας  μη 
χρηματοδότησης και της ρήτρας μη συνυπευθυνότητας.  
 
Το πώς θα λύσει η ευρωζώνη και η Ε.Ε. αυτά τα τριλήμματα και θα αποκαταστήσει 
την  αρνητική  σχέση  μεταξύ  κρατών  και  τραπεζών,  κατά  πόσο  θα  λύσει  τα 
προβλήματα  αυτά  με  την  αυστηρή  πειθαρχία  και  έναν  αυστηρότερο  μηχανισμό 
υπερβολικών ελλειμμάτων, όπως αφήνει να διαφανεί η συναίνεση του Βερολίνου, 
κατά πόσο θα λύσει το πρόβλημα απλά και μόνο με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Χρηματοδότησης,  κατά πόσο θα  λειτουργήσει  το  Ταμείο Διαχείρισης 
Χρέους, που προτείνει  το  Γερμανικό Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων,  κατά πόσο και 
πώς θα εκδοθούν τα περίφημα Ευρωομόλογα, είναι όλα ζητήματα που αναμένεται 
να  επηρεάσουν  σημαντικά  το  μέλλον  της  ευρωζώνης  αλλά  και  της  Ε.Ε.  και  κατ’ 
επέκταση και τις σχετικές αποφάσεις των υπό εξέταση χωρών.  
 
Ακόμα όμως και εάν λυθούν τα παραπάνω προβλήματα και υλοποιηθεί η τραπεζική 
ένωση  στην  ευρωζώνη,  υλοποιηθεί  η  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση,  παραμένει 
ακόμα  ανοιχτό  το  ζήτημα  της  οικονομικής  ολοκλήρωσης  ή  της  πραγματικής 
σύγκλισης,  δηλαδή  το  ερώτημα κατά πόσο και πώς  χώρες διαφορετικές σε πολλά 
ζητήματα  θα  μπορέσουν  να  λειτουργήσουν  κάτω  από  την  ενιαία  σκέπη  ενός 
νομίσματος, μέσα σε ένα χρηματοπιστωτικό ολοκληρωμένο χώρο.  
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Πουθενά αλλού δεν αποτυπώνεται καλύτερα  το παραπάνω ερώτημα, από ότι στο 
πρόβλημα  των  εμπορικών  ελλειμμάτων  των  χωρών  του  νότου  και  των 
πλεονασμάτων των χωρών του βορρά. Οι αρχές της ευρωζώνης και της Ε.Ε. μάλλον, 
στηριζόμενες στο δόγμα Lawson, σύμφωνα με το οποίο τα εμπορικά ελλείμματα τα 
οποία  οφείλονται  στις  ελεύθερες  και  ορθολογικές  αποφάσεις  των  ιδιωτών  δεν 
αποτελούν πρόβλημα, δεν έχουν δώσει την απαραίτητη προσοχή στο συγκεκριμένο 
πρόβλημα.  Κατά  πόσο  αυτό  θα  λυθεί  μέσα  από  την  ενίσχυση  της 
ανταγωνιστικότητας  των  κρατών  με  εμπορικά  ελλείμματα,  όπως  υποστηρίζουν  οι 
αρχές της ευρωζώνης και της Ε.Ε. και η συναίνεση του Βερολίνου, και τα ελλείμματα 
θα μειωθούν ή θα εξαφανισθούν και κατά πόσο τελικά η ευρωζώνη αλλά και η Ε.Ε. 
θα  αποτελείται  μόνο  από  κράτη  με  εμπορικά  πλεονάσματα  και  από  πού  τελικά 
αυτά μπορεί να προέλθουν, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα δείξει το μέλλον.  
 
Ποια  είναι  όμως  τα  χαρακτηριστικά  των  δέκα  κρατών  υπό  μετάβαση  που 
εξετάσαμε;  Στο  Τρίτο  Μέρος  (Η  Πορεία  Μετάβασης,  Σύγκλισης  και  Οικονομικής 
Ολοκλήρωσης των Πρώην Σοσιαλιστικών Ευρωπαϊκών Χωρών), διαπιστώσαμε ότι οι 
συγκεκριμένες χώρες δεν μπορούν να παρομοιασθούν, με τις αναδυόμενες χώρες, 
ούτε  με  τις  υπό  ανάπτυξη  χώρες,  ούτε  όμως  με  φτωχές,  διότι  βρίσκονται  σε  μια 
φάση ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού των οικονομιών τους από οικονομίες του 
κεντρικού σχεδιασμού σε οικονομίες της ελεύθερης αγοράς,. Μετά από μια περίοδο 
είκοσι  και  πλέον  ετών  μεταρρυθμίσεων  και  την  υιοθέτηση  του  ευρωπαϊκού 
ρυθμιστικού πλαισίου,  οι  χώρες αυτές  λειτουργούν με  το σύστημα  της  ελεύθερης 
αγοράς.  Εξετάζοντας όμως λεπτομερέστερα  τις μεταβολές στο ρυθμιστικό πλαίσιο 
σε σχέση με τις άλλες ανεπτυγμένες χώρες διαπιστώσαμε ότι αυτές, παρ’ όλη την 
πρόοδο  που  έχουν  να  επιδείξουν  στο  συγκεκριμένο  τομέα,  έχουν  να  διανύσουν 
ακόμα έναν αρκετά μακρύ δρόμο. Αναλύοντας πάντως την αναπτυξιακή πορεία των 
χωρών αυτών, διαπιστώσαμε και τη μεγάλη συμβολή του παραγωγικού συντελεστή 
κεφάλαιο καθώς και της τεχνολογίας. Οι συγκεκριμένες χώρες παρουσίασαν μεγάλη 
πρόοδο  σε  όλους  σχεδόν  τους  τομείς.  Έχουν  ήδη  ενταχθεί  στο  διεθνές  σύστημα 
εμπορικών  συναλλαγών  και  μάλιστα  μερικές  από  αυτές  όπως  οι  χώρες  της 
Κεντρικής  Ευρώπης  φαίνεται  μάλιστα  να  κερδίζουν  μερίδια  αγοράς  στον  διεθνή 
εμπορικό στίβο. Εξετάζοντας τον βαθμό της ονομαστικής σύγκλισης με στοιχεία ως 
και  το  2007,  διαπιστώσαμε  ότι  το  κόστος  αντιμετώπισης  του  πληθωρισμού  στις 
συγκεκριμένες  χώρες,  μειώθηκε,  η  διαφορά  στα  επίπεδα  πληθωρισμού  και  στα 
επίπεδα  των  επιτοκίων  σε  σχέση  με  αυτά  της  Ε.Ε.  και  της  ευρωζώνης  επίσης 
μειώθηκε,  ενώ  τα  επίπεδα  του δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  και  τα ποσοστά  του 
εξωτερικού  χρέους  δεν  φαίνεται  να  παρουσίασαν  ιδιαίτερα  προβλήματα. 
Εξετάζοντας  όμως  τον  βαθμό  της  πραγματικής  σύγκλισης  και  κυρίως  εξετάζοντας 
την β‐ και σ‐ σύγκλιση των χωρών αυτών σε σχέση με την Ε.Ε., φάνηκε ότι απέχουν 
σημαντικά  από  τα  επίπεδα  των  ανεπτυγμένων  χωρών  της  Ε.Ε.  Την  ίδια  εικόνα 
δείχνουν  και  οι  δείκτες  διαρθρωτικής  προσαρμογής  (βλέπε  δείκτη  διαρθρωτικής 
ομοιογένειας,  κεφάλαιο  20),  καθώς  και  οι  δείκτες  προσαρμογής  των 
επιχειρηματικών κύκλων με αυτούς της Ε.Ε. ( βλέπε επίσης κεφάλαιο 20). 
 
Διαπιστώσαμε επίσης ότι το βασικό χαρακτηριστικό της αναπτυξιακής πορείας των 
συγκεκριμένων  χωρών  ήταν  η  πλήρης  αξιοποίηση  του  χρηματοπιστωτικού  τομέα 
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που προσέφερε η ένταξή τους στην Ε.Ε., καθώς και η προοπτική ένταξής τους στην 
ευρωζώνη. Αυτό φάνηκε μέσα από τα μεγάλα ποσοστά άμεσων ξένων επενδύσεων, 
τον μεγάλο αριθμό δραστηριοποίησης ευρωπαϊκών τραπεζών και τον υψηλό ρυθμό 
χρηματοπιστωτικής επέκτασης στις συγκεκριμένες χώρες, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, 
που  οδήγησε  μερικούς  μελετητές  όπως  τους Blanchard  και Giavazzi,  να  θεωρούν 
αυτήν  την  περίπτωση,  μαζί  με  την  περίπτωση  των  χωρών  της  Νοτιοανατολικής 
Ασίας ως την επιβεβαίωση της κλασικής άποψης ότι πράγματι το κεφάλαιο ρέει από 
πάνω προς τα κάτω, δηλαδή από τις πλούσιες προς τις «φτωχές» χώρες. Αυτό όμως 
το χαρακτηριστικό έμελε να αποτελέσει, όπως και στην περίπτωση της ευρωζώνης, 
την  αχίλλειο  πτέρνα  και  για  τις  συγκεκριμένες  χώρες,  όπως  έδειξε  η  διεθνής 
χρηματοπιστωτική κρίση,  η οποία  τις  επηρέασε  ισχυρότερα από ότι  τις υπόλοιπες 
αναδυόμενες χώρες.  
 
Οι  ευρωπαϊκές  τράπεζες,  οι  οποίες  είχαν  εμπλακεί  στη  διεθνή  χρηματοπιστωτική 
κρίση  μετάφεραν  την  πίεση  στις  υπό  εξέταση  χώρες.  Υπήρξε  πραγματικός  φόβος 
μήπως οι ευρωπαϊκές τράπεζες, κατά το ελάχιστο, θα παύσουν τις πιστώσεις προς 
τις  χώρες  αυτές  και,  το  χείριστο,  θα  αποτραβηχτούν  από  αυτές.  Παρουσιάσθηκε 
μεγάλη  ανάγκη  για  διαβεβαιώσεις  περί  του  αντιθέτου  και  πρωτοβουλίες,  όπως 
αυτές  της  Βιέννης  και  των  σκανδιναβικών  τραπεζών,  καθώς  και  τα  εκτεταμένα 
πακέτα  διάσωσης  σε  χώρες  όπως  η Ουγγαρία,  η  Πολωνία,  οι  χώρες  της  Βαλτικής 
κ.ά.  από  την  Ε.Ε.  και  το  ΔΝΤ,  για  να  αποσοβηθούν  τελικά  τα  χειρότερα.  Οι 
εξεταζόμενες  χώρες  επλήγησαν  σημαντικά,  πολύ  περισσότερο  από  τις  υπόλοιπες 
αναδυόμενες αγορές και  τις  χώρες υπό ανάπτυξη, περισσότερο και από τις  χώρες 
της  ευρωζώνης  και  αυτό  φαίνεται  από  τον  μεγάλο  βαθμό  μείωσης  του  ΑΕΠ  των 
χωρών αυτών κατά την περίοδο της κρίσης. 
 
Γενικά, η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε ότι και στην περίπτωση των υπό 
εξέταση  χωρών,  όπως  και  στην περίπτωση  των  χωρών  της  ευρωζώνης,  τα  βασικά 
προβλήματα  και  οι  βασικές  «στρεβλώσεις»  που  έχουν  να  αντιμετωπίσουν  οι 
συγκεκριμένες χώρες είναι:  

- η  υπερβολική  ανάπτυξη  των  θέσεων  των  χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών και κυρίως των τραπεζών, 

- η σύγκλιση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων και η έλλειψη στρατηγικών 
διαφοροποίησης  με  τη  συνακόλουθη  εντατικοποίηση  του  τραπεζικού 
τομέα για αξιοποίηση ευκαιριών κέρδους, και 

- η μείωση των επιτοκίων με σχετικά υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού και 
κατ’  επέκταση  χαμηλά  πραγματικά  επιτόκια,  τα  οποία  οδήγησαν  σε 
αύξηση του δανεισμού, ιδίως σε ευρώ. 

 
Σε  τελική  ανάλυση,  η  υιοθέτηση  του  ευρώ  και  η  ένταξη  των  υπό  εξέταση  χωρών 
αποτελεί  μια  μεγάλη  πρόκληση,  και  αυτή  η  πρόκληση  εξετάστηκε  στο  Τέταρτο 
Μέρος (Η Πρόκληση της Υιοθέτησης του Ευρώ). Παρ’ όλο που οι υπό εξέταση χώρες 
έχουν  τυπικά  αναλάβει  την  υποχρέωση  να  υιοθετήσουν  το  ευρώ,  ουσιαστικά 
μπορούν να μεταθέσουν αυτήν την απόφαση επ’ αόριστον, όπως π.χ. έχει κάνει η 
Σουηδία.  Έτσι  οι  συγκεκριμένες  χώρες  έχουν  να  αποφασίσουν  με  το  κατά  πόσο, 
πότε και πώς θα υιοθετήσουν το ευρώ.  
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Τυπικά  οι  χώρες  αυτές  μπορούν  να  υιοθετήσουν  το  ευρώ  και  να  ενταχθούν  στην 
ευρωζώνη, όταν και εφόσον εκπληρώσουν τα τυπικά νομισματικά κριτήρια εισόδου 
που προσδιορίζει η συνθήκη του Μάαστριχτ, ουσιαστικά όμως έχουν να σκεφτούν 
το  μακροπρόθεσμο  κόστος  και  όφελος  μιας  τέτοιας  υιοθέτησης  καθώς  και  τον 
τρόπο λειτουργίας τους στο πλαίσιο της ευρωζώνης. Με άλλα λόγια, έχουν ειδικούς 
λόγους  να  λάβουν  υπ’  όψη  κατά  πόσο  εκπληρώνουν  τα  κριτήρια  των  άριστων 
νομισματικών περιοχών και κατά πόσο μια τέτοια ένταξη ωφελεί ή έχει κόστος.  
 
Παρ’ όλο που στο τρίτο μέρος της διατριβής είχαμε αποκτήσει μια σχετική άποψη 
για  το «μέγεθος  της  πραγματικής  σύγκλισης»  των  συγκεκριμένων  χωρών  προς  τα 
επίπεδα  της  Ε.Ε.  και  της  ευρωζώνης,  στο  συγκεκριμένο  μέρος  επιχειρήσαμε  να 
εξετάσουμε το κόστος και όφελος της ένταξης περισσότερο αναλυτικά μέσα από την 
παρουσίαση  συγκεκριμένων  εμπειρικών  μελετών.  Εκμεταλλευόμενοι  τη  μετα‐
μελέτη των Schadler et al. ( 2004) διαπιστώσαμε, ότι οι περισσότεροι μελετητές, ως 
αποτέλεσμα  της  εξάλειψης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  προσδοκούν  μια 
αύξηση  των  εμπορικών συναλλαγών  της  τάξεως  του 6%  ‐ 60%  για  τα  επόμενα 20 
χρόνια για τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης (Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία 
και  Σλοβενία),  η  οποία  αναμένεται  να  συμβάλει  έως  και 2%  στην  μεγέθυνση  των 
συγκεκριμένων  χωρών.  Άλλες  μελέτες,  όπως  αυτή  της  Ουγγρικής  Κεντρικής 
Τράπεζας  ή  της  Πολωνικής  Κεντρικής  Τράπεζας  εκτίμησαν  ότι  η  ανάπτυξη  των 
εμπορικών  συναλλαγών  μπορεί  να  συμβάλλει  έως  και  κατά  0,9%  στην  ανάπτυξη 
των  συγκεκριμένων  κρατών  τα  επόμενα  χρόνια.  Ενώ  οι  συγκεκριμένες  μελέτες 
εκτίμησαν γενικά την συμβολή της κατάργησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας στις 
εμπορικές συναλλαγές και τη μεγέθυνση, δεν εξέτασαν κατά πόσο αυτή συνδέεται 
άμεσα με  την κατάργηση  της συναλλαγματικής  ισοτιμίας ή  εξαρτάται από άλλους 
παράγοντες. Μελέτες  των Bachetta  και van Wincoop  (2000)  και Clark et al.  (2003) 
που επιχείρησαν κάτι τέτοιο δεν βρήκαν σοβαρές ενδείξεις για θετική επίδραση της 
κατάργησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας, σε αντίθεση με τον Dell’ Ariccia (1998), 
ο  οποίος  εκτίμησε  ότι  μια  τέτοια  κατάργηση  στις  χώρες  της  ευρωζώνης  έχει 
συμβάλλει  έως  και  12%  στην  ανάπτυξη  των  εμπορικών  συναλλαγών  των  χωρών 
μελών. 
 
Ενώ τα πράγματα από την πλευρά του οφέλους φάνηκαν να είναι σαφή, καθώς το 
σύνολο  των  εμπειρικών  μελετών  που  εξετάστηκαν  δείχνουν  διαφορετικές  αλλά 
θετικές  επιπτώσεις  τόσο  στην  αύξηση  των  εμπορικών  συναλλαγών,  όσο  και  στην 
μεγέθυνση των χωρών, η κατάσταση από την πλευρά του κόστους φάνηκε να είναι 
εξαιρετικά  περιπλεγμένη.  Για  την  συγκεκριμένη  περίπτωση  επιχειρήσαμε  να 
εξετάσουμε  το  είδος  και  τη  μετάδοση  των  εξωτερικών  διαταραχών,  έτσι  ώστε  να 
διαπιστώσουμε κατά πόσο και πώς οι επιχειρηματικοί κύκλοι τόσο στην περίπτωση 
των  υπό  εξέταση  χωρών,  όσο  και  στην  περίπτωση  των  χωρών  της  ευρωζώνης 
συσχετίζονται.  Σχετικές μελέτες  έδειξαν ότι  γενικά οι συσχετίσεις  των διαταραχών 
είναι  χαμηλές.  Μεγαλύτερη  συσχέτιση  δείχνουν  να  έχουν  οι  διαταραχές  από  την 
πλευρά της προσφοράς, σε αντίθεση με τις διαταραχές από την πλευρά της ζήτησης 
και  τις  νομισματικές  διαταραχές,  γεγονός  το  οποίο  υποδηλώνει  μια  σχετική 
σύγκλιση  στον  πραγματικό  τομέα  και  μια  απόκλιση  στον  νομισματικό.  Στην 
συνέχεια,  η  προσοχή  μας  στράφηκε  στην  χρησιμότητα  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας ως  μέσο  αντιμετώπισης  των  διαταραχών  και  οι  μελέτες  που  εξετάσαμε 
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έδειξαν ότι στις πέντε προαναφερθείσες χώρες οι οποίες χρησιμοποίησαν κατά την 
περίοδο  εξέτασης  ελεύθερες  κυμαινόμενες  συναλλαγματικές  ισοτιμίες, 
νομισματικές  διαταραχές  συνέβαλαν  κατά  ένα  μεγάλο  μέρος  στη  μεταβλητότητα 
της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  σε  αντίθεση  με  διαταραχές  από  τη  σφαίρα  της 
πραγματικής  οικονομίας,  οι  οποίες  συνέβαλαν  σχετικά  λίγο  σε  αυτήν.  Τέλος,  το 
ενδιαφέρον  μας  στράφηκε  και  στα  δυναμικά  στοχαστικά  υποδείγματα  τα  οποία 
μέσω προσομοιώσεων  εξετάζουν πώς μεταβάλλεται  το  κόστος αντιμετώπισης  του 
πληθωρισμού  εκτός  και  εντός  της  ευρωζώνης.  Οι  μελέτες  τις  οποίες  εξετάσαμε 
έδειξαν πώς αυτό, στην περίπτωση των πέντε αυτών χωρών, αναμένεται να αυξηθεί 
σε μια ένταξη στην ευρωζώνη σε σχέση με την παραμονή εκτός ζώνης.  
 
Βασιζόμενοι  στα προηγούμενα,  επιχειρήσαμε μια συνολική  εκτίμηση  του  κόστους 
και οφέλους και  καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι υπό εξέταση χώρες απέχουν 
αρκετά από την ευρωζώνη και κατ’ επέκταση δεν θα πρέπει ακόμα να ενταχθούν. 
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η άποψη διαφέρει από την άποψη π.χ. των Darvas 
και Szapary (2008), οι οποίοι εκτιμούν ότι οι υπό εξέταση χώρες έχουν επιτύχει το 
ίδιο  επίπεδο ανάπτυξης με αυτό  των  χωρών όπως η  Ελλάδα,  η Πορτογαλία  και  η 
Ισπανία και για αυτό θεωρούν τις συγκεκριμένες χώρες έτοιμες να ενταχθούν στην 
ευρωζώνη.  
 
Τέλος,  στρεφόμενοι  στο  ερώτημα  πότε  και  πώς  οι  συγκεκριμένες  χώρες  θα 
υιοθετήσουν  το  ευρώ  και  θα  ενταχθούν  στην  ευρωζώνη,  εξετάσαμε  τον 
διαχειριστικό  κομμάτι  της  υιοθέτησης  και  επιχειρήσαμε  να  δείξουμε  την 
πολυπλοκότητα  του  εγχειρήματος.  Συγκεκριμένα,  εξετάσαμε  κατά  πόσο,  πότε  και 
πώς  οι  συγκεκριμένες  χώρες  μπορούν  και  πρέπει  να  επιλέξουν  το  δικό  τους 
μακροοικονομικό  μίγμα,  έτσι  ώστε  να  πετύχουν  του  στόχους  της  συνθήκης  του 
Μάαστριχτ  και  ταυτόχρονα  να  πετύχουν  την  καλύτερη  δυνατή  προσαρμογή  των 
οικονομιών  τους  στις  απαιτήσεις  της  ευρωζώνης,  ένα  πράγματι  δύσκολο  και 
πολύπλοκο εγχείρημα.  
 
Κατ’  αρχάς,  τονίσαμε  τα  προβλήματα  τα  οποία  συνδέονται  με  την  ερμηνεία  των 
κριτηρίων της συνθήκης του Μάαστριχτ και ειδικότερα το ζήτημα του καθορισμού 
του κριτηρίου του πληθωρισμού, βάσει του αριθμητικού μέσου όρου των ποσοστών 
πληθωρισμού  των  τριών  χωρών  με  το  χαμηλότερο  επίπεδο  πληθωρισμού,  και  το 
ζήτημα του εάν αυτές οι χώρες θα προέρχονται από τον ευρύ πυρήνα της Ε.Ε. ή από 
τον  στενό  πυρήνα  της  ευρωζώνης,  όπως  και  τα  προβλήματα  που  συνδέονται  με 
αυτήν την ερμηνεία. Αναφερθήκαμε επίσης και στο ζήτημα του χρόνου εκπλήρωσης 
των  κριτηρίων,  δηλαδή  το  ένα  έτος  κατά  την  αξιολόγηση  του  κριτηρίου  του 
πληθωρισμού,  και  τη  δυνατότητα  που  έχουν  τα  υποψήφια  κράτη  να  το 
παρακάμπτουν  τεχνικά.  Ασχοληθήκαμε  ιδιαίτερα  με  το  κριτήριο  της  ένταξης  στον 
μηχανισμό συναλλαγματικής ισοτιμίας, τη διετή παραμονή και κυρίως με τον τρόπο 
εκτίμησης της σταθερότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας στον μηχανισμό αυτό, 
η οποία άλλοτε στρέφεται στην ζώνη του ± 2,5% και άλλοτε στην ζώνη του ± 15%. 
Τέτοιες  ερμηνευτικές  δυνατότητες,  από  τη  μια,  αυξάνουν  τον  βαθμό  ελευθερίας 
κατά  την  αξιολόγηση,  παρεμποδίζουν  όμως,  από  την  άλλη,  τις  προσπάθειες 
προετοιμασίας των υποψηφίων χωρών,  
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Κατόπιν  στραφήκαμε  στον  τρόπο  της  υιοθέτησης  και  στο  τελικό  πρόβλημα  της 
διαχείρισης  της  υιοθέτησης  του  ευρώ.  Κατ’  αρχάς,  τονίσαμε  τη  σημασία  της 
επιλογής της κεντρικής συναλλαγματικής  ισοτιμίας την οποία πρέπει να επιλέξουν 
οι  συγκεκριμένες  χώρες  κατά  την  παραμονή  τους  στον  ευρωπαϊκό  μηχανισμό 
συναλλαγματικών ισοτιμιών, η οποία τελικά θα πρέπει να καθορίσει και την τελική 
ισοτιμία  υιοθέτησης  του  ευρώ  και  την  σχέση  της  που  πρέπει  να  έχει  με  την 
πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία.  Εξετάσαμε  επίσης  κάποιες  εναλλακτικές 
λύσεις, για το κατά πόσο οι συγκεκριμένες χώρες θα πρέπει να προσπαθήσουν να 
καθορίσουν την τελική συναλλαγματική ισοτιμία μέσω της αγοράς ή με συνειδητές 
στρατηγικές  επιλογές.  Τονίσαμε  επίσης  το  πολύ  σημαντικό  ζήτημα  του 
αποτελέσματος Balassa – Samuelson. Στην συνέχεια εξετάσαμε διάφορους τρόπους 
ή  καθεστώτα  λειτουργίας  εντός  του  ευρωπαϊκού  μηχανισμού  συναλλαγματικών 
ισοτιμιών  τα  οποία  δεν  αντιτίθενται  στις  επιταγές  που  επιβάλλει  η  συνθήκη  του 
Μάαστριχτ και συγκεκριμένα τα ακόλουθα: 
  

- Την  περίπτωση  του  καθεστώτος  της  στόχευσης  του  πληθωρισμού  στο 
πλαίσιο της ζώνης διακύμανσης του ± 15%. Στο καθεστώς αυτό ο στόχος 
είναι ο πληθωρισμός. Παράλληλα όμως με τον στόχο του πληθωρισμού, 
οι  αρχές  αποσκοπούν  στη  σταθεροποίηση  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας,  ορίζοντας  πολλές  φορές  και  κεντρικές  συναλλαγματικές 
ισοτιμίες. Αφορά την κλασική περίπτωση των χωρών, οι οποίες απέχουν 
αρκετά από  τον στόχο  του  κριτηρίου  του πληθωρισμού και παράλληλα 
είναι  αβέβαιες  αναφορικά  με  την  κεντρική  συναλλαγματική  ισοτιμία. 
Όταν οι συναλλαγματικές  ισοτιμίες υπερβαίνουν τα συγκεκριμένα όρια, 
οι  αρχές  παρεμβαίνουν  με  σκοπό  να  επαναφέρουν  τη  συναλλαγματική 
ισοτιμία στα προκαθορισμένα όρια χωρίς να προσαρμόζουν την πολιτική 
στόχευσης  του  πληθωρισμού.  Η  πολιτική  αυτή  μπορεί  να  αποφέρει  τα 
επιθυμητά  αποτελέσματα  και  να  σταθεροποιήσει  μάλιστα  τις 
προσδοκίες για τη συναλλαγματική ισοτιμία και κυρίως για την κεντρική 
συναλλαγματική  ισοτιμία,  εφ’  όσον  η  πολιτική  στόχευσης  του 
πληθωρισμού  έχει  επιτύχει  και  η  δημοσιονομική  πολιτική  είναι 
κατάλληλη  και  δεν  οδηγεί  σε  πιέσεις  στα  επιτόκια.  Μπορεί  όμως  να 
οδηγήσει και σε αναντιστοιχίες, όταν π.χ. ανατιμηθεί η συναλλαγματική 
ισοτιμία  και  οι  αρχές  θα  πρέπει  να  παρέμβουν  με  μια  μείωση  του 
επιτοκίου  η  οποία  μπορεί  να  θέσει  σε  κίνδυνο  τον  στόχο  του 
πληθωρισμού.  

- Την περίπτωση του συναλλαγματικού καθεστώτος διακύμανσης στα όρια 
του  15%  που  ορίζει  ο  ΕΜΣ  ΙΙ,  δηλαδή  μια  καθαρή  στόχευση  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  η  οποία  υποστηρίζεται  τόσο  από  τη 
νομισματική  όσο  και  από  τη  δημοσιονομική  πολιτική.  Επιλέγεται  από 
χώρες  οι  οποίες  στοχεύουν  να  ενταχθούν  σχετικά  γρήγορα  στην 
ευρωζώνη, αλλά είναι αβέβαιες σχετικά με την κεντρική συναλλαγματική 
ισοτιμία  και  την  ισοτιμία  μετατροπής.  Μέσα  από  τη  στόχευση  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  αναμένουν  τη  σταθεροποίηση  των 
προσδοκιών  αναφορικά  με  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία.  Αφήνουν 
βέβαια αυτήν την τελευταία να κυμαίνεται στο πλαίσιο της ζώνης, αλλά 
στη  συνέχεια  αναπροσανατολίζουν  τόσο  τη  νομισματική,  όσο  και  τη 
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δημοσιονομική  πολιτική  προς  μια  επαναφορά  της  κεντρικής 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας.  Η  πολιτική  αυτή  αναμένεται  να  αποδώσει, 
εφ’  όσον  υποστηρίζεται  κατάλληλα  από  τη  νομισματική  και 
δημοσιονομική  πολιτική  και  εφ’  όσον  η  αγορά  πειστεί  για  την 
καταλληλότητά τους.  

- Την περίπτωση της στόχευσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας στα στενά 
όρια του ±2,5%. Συνήθως επιλέγεται όταν οι υποψήφιες χώρες έχουν την 
υποψία  ότι  οι  αρχές  της  Ε.Ε.  και  της  ευρωζώνης  μάλλον  τείνουν  να 
αξιολογούν  την  περίπτωση  του  κριτηρίου  της  σταθερότητας  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  βάσει  της  ζώνης  ±2,5%  και  όχι  βάσει  της  
ζώνης  ±  15%.  Επιλέγεται  επίσης  και  από  υποψήφιες  χώρες  οι  οποίες 
είναι  σχετικά  πεπεισμένες  για  την  ικανότητά  τους  να  επιτύχουν  τους 
υπόλοιπους  στόχους  των  κριτηρίων  και  εν  μέρει  φαίνεται  να  τους 
πετυχαίνουν  και  επιπροσθέτως  είναι  σχετικά  βέβαιες  για  την  κεντρική 
συναλλαγματική  ισοτιμία  και  την  ισοτιμία  μετατρεψιμότητας.  Γνωστοί 
είναι  οι  ενδοιασμοί  σχετικά  με  το  συγκεκριμένο  συναλλαγματικό 
καθεστώς, οι οποίοι ουσιαστικά όλοι προέρχονται από την αδυναμία των 
αρχών να περιορίσουν τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής  ισοτιμίας 
εντός των σχετικά στενών ορίων της ζώνης διακύμανσης.   

- Τις  αυστηρές  συνδέσεις  κυρίως  τύπου  συναλλαγματικού  συμβουλίου, 
όπως  έχουν  επιλέξει  οι  χώρες  της  Βαλτικής  και  η  Βουλγαρία.  Στην 
προκειμένη  περίπτωση  οι  υποψήφιες  χώρες  μάλλον  δεν  βλέπουν  την 
ανάγκη  για  προσαρμογές  και  προσδένουν  τις  οικονομίες  τους  με  την 
οικονομία  του  νομίσματος  πρόσδεσης,  με  την  ελπίδα  να  την 
προσανατολίσουν  προς  αυτήν.  Μεγάλο  ρόλο  παίζει  στη  συγκεκριμένη 
περίπτωση,  η  πεποίθηση  των  αρχών,  ότι  μέσω  της  πρόσδεσης  του 
νομίσματός τους με ένα ισχυρό αποθεματικό νόμισμα θα επιτευχθεί και 
η  σταθερότητα  και  στον  χρηματοπιστωτικό  τομέα.  Χωρίς  να 
επαναλάβουμε  τις  εκτεταμένες  κριτικές  της  διεθνούς  βιβλιογραφίας, 
μπορεί  σε  γενικές  γραμμές  να  διαπιστωθεί  ότι  τέτοια  συναλλαγματικά 
καθεστώτα  αντιμετωπίζουν  τις  κρίσεις  του  ισοζυγίου  πληρωμών, 
μεταφέροντάς  τις  όμως  στα  άτομα  και  τους  οργανισμούς  που 
δραστηριοποιούνται  στο  εσωτερικό  των  οικονομιών  αυτών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Αργεντινή, η οποία με την εφαρμογή 
του συναλλαγματικού συμβουλίου και το πάγωμα της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  του  πέσο  με  το  δολάριο,  απέφυγε  την  κρίση  του  ισοζυγίου 
πληρωμών,  αλλά  δεν  κατόρθωσε  να  αποφύγει  την  κρίση  όταν 
διαπιστώθηκε  ότι  οι  τοπικές  αρχές  δεν  ασκούσαν  δημοσιονομική 
πειθαρχία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η Εσθονία, η 
οποία  όπως  έχει  αναφερθεί  έγινε  μέλος  της  ευρωζώνης  μόλις  τον 
Ιανουάριο  του  2011.  Η  Εσθονία  υιοθέτησε  τελικά  το  ευρώ,  αλλά  το 
τίμημα το οποίο πλήρωσε για αυτό, μάλλον, αποτυπώνεται στον μεγάλο 
βαθμό  περικοπών  των  μισθών  των  εργαζομένων  που  επέβαλε  η 
εσωτερική υποτίμηση.  

 
Σε γενικές γραμμές, καταλήξαμε στο συμπέρασμα, ότι ένα υβριδικό καθεστώς, ένας 
συνδυασμός  καθεστώτος  στόχευσης  του  πληθωρισμού  και  στόχευσης  της 
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συναλλαγματικής ισοτιμίας δεν είναι αδύνατο να υλοποιηθεί ακόμα και στο σχετικά 
στενό  πλαίσιο  που  ορίζει  ο  ERM  ΙΙ.  Βασικό  μέλημα  στην  προκειμένη  περίπτωση 
είναι  να  ξεδιαλύνουν  οι  αρχές  το  τι  ακριβώς,  πώς  και  μέσα  σε  ποια  χρονικά 
διαστήματα  στοχεύουν  τους  συγκεκριμένους  στόχους.  Για  παράδειγμα,  στην 
περίπτωση  που  οι  αρχές  χρησιμοποιούν  έναν  κανόνα  τύπου Taylor,  εκτός  από  το 
άνοιγμα του πληθωρισμού και το άνοιγμα παραγωγής θα πρέπει να συμπεριλάβουν 
και τη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι 
αρχές  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  μια  εκτίμηση  κατά  πόσο  οι  μεταβολές  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας επηρεάζουν τον πληθωρισμό. Αυτός φυσικά εξαρτάται 
από  τον  βαθμό  επίδρασης  των  εισαγόμενων  προϊόντων  στο  επίπεδο  του 
πληθωρισμού. Θα πρέπει επίσης οι αρχές να εκτιμήσουν σε ποια χρονική περίοδο 
εμφανίζονται τέτοιες επιδράσεις. Εάν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταβάλλονται 
συχνά,  τότε οι αρχές θα πρέπει  να προσανατολιστούν  είτε προς μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις της μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είτε προς το επίπεδο του 
πληθωρισμού το οποίο καθορίζεται μόνο από τα μη εμπορεύσιμα αγαθά. Εφ’ όσον 
οι  αρχές  στοχεύουν  και  στην  συναλλαγματική  ισοτιμία  θα  πρέπει  να  εκτιμήσουν 
κατά πόσο μια μεταβολή του επιτοκίου την επηρεάζει, κατά πόσο π.χ. μια αύξηση 
του  επιτοκίου  οδηγεί  σε  μια  ανατίμηση  ή  υποτίμηση  της  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας.  Οι  αρχές  δεν  είναι  ανάγκη  να  αντιμετωπίζουν  τις  μεταβολές  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  πάντα  μέσω  του  επιτοκίου,  αλλά  και  μέσω 
παρεμβάσεων στην αγορά συναλλάγματος.  Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να 
εκτιμήσουν  πώς  επηρεάζονται  οι  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  μέσω  των  διάφορων 
παρεμβάσεων.  Επίσης,  οι  αρχές  θα  μπορούσαν  να  εφαρμόσουν  και  πολιτικές 
ελέγχου. 
 
Με  σκοπό  την  περαιτέρω διαλεύκανση  της  περίπτωση άσκησης  μιας «υβριδικής» 
πολιτικής  δύο  στόχων  παρουσιάσαμε  επίσης  δύο  θεωρητικά  υποδείγματα.  Το 
πρώτο  αφορά  ένα  απλό  υπόδειγμα  τύπου  Taylor  το  οποίο  προτάθηκε  από  τους 
Ostry, Ghosh  και Chamon,  και  το οποίο βασίζεται σε μια ανοιχτή μορφή εξίσωσης 
καθορισμού του επιτοκίου, στην οποία, εκτός του ανοίγματος πληθωρισμού και του 
ανοίγματος της παραγωγής συμπεριλαμβάνονται και οι αποκλίσεις της πραγματικής 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  από  τη  μακροπρόθεσμη  τιμή  ισορροπίας,  κατά  τέτοιο 
τρόπο, ώστε, εκτός από τον πληθωρισμό και την παραγωγή, η νομισματική πολιτική 
να  προσανατολίζεται  και  προς  την  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία,  μόνον 
όταν αυτή διαφοροποιείται από τη μακροπρόθεσμη τιμή ισορροπίας. Με αυτόν τον 
τρόπο  οι  προαναφερθέντες  συγγραφείς  πιστεύουν  ότι  η  νομισματική  πολιτική 
κερδίζει  πρόσθετους  βαθμούς  ελευθερίας  κατά  την  άσκησή  της,  εφ’  όσον  οι 
παρεμβάσεις  στην  αγορά  συναλλάγματος  μπορεί  να  ενισχύουν  την 
αποτελεσματικότητά  της.  Το  δεύτερο  υπόδειγμα  είναι  ένα  αρκετά  φιλόδοξο 
υπόδειγμα  το οποίο πρότειναν οι Bofinger  και Wollmershäuser  και με  τη βοήθεια 
του  οποίου  υπολογίζουν,  μέσα  από  μια  διαδικασία  βελτιστοποίησης,  το  βέλτιστο 
εσωτερικό  επιτόκιο  (εσωτερική  ισορροπία)  και  τη  βέλτιστη  συναλλαγματική 
ισοτιμία  (εξωτερική  ισορροπία),  τα  δύο  βασικά  μεγέθη  τα  οποία  καθορίζουν  τις 
πολιτικές επιλογές και κατ’ επέκταση και τις άριστες πολιτικές επιλογές στην αγορά 
συναλλάγματος, τις οποίες πρέπει και μπορούν να επιλέξουν οι αρχές και μάλιστα 
χωρίς κόστος παρέμβασης.  
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Εξετάζοντας  κατά  το  δυνατόν  διάφορες  εμπειρικές  μελέτες,  διακρίναμε  τέσσερεις 
μεγάλες  ομάδες.  Την  πρώτη  ομάδα  η  οποία  περιλαμβάνει  τις  μεγάλες  και 
εκτεταμένες  εμπειρικές  μελέτες  αξιολόγησης  των  συναλλαγματικών  καθεστώτων 
(βλέπε Πρώτο Μέρος και ειδικότερα το παράρτημα Ι), όπως αυτές των Ghosh et al., 
(1997, 2003),  Levy‐Yeyati  και  Sturzenegger  (2001,2003), Rogoff et al.  (2005), Klein 
και  Schambaugh  (2007),  οι  οποίες,  ορίζοντας  το  συναλλαγματικό  καθεστώς 
εμπειρικά, εξετάζουν την αποτελεσματικότητά του για ένα μεγάλο αριθμό κρατών 
για  μεγάλα  χρονικά  διαστήματα  και  οι  οποίες  δεν  καταλήγουν  σε  μονοσήμαντα 
αποτελέσματα.  Τη  δεύτερη  ομάδα,  η  οποία  περιλαμβάνει  όλες  εκείνες  τις 
εμπειρικές μελέτες που σχετίζονται με την εξέταση της πραγματικής σύγκλισης και 
της  εκτίμησης  του  κόστους  και  οφέλους  της  ένταξης  στην  ευρωζώνη,  τόσο  των 
χωρών της ευρωζώνης, όσο και των υπό εξέταση χωρών, και η οποία περιλαμβάνει 
ένα  μεγάλο  αριθμό  μελετών,  όπως  αυτές  που  εκτιμούν  τη  β‐και  σ‐σύγκλιση,  το 
αποτέλεσμα του Rose, το αποτέλεσμα του Krugman, το είδος και τις συσχετίσεις των 
διαταραχών,  την  αποτελεσματικότητα  του  συναλλαγματικού  καθεστώτος  στις 
διαταραχές,  τις  μελέτες  ομαδοποίησης  ή  clusters,  καθώς  και  τα  δυναμικά 
υποδείγματα  προσομοίωσης  της  κατάστασης  εκτός  και  εντός  της  ευρωζώνης.  Την 
τρίτη ομάδα, η οποία περιλαμβάνει τις εμπειρικές έρευνες, οι οποίες σχετίζονται με 
την  διαχειρισημότητα  του  συναλλαγματικού  καθεστώτος,  όπως  αυτές  της  ισχύος 
του αρμπιτράζ επιτοκίων, της ισχύος της ισοδυναμίας αγοραστικών δυνάμεων, της 
ισχύος ενός μακροοικονομικού υποδείγματος προσδιορισμού της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας,  τις  έρευνες  αναφορικά  με  τη  διάχυση  των  μεταβολών  της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, σε τιμές, εισόδημα, επιτόκια, κ.ά, τις έρευνες εκτίμησης 
των  επιδράσεων  του  επιτοκίου  στη  συναλλαγματική  ισοτιμία,  τις  έρευνες 
αναφορικά  με  την  αποτελεσματικότητα  των  παρεμβάσεων  στην  αγορά 
συναλλάγματος,  τις  εκτιμήσεις  των  πραγματικών  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  τις 
εκτιμήσεις  του  αποτελέσματος  Balassa‐Samuelson  κ.ά.  Και  τέλος,  την  τέταρτη 
ομάδα η οποία περιλαμβάνει τις έρευνες εκτίμησης των υποδειγμάτων κρίσεων, και 
χρηματοπιστωτικής  ευστάθειας  ή  αστάθειας,  οι  οποίες  έχουν  πάρει  τεράστιες 
διαστάσεις  μετά  την  εμφάνιση  της  διεθνούς  χρηματοπιστωτικής  κρίσης  και  οι 
οποίες  μεταξύ  άλλων  περιλαμβάνουν  τον  ορισμό  και  εκτίμηση  καταστάσεων 
αστάθειας,  όπως  π.χ.  δείκτες  χρηματοπιστωτικής  αστάθειας,  δείκτες  πρόβλεψης 
χρηματοπιστωτικής  αστάθειας,  το  κανάλι  του  δανεισμού,  το  κανάλι  αποτίμησης 
(βλέπε  κεφάλαιο 4),  την  αποτίμηση  χρηματοπιστωτικών  θέσεων  (βλέπε  κεφάλαιο 
4),  τα  υποδείγματα  των  Lane  και Milesi‐Ferretti  και  τα  υποδείγματα  αξιολόγησης 
της συναλλαγματικής πολιτικής της ομάδας αξιολόγησης του ΔΝΤ.  
 
Καθώς  το  θέμα  μας  είναι  ανοιχτό,  όλα  τα  προαναφερθέντα  πεδία  αποτελούν 
δυνητικά πεδία έρευνας. Είναι όμως φυσικά αδύνατον να εξετασθούν τα παραπάνω 
θέματα στο πλαίσιο μιας διατριβής. Έχοντας σχηματίσει την άποψη ότι κατά βάση 
δεν  παίζει  τόσο  μεγάλο  ρόλο  το  είδος  του  συναλλαγματικού  καθεστώτος,  αλλά 
πολύ περισσότερο η διαχείρισή του αποφασίσαμε στο Πέμπτο Μέρος (Το Καθεστώς 
Συναλλαγματικής  Ισοτιμίας  και  η  Οικονομική  Ανάπτυξη  των  Μετασοσιαλιστικών 
Χωρών‐Μελών  της  Ε.Ε.)  να  επικεντρώσουμε  την  προσοχή  μας  στο  ζήτημα  της 
διαχείρισης και μάλιστα στο ζήτημα της προσαρμοστικότητας της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας και κυρίως στην επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας: 
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- στο  κατά  κεφαλήν  εισόδημα,  το  οποίο  είναι  σημαντικό,  καθώς  δείχνει 
τόσο το μέγεθος της ανάπτυξης, όσο και το μέγεθος της σύγκλισης,  

- στις άμεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες φαίνεται να έπαιξαν επίσης έναν 
πρωταρχικό  ρόλο  στην  πορεία  της  μετάβασης  και  της  σύγκλισης  των 
εξεταζομένων χωρών, και  

- στο  ισοζύγιο  τρεχουσών  συναλλαγών,  το  οποίο  δείχνει  και  το  μέγεθος 
προσαρμογής  των  υπό  εξέταση  χωρών  σε  ευρωπαϊκό  και  διεθνές 
επίπεδο.  

 
Θέλοντας να αποφύγουμε το σχετικά πολύπλοκο ζήτημα του de  facto καθορισμού 
του  συναλλαγματικού  καθεστώτος,  επικεντρώσαμε  την  προσοχή  μας  στη 
μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  όπως  αυτή  ορίζεται  στην 
βιβλιογραφία  ως  z‐score,  δηλαδή  ως  τη  μέση  μηνιαία  μεταβλητότητα  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  σε  σχέση  με  τη  μέση  ετήσια  μεταβλητότητα  στην 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας των αντίστοιχων νομισμάτων των υπό εξέταση χωρών. 
Καθώς ο στόχος μας δεν ήταν μόνον μια γενική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 
του καθεστώτος συναλλαγματικής ισοτιμίας, αλλά και η εξέταση της επίδρασής του 
στις  συγκεκριμένες  χώρες  και  η  ανακάλυψη  του  κατά  πόσο  η  συναλλαγματική 
ισοτιμία έχει συμβάλλει στην πορεία μετάβασης των χωρών αυτών προς την Ε.Ε. και 
την ευρωζώνη, επικεντρώσαμε την προσοχή μας μόνο στις δέκα υπό εξέταση χώρες, 
συμπεριλαμβάνοντας στην εξέταση ακόμα και αυτές οι οποίες ήδη έχουν ενταχθεί 
στην ζώνη του ευρώ προ καιρού, όπως τη Σλοβενία (2006), η Σλοβακία (2007) και η 
Εσθονία, η οποία εντάχθηκε στην ευρωζώνη πρόσφατα. Η έρευνά μας βασίσθηκε σε 
στοιχεία  της  περιόδου 1996‐2012,  διότι  τα  δεδομένα  πριν  το 1996  παρουσιάζουν 
μεγάλες ελλείψεις. Τα στοιχεία αυτά ελήφθησαν κυρίως από τις βάσεις δεδομένων 
της EUROSTAT, AMECO και της World Economic Outlook του έτους 20012‐2013.  
 
Η έρευνά μας κινείται στο πλαίσιο των ερευνών που υλοποίησαν ερευνητές όπως οι 
De Grauwe  και Schnabel  (2004), Chmelarova  και Schnabel  (2006), Schnabel  (2007) 
και Arratibel et al. (2008). Στο πλαίσιο αυτών των μελετών οι οποίες, σε αντίθεση με 
τις  κλασικές  μελέτες  των Ghosh el  al.  (1997), Ghosh, Gulde  και Wolf(2002),  Levy‐
Yeyati και Sturzenegger (2005), Reinhart και Rogoff (2004), Schambaugh (2004) και 
Klein  και  Schambaugh  (2006),  το  ενδιαφέρον  επικεντρώνεται  στην  εξέταση  της 
επίδρασης του συναλλαγματικού καθεστώτος στις μικρές κυρίως χώρες, μέσα από 
την εξέταση της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής  ισοτιμίας και όχι μέσω του 
ορισμού ενός de facto καθεστώτος. Διαφέρει από αυτές στο γεγονός: 

-  ότι  περιορίζεται  μόνο  στις  δέκα  χώρες  και  στοχεύει  στην  εξέταση  της 
επίδρασης  της μεταβλητότητας  της συναλλαγματικής  ισοτιμίας  κατά  τη 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Με άλλα λόγια, μπορεί να ενταχθεί στην 
ομάδα  μελετών  οι  οποίες  εξετάζουν  τους  μηχανισμούς  διάχυσης  των 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών  στις  οικονομικές  μεταβλητές  και  δεν 
αποσκοπούν στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ενός καθεστώτος.  

- ότι παράλληλα με την εξέταση των επιδράσεων της μεταβλητότητας των 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών  στο  σύνολο  των  χωρών,  εξετάζει  και  την 
επίδραση  της  μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  χωριστά 
για τις χώρες με ελεύθερες συναλλαγματικές ισοτιμίες και για τις χώρες 
με σταθερές συνδέσεις, χρησιμοποιώντας ομαδοποιημένες εκτιμήσεις.  
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- περιλαμβάνει στην έρευνα και  την περίοδο της πρόσφατης παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης η οποία εκδηλώθηκε στην ομάδα των εξεταζόμενων 
χωρών το 2008.  

 
Σε όλες  τις περιπτώσεις  των εκτιμήσεων ακολουθήσαμε  την κλασική μεθοδολογία 
εκτίμησης  από  το  ειδικό  στο  μερικό.  Επειδή  χρησιμοποιούμε  διαστρωματικά  και 
χρονικά δεδομένα εκτιμούμε τις πολυμεταβλητές παλινδρομήσεις χρησιμοποιώντας 
μεθοδολογίες  εκτίμησης  με  σταθερούς  όρους  και  συνεπείς  εκτιμήσεις 
διακυμάνσεων  και  συνδιακυμάνσεων.  Κατόπιν,  για  να  ελέγξουμε  κατά  πόσο  η 
συναλλαγματική  ισοτιμία  λειτουργεί  ως  μέσο  επίδρασης  των  εμπορικών 
συναλλαγών ή ως ένα μέσο διαφοροποίησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, 
επαναλαμβάνουμε  τις  εκτιμήσεις  χρησιμοποιώντας  παράλληλα  με  τη 
μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας και τη μέση ετήσια συναλλαγματική 
ισοτιμία, αλλά και, όπου αυτό είναι δυνατόν, άλλους συνδυαστικούς παράγοντες, οι 
οποίοι  αναμένεται  να  διαφωτίσουν  περισσότερο  τις  επιδράσεις  ενός 
συναλλαγματικού  καθεστώτος.  Εξετάζοντας  το  συνδυαστικό  αποτέλεσμα  της 
μεταβολής  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  και  της  μέσης  ετήσιας  τιμής  της 
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  καταλήγουμε  σε  συμπεράσματα  σχετικά  με  το  κατά 
πόσο  η  μεταβολή  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  λειτουργεί  ως  παράγοντας 
διαφοροποίησης.  Κατόπιν  επαναλαμβάνουμε  τις  ίδιες  εκτιμήσεις  χωριστά  για  τις 
χώρες  με  σταθερές  συνδέσεις  και  για  τις  χώρες  με  ελεύθερα  κυμαινόμενες 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες.  Στο  τέλος  συγκρίνουμε  τις  παραπάνω  εκτιμήσεις  με 
εκτιμήσεις για την περίοδο 1996‐2007, δηλαδή με εκτιμήσεις για την προ της κρίσης 
περίοδο και εξετάζουμε κατά πόσο οι διάφοροι συντελεστές έχουν επηρεασθεί από 
αυτήν. Κατά αυτόν τον τρόπο, καταλήγουμε σε συμπεράσματα σχετικά με το κατά 
πόσο  και  πώς  τα  διάφορα  συναλλαγματικά  καθεστώτα  έχουν  επιδράσει  στις 
συγκεκριμένες χώρες κατά την περίοδο της κρίσης. 
 
Με τη βοήθεια της προαναφερθείσας μεθοδολογίας διαπιστώσαμε ότι:  

- η  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  δεν  παρουσιάζει 
ιδιαίτερες  επιδράσεις  στη  μεγέθυνση  του  κατά  κεφαλήν  εισοδήματος 
των δέκα υπό μετάβαση χωρών, γεγονός το οποίο φαίνεται να συμφωνεί 
με το γενικό συμπέρασμα της βιβλιογραφίας, ότι δηλαδή η επίδραση της 
μεταβλητότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στη  μεγέθυνση 
εξαρτάται  μάλλον  από  τον  χρόνο  και  το  δείγμα  εξέτασης,  και  ότι 
απεναντίας η μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας φαίνεται να 
έχει παίξει έναν σταθεροποιητικό ρόλο, ο οποίος φαίνεται να ενισχύεται 
κατά  την  περίοδο  της  κρίσης.  Τα  αποτελέσματα  αυτά  είναι  ιδιαίτερα 
εμφανή  στην  περίπτωση  των  υπό  εξέταση  χωρών  με  ελεύθερα 
κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

 
- η  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  επηρέασε  τις 

αποφάσεις για άμεσες ξένες επενδύσεις στις υπό εξέταση χώρες. Αυτή η 
επίδραση  όμως  φαίνεται  να  εξαρτάται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  το 
εμπορικό  άνοιγμα  και  το  επίπεδο  ανάπτυξης  της  χρηματοπιστωτικής 
αγοράς.  Η  μεταβλητότητα  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  δεν φαίνεται 
να έπαιξε αρνητικό ρόλο κατά την περίοδο της κρίσης. 
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- Ο  ρόλος  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  υπήρξε  μη 
αποσταθεροποιητικός για το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών, όσον 
αφορά  το  σύνολο  των  υπό  εξέταση  χωρών.  Κάποιες  αρνητικές 
επιδράσεις  που  εντοπίζονται  αφορούν  περισσότερο  τις  χώρες  με 
σταθερές  συνδέσεις,  φαινόμενο  το  οποίο  φαίνεται  να  ενισχύεται  κατά 
την περίοδο της κρίσης. 

Έχοντας  εξετάσει  σχεδόν  το  σύνολο  των  θεωρητικών  απόψεων  περί  των 
καθεστώτων των συναλλαγματικών ισοτιμιών, έχοντας εμβαθύνει στις πραγματικές 
διαστάσεις  του  εγχειρήματος  της  δημιουργίας  της  ευρωπαϊκής  νομισματικής 
ένωσης,  έχοντας  αναλύσει  την  κατάσταση  των  δέκα  υπό  μετάβαση  χωρών  και 
εξετάσει τις επιπτώσεις της κρίσης τόσο σε επίπεδο της Ε.Ε. και ευρωζώνης, όσο και 
σε  επίπεδο  των  χωρών  υπό  μετάβαση,  δεν  είμαστε  σε  θέση  να  εκφράσουμε  μια 
προτροπή  προς  τις  συγκεκριμένες  χώρες,  κατά  πόσο  δηλαδή  θα  πρέπει  να 
υιοθετήσουν  ή  να  μην  υιοθετήσουν  το  ευρώ,  διότι  σε  τελική  ανάλυση μια  τέτοια 
απόφαση μπορεί να συνδέεται και με άλλους παράγοντες εκτός από οικονομικούς. 
Μπορούμε  όμως  να  επιστήσουμε  την  προσοχή  των  συγκεκριμένων  χωρών  σε 
διάφορα  συμπεράσματα  που  μας  επέτρεψε  η  επιστημονική  εξέταση  του 
συγκεκριμένου ζητήματος.   
 
Εάν  οι  συγκεκριμένες  χώρες  στοχεύουν  να  ενταχθούν  σε  μια  μεγάλη  και  ισχυρή 
οικονομική  ομάδα  κρατών,  η  οποία  έχει  δημιουργήσει  ένα  διεθνές  αποθεματικό 
νόμισμα, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές, διότι αυτή η ομάδα δεν έχει ακόμα 
θέσει  τις  βάσεις  για  την αποτελεσματική  λειτουργία  τους διεθνούς αποθεματικού 
νομίσματος. Τα προβλήματα «αρχιτεκτονικής» του ευρώ, είχαν εντοπίσει διάφοροι 
συγγραφείς εξ αρχής. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο με 
την εμφάνιση  της διεθνούς  χρηματοπιστωτικής  κρίσης και  την  εδραίωσή  της στην 
Ευρώπη ως κρίσης της ζώνης του ευρώ. Για την ώρα το ευρώ δεν φαίνεται παρά να 
είναι  ένα  νόμισμα  χωρίς  εθνική  δικαιοδοσία,  ένα  απρόσωπο  νόμισμα,  ακριβώς 
όπως ο χρυσός, και οι χώρες που εντάσσονται σε αυτό θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 
με  την  υιοθέτηση  του  ευρώ  ουσιαστικά  εντάσσονται  σε  ένα  συναλλαγματικό 
καθεστώς  τύπου  του  κανόνα  του  χρυσού,  δολαριοποίησης  ή  ακόμα  τύπου 
συναλλαγματικού συμβουλίου. Ένα σύστημα το οποία αντί να ονομάζεται ζώνη του 
ευρώ θα πρέπει καλύτερα να ονομάζεται το σύστημα του κανόνα του ευρώ, όπου ο 
μόνος  στόχος,  όπως  και  στην  περίπτωση  του  κανόνα  του  χρυσού,  είναι  η 
βιωσιμότητα και σταθερότητα του ευρώ και στην οποία υποτάσσονται όλες οι άλλες 
πολιτικές  και  στο  μόνο  που  διαφέρει  ως  προς  τον  κανόνα  του  χρυσού  είναι  το 
γεγονός ότι η ποσότητες  του ευρώ δεν καθορίζονται από την παραγωγή, όπως σε 
περίπτωση  του  χρυσού,  αλλά  από  την  επίδραση  που  μπορούν  να  έχουν  κάποιες 
χώρες μεγάλου οικονομικού ειδικού βάρους σε αυτό.  
 
Καθώς η Ε.Ε. και η ευρωζώνη προσπαθούν να βγουν από την κρίση και βρίσκονται 
σε  μια  φάση  σημαντικών  ρυθμιστικών  αλλαγών,  καλό  θα  είναι  οι  συγκεκριμένες 
χώρες να μη βιαστούν να υιοθετήσουν το ευρώ, αλλά να περιμένουν έτσι, ώστε να 
δουν ποιο  δρόμο θα  επιλέξει  τελικά  η  ευρωζώνη.  Να  διαπιστώσουν  κατά πόσο η 
Ε.Ε.  και  η  ευρωζώνη  θα  συνεχίσουν  να  βλέπουν  τη  νομισματική  ένωση  ως  μια 
ομάδα εθνικών κρατών, η οποία θα υπόκειται στους κανόνες της παγκοσμιοποίησης 
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ή  θα  αποτελέσει  μια  ομάδα  που  θα  μοιράζεται  κάποια  αμοιβαιότητα  τόσο  στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, όσο όμως και στον τομέα της πραγματικής οικονομίας.  
 
Το τίμημα που καλούνται να πληρώσουν οι συγκεκριμένες χώρες σε περίπτωση της 
υιοθέτησης του παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος ευρώ και της εξόδους τους 
στην διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά θα είναι βαρύ σε περίπτωση κατά την οποία 
η  ευρωζώνη  παραμείνει  στην  ίδια  πορεία  πλεύσης,  στην  πορεία  της 
δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής πειθαρχίας, όπως αφήνουν να διαφανεί οι 
μέχρι τώρα πολιτικές εξελίξεις και η διαφαινόμενη επικράτηση της συναίνεσης του 
Βερολίνου.  
 
Μετά  την  κρίση  της  ευρωζώνης,  το  ευρώ  δεν  είναι  πλέον  το  ίδιο.  Η  διεθνής 
χρηματοπιστωτική κοινότητα δεν κρίνει πλέον το ευρώ με την «ευγενική ανεμελιά», 
ως  ένα  γενικό  και  αόριστο  διεθνές αποθεματικό  νόμισμα με  βάση  τις  προοπτικές 
της ζώνης του ευρώ, τις προοπτικές της Ε.Ε. και τις προοπτικές ένταξης μιας χώρας 
στην  ευρωζώνη.  Η  διεθνής  χρηματοπιστωτική  κοινότητα  άρχισε  να  διαφοροποιεί 
την αξιολόγηση με βάση τα εθνικά κράτη και τις μεμονωμένες εθνικές πολιτικές. Τα 
εθνικά σύνορα δεν φαίνεται να καταργούνται απλά και μόνο με την υιοθέτηση ενός 
ενιαίου νομίσματος.  
 
Είτε  η  ευρωζώνη  προχωρήσει  στην  από  πολλούς  επιθυμητή  πολιτική,  στη 
μεταβιβαστική  ένωση  ή  στην  ένωση  της  αμοιβαιότητας,  είτε  όχι,  η  διαφαινόμενη 
πολιτική  των  υπό  εξέταση  χωρών  φαίνεται  να  είναι  η  πολιτική  της  πραγματικής 
σύγκλισης.  Καθώς  οι  συγκεκριμένες  χώρες  είναι  μέλη  της  Ε.Ε.  το  σωστότερο  το 
οποίο θα μπορέσουν να κάνουν είναι να προετοιμαστούν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε 
να  λειτουργήσουν  αποτελεσματικά  στο  πλαίσιο  της  Ε.Ε.  και  μελλοντικά  της 
ευρωζώνης και αυτό θα μπορέσουν να το επιτύχουν, εάν και μόνον εάν επιτύχουν 
την πραγματική σύγκλιση προς  τα  επίπεδα  των ανεπτυγμένων  χωρών  της  Ε.Ε.  και 
της ευρωζώνης.  
 
Οι συγκεκριμένες χώρες έχουν κάνει τεράστια βήματα προόδου. Έχουν υλοποιήσει 
σε  πολύ  μεγάλο  βαθμό  τη  μετάβαση  από  το  σύστημα  του  κεντρικού  σχεδιασμού 
στο σύστημα της αγοράς. Έχουν συγκλίνει σε σημαντικό βαθμό προς το επίπεδο των 
χωρών  της  Ε.Ε.  και  της  ευρωζώνης,  αλλά  σχεδόν  όλες  οι  ενδείξεις  δείχνουν  ότι 
απέχουν ακόμα αρκετά από αυτές και δεν φαίνονται έτοιμες να λειτουργήσουν σε 
έναν κοινό νομισματικό χώρο, με μια κοινή νομισματική πολιτική. 
 
Όσο καιρό οι συγκεκριμένες χώρες δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ και δεν είναι μέλη 
της ευρωζώνης, καλό θα είναι να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα προσαρμογής που 
προσφέρει  μια  ελεύθερα  κυμαινόμενη  συναλλαγματική  ισοτιμία.  Κάθε  άλλο 
συναλλαγματικό καθεστώς, κατά την γνώμη μας, δεν υποδηλώνει τίποτα άλλο παρά 
μια τυφλή εμπιστοσύνη σε κάποιες δυνάμεις μια κάποιας σύγκλισης και παραίτηση 
από τις δυνατότητες αξιοποίησης των ιδίων δυνάμεων που προσφέρει η ίδια εθνική 
οικονομία και ο λαός της. Για να παραφράσουμε μια έκφραση του Obstefeld (2004), 
η  Ευρώπη,  η  Ε.Ε.  και  η  ευρωζώνη  δεν  είναι  ολοκληρωμένες,  αλλά  παραμένουν 
ακόμα  κατακερματισμένες,  όπου  τα  εθνικά  όρια  ακόμα  παίζουν  έναν  σημαντικό 
ρόλο. 
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Η  ανάγκη  προσαρμοστικότητας  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  στις  υπό  εξέταση 
χώρες αποτυπώνεται  κυρίως μέσα από  την  σύγκλιση  των  τιμών,  την  προσαρμογή 
του  αποτελέσματος  Balassa  –  Samuelson,  την  ανάγκη  προσαρμογής  των 
πραγματικών  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  και  λόγω  της  αύξησης  της 
παραγωγικότητας, αλλά και της διάχυσης της τεχνολογίας σε αυτές.  
 
Από  την  άλλη  πλευρά,  η  Ε.Ε.  και  η  ευρωζώνη  θα  πρέπει  να  παύσουν  να 
χρησιμοποιούν  με  μόνο  γνώμονα  την  ισονομία  αντιμετώπισης  παλαιών  και  νέων 
χωρών, τα ίδια κριτήρια εισόδου στη νομισματική ένωση για τις υποψήφιες χώρες 
και να κατανοήσουν επιτέλους ότι οι καταστάσεις έχουν αλλάξει και για αυτόν τον 
λόγο θα πρέπει να προσαρμόσουν κατάλληλα και αυτά τα κριτήρια. Λαμβάνοντας 
υπ’  όψη  την  εμπειρία  της  κρίσης  στην  ευρωζώνη  και  τα  προβλήματα  που 
αντιμετωπίζουν οι χώρες του Νότου,  ίσως θα έπρεπε να μεταβάλλουν τα κριτήρια 
εισόδου για τις νέες χώρες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συμπεριλάβουν σε αυτά και 
κριτήρια  που  επιτρέπουν  μια  καλύτερη  αξιολόγηση  του  συντονισμού  των 
χαρακτηριστικών και οικονομικών των υποψηφίων χωρών, όπως π.χ. αναμένεται να 
γίνει  στο  πλαίσιο  της  νέας  ενισχυμένης  διαδικασίας  αξιολόγησης 
Μακροοικονομικών  Ανισορροπιών  ή  τον  Μηχανισμό  Ανταγωνισμού  και 
Ανισορροπιών και να αντιμετωπίσουν έτσι το ζήτημα της καταλληλότητας των νέων 
χωρών πριν την ένταξή τους στην ΟΝΕ και όχι μετά. 
 
Ο ERM  ΙΙ, όσο και ανασταλτικός και αν φαίνεται εκ πρώτης όψεως,  επιτρέπει στις 
υποψήφιες χώρες τον συνδυασμό ενεργών συναλλαγματικών πολιτικών με ενεργές 
νομισματικές  πολιτικές,  οι  οποίες  ακόμα  και  στο  διάστημα  της  υποχρεωτικής 
παραμονής  των  υποψήφιων  χωρών  σε  αυτόν,  επιτρέπουν  την  άσκηση  πολιτικών 
προσανατολισμένες στις ανάγκες τους.  
 
Λαμβάνοντας υπ’  όψη  την εμπειρική έρευνα,  οι  εκτιμήσεις που επιχειρήσαμε στο 
πλαίσιο της παρούσας διατριβής ενισχύουν το ρόλο της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
ως μέσο προσαρμογής στις υπό εξέταση χώρες, καθώς κατ’ ελάχιστον δείχνουν ότι 
οι κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να μην έπαιξαν έναν εξαιρετικά 
σημαντικό  ρόλο  στη  μεγέθυνση,  σε  καμία  όμως  περίπτωση  δεν  φαίνεται  να 
συνέβαλλαν  και  στην  αποσταθεροποίηση  των  οικονομικών  μεταβλητών. 
Τουναντίον, οι σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες των χωρών της Βαλτικής και της 
Βουλγαρίας φαίνεται να επέδρασαν αρνητικά, εφ’ όσον επέτρεψαν την αύξηση των 
δανείων σε ξένο νόμισμα στις συγκεκριμένες χώρες.  
 
Η  Εσθονία  π.χ.  υλοποίησε  την  υιοθέτηση  του  ευρώ  με  ένα  καθεστώς  σταθερής 
διασύνδεσης, ένα καθεστώς συναλλαγματικού συμβουλίου, πληρώνοντας το υψηλό 
τίμημα της εσωτερικής υποτίμησης και της μείωσης των μισθών, του δανεισμού σε 
ξένο  νόμισμα  και  κυρίως  σε  ευρώ,  προβλήματα  τα  οποία  κατόρθωσε  να 
αντιμετωπίσει  μόνο  με  τη  χρηματοδοτική  βοήθεια  διεθνών  οργανισμών,  όπως  το 
ΔΝΤ και η Ε.Ε.  
 
Τελικά στην οικονομία δεν υπάρχουν προδεδικασμένα, ούτε «θεόσταλτα» και νόμοι 
αμετάκλητοι όπως θέλει να ισχυρίζεται η συμβατική θεωρία και όλα θα πρέπει να 
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γίνονται και να αποφασίζονται για τον άνθρωπο. Η Εσθονία πέτυχε την ένταξη στην 
ευρωζώνη  με  ένα  σταθερό  συναλλαγματικό  καθεστώτος,  επιβάλλοντας  όμως 
αυστηρές  προσαρμογές  στους  πολίτες  της.  Η  Βουλγαρία  που ακολουθεί  και  αυτή 
ένα  παρόμοιο  καθεστώς,  ίσως  πετύχει  στο  μέλλον  την  ένταξη  κάτω  από  αυτό  το 
καθεστώς.  Η  ευρωζώνη  ακολουθώντας  την  αυστηρή  πειθαρχία  θα  μειώσει 
ασφαλώς το χρέος των κρατών,  το ερώτημα όμως είναι πάντα με ποιο τίμημα και 
ποιος θα το επωμιστεί. Οι κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες, αν μη τη άλλο, 
προσφέρουν στην συγκεκριμένη περίπτωση μια πραγματική εναλλακτική την οποία 
δεν  πρέπει  να  αμελήσουν  τα  υποψήφια  κράτη  και  αυτό  το  γενικό  συμπέρασμα 
ενισχύουν τόσο οι θεωρητικές, όσο και οι εμπειρικές μας αναζητήσεις.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 1ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
 
Γράφημα  1‐1‐: Εξέλιξη και Καταμερισμός Καθεστώτων Συναλλαγματικής Ισοτιμίας κατά τους Levy‐Yeyati – Sturzenegger 

 

 
Πηγή: Levy‐Yeyati, E. and Sturzenegger, F. (2009). (the Effect of) Monetary and Exchange Rate Policies (on Developmet), 

Centro de investigacion en finanzes 03/2009, σ. 65. 

 

Γράφημα  1‐2: Εξέλιξη και Καταμερισμός Καθεστώτων Συναλλαγματικής Ισοτιμίας κατά τους Rheinart ‐ Rogoff 

 

Πηγή: Levy‐Yeyati, E. and Sturzenegger, F. (2009). (the Effect of) Monetary and Exchange Rate Policies (on Developmet), 
Centro de investigacion en finanzes 03/2009, σ. 65. 
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Γράφημα  1‐3: Εξέλιξη και Καταμερισμός Καθεστώτων Συναλλαγματικής Ισοτιμίας σύμφωνα με το Σύστημα Καταγραφής 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

 

Πηγή: Levy‐Yeyati, E. and Sturzenegger, F. (2009). (the Effect of) Monetary and Exchange Rate Policies (on Developmet), 
Centro de investigacion en finanzes 03/2009, σ. 65. 

 
Πίνακας 1‐1 : Πινάκας Κατάταξης Συναλλαγματικών και Νομισματικών Καθεστώτων κατά το ΔΝΤ 

. 

 De Facto Exchange Rate Arrangements and Anchors of Monetary Policy  
as of December 31, 20041 

Exchange 
Rate 
Regime 
(Number 
of 
countries) 

Monetary Policy Framework

Exchange rate anchor 

Monetary 
aggregate 
target 

Inflation 
targeting  
framework 

IMF‐ 
supported 
or other  
monetary  
program  Other 

Exchange 
arrangements 
with no 
separate legal 
tender (41) 

Another  
currency 
as legal 

tender (9) 

 
 
 

ECCU (6)2 

  
 

CFA franc zone (14) 

Euro  area  (12)3

Austria 
Belgium 
Finland 
France 
Germany 
Greece 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Portugal 
Spain 

WAEMU CAEMC

Ecuador 
El Salvador4 
Kiribati 
Marshall Islands 
Micronesia, 
 Fed. States of 
Palau 
Panama 
San Marino 
TimorLeste, Dem.   Rep. 
of 

Antigua and 
Barbuda 
Dominica* 
Grenada 
St. Kitts and Nevis 
St. Lucia 
St. Vincent 
 and the  
Grenadines  

Benin 
Burkina Faso* 
Côte d'Ivoire* 
Guinea‐Bissau
Mali* 
Niger 
Senegal* 
Togo  

Cameroon*
Central 
African Rep.
Chad 
Congo, 
 Rep. of 
Equatorial 
Guinea 
Gabon*  

Currency 
board 
arrangements 
(7) 

Bosnia and Herzegovina9  
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
China—Hong Kong SAR 
Djibouti 
Estonia10 
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 De Facto Exchange Rate Arrangements and Anchors of Monetary Policy  
as of December 31, 20041 

Exchange 
Rate 
Regime 
(Number 
of 
countries) 

Monetary Policy Framework

Exchange rate anchor 

Monetary 
aggregate 
target 

Inflation 
targeting  
framework 

IMF‐ 
supported 
or other  
monetary  
program  Other 

Lithuania10 

Other 
conventional 
fixed peg 
arrangements 
(41) 

Against a single currency (33)  Against  a
composite (8) 

China,  
   P.R. of†6  

  

Aruba 
Bahamas, The5 
Bahrain, Kingdom of  
Barbados 
Belize 
Bhutan 
Cape Verde* 
China, P.R. of†6 
Comoros7 
Eritrea 
Guinea6 
Iraq 6 
Jordan*6 
Kuwait 
Lebanon6 
Lesotho* 
Macedonia, FYR*6 
Malaysia 
Maldives  
Namibia 
Nepal* 
Netherlands Antilles 
Oman 
Qatar  
Saudi Arabia 
Seychelles6 
Swaziland 
Syrian Arab Rep.5 
Trinidad and Tobago6 
Turkmenistan6 
Ukraine*6 
United Arab Emirates 
Venezuela, Rep. Bolivariana de 

Botswana5 
Fiji 
Latvia 
Libyan Arab  
Jamahiriya 
Malta 
Morocco 
Samoa 
Vanuatu 

Pegged 
exchange 
rates  within 
horizontal 
bands (5) 8 

Within a cooperative arrangement (2)  Other  band
arrangements (3) 

Hungary†   

Denmark10 
Slovenia10 

Cyprus 
Hungary† 
Tonga 

Crawling  
pegs (6)  

Bolivia*                       
Costa Rica 
Honduras*6 
Nicaragua* 
Solomon Islands6 
Tunisia 

Tunisia Honduras*6    

Exchange 
rates  within 
crawling 
bands (1)10 

Belarus 
  

  

Managed 
floating  with 
no  pre‐
determined 
path  for  the 
exchange 
rate (51) 

       Bangladesh*
Cambodia5 
Egypt 
Ghana*6 
Guyana* 
Indonesia 
Iran,  I.R.  of
Jamaica6 
Mauritius 
Moldova 
Sudan  
Suriname5  
Zambia*  

Czech  Rep.
Guatemala6 
Peru* 

Thailand  

Argentina* 
Azerbaijan* 
Croatia 
Ethiopia* 
Georgia* 
Haiti3,6 

Kenya* 
Kyrgyz Rep.* 
Lao PDR*5 

Mongolia* 
Mozambique6 
Rwanda* 
Serbia and  
Montenegro*12 

Tajikistan*  

Afghanistan, 
I.S.  of
Algeria3 
Angola  3

Burundi*3 

Gambia,  
The*3,6 
India3 
Kazakhstan3 
Mauritania* 
Myanmar3,5,6 
Nigeria6 
Pakistan3 
Paraguay*3 
Romania 
Russian  
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 De Facto Exchange Rate Arrangements and Anchors of Monetary Policy  
as of December 31, 20041 

Exchange 
Rate 
Regime 
(Number 
of 
countries) 

Monetary Policy Framework

Exchange rate anchor 

Monetary 
aggregate 
target 

Inflation 
targeting  
framework 

IMF‐ 
supported 
or other  
monetary  
program  Other 

Vietnam  Federation3 
São  Tomé
and Príncipe 
Singapore3 
Slovak  Rep.3

Uzbekistan3,5 
Zimbabwe5 

Independently 
floating (35)  

     Malawi* 
SierraLeone*6

Sri Lanka* 
Uruguay* 
Yemen,Rep. 
of  

Australia 
Brazil* 
Canada 
Chile 
Colombia* 
Iceland  Israel†6

Korea 
Mexico 
New  Zealand
Norway 
Philippines 
Poland 
South  Africa
Sweden 
Turkey* 
UnitedKingdom  

Albania* 
Armenia* 
Congo,     Dem. 
Rep.of* 
Madagascar* 
Tanzania* 
Uganda*  

Dominican 
   Rep.*3 
Japan 3 
Liberia3,6 
Papua New 
   Guinea3 
Somalia5,13 
Switzerland3 
United  
  States3  

Sources: IMF staff reports; Recent Economic Developments; and International Financial Statistics. 
1An asterisk (*) indicates that the country has an IMF‐supported or other monetary program. A dagger (†) indicates that the country adopts more than one 
nominal anchor in conducting monetary policy (it should be noted, however, that it would not be possible, for practical reasons, to include in this table which 
nominal anchor plays the principal role in conducting monetary policy).  
2The ECCU has a currency board arrangement. 
3This country/these countries have no explicitly stated nominal anchor, but rather monitors various indicators in conducting monetary policy.  
4The printing of new colones, the domestic currency, is prohibited, but the existing stock of colones will continue to circulate along with the U.S. dollar as legal 
tender until all colón notes wear out physically. 
5The member maintains an exchange arrangement involving more than one foreign exchange market. The arrangement shown is that maintained in the major 
market. 
6The regime operating de facto in the country is different from its de jure regime. 
7Comoros has the same arrangement with the French Treasury as the CFA franc zone countries. 
8The band widths for these countries are as follows: Cyprus ±15%, Denmark ±2.25%, Hungary ±15%, Slovenia ±15%, and Tonga ±5%. 
9In the Republika Srpska, the Serbian dinar circulates. 
10The member participates in the ERM II of the European monetary system. 
11The band widths for these countries are adjusted frequently (Belarus). 
12 The description of the exchange rate regime applies to the Republic of Serbia only, which accounts for about 93% of the economy of Serbia and Montenegro; 
in the Republic of Montenegro, the euro is legal tender. In the UN‐administered province of Kosovo, the euro is the most widely used currency. 
13As insufficient information on the country is available to confirm this classification, the classification of the last official consultation is used. 

 
 

Πίνακας 1‐2.  Πίνακας κυριοτέρων Εμπειρικών Μελετών Αξιολόγησης Καθεστώτων 
Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 

Έρευνα  Χρησιμοποιούμενη Μέθοδο  Περίοδο 
έρευνας  

Αριθμός 
Χωρών  

Κυριότερα αποτελέσματα  

Ghosh  et.  αl 
(1977) 

Στοιχεία  πάνελ,  Μέθοδο 
ελαχίστων  τετραγώνων  δύο 
φάσεων και χρήση βοηθητικών 
μεταβλητών   

1960‐1990 ΑΕΠ  δεν  συσχετίζεται  με  το 
συναλλαγματικό  καθεστώς  (de  jure,  de 
facto)  

Levy  Yeyati 
and 
Sturzenegger 
(2001) 

Μέθοδο  βοηθητικών 
μεταβλητών δύο φάσεων  

1974‐1999 Χωρίς  σημαντικές  συσχετίσεις  για  την 
περίπτωση  των  ανεπτυγμένων  χωρών. 
Σταθερές  συνδέσεις  έχουν  μικρές 
επιπτώσεις στην αύξηση του ΑΕΠ 

Levy  Yeyati 
and 
Sturzenegger 

Μέθοδο  βοηθητικών 
μεταβλητών δύο φάσεων  

1974‐2000 Συνολικά  για  όλες  τις  χώρες.  Ενδιάμεσα 
καθεστώτα  και  καθεστώτα  σταθερών 
συνδέσεων  συνδέονται  με  χαμηλότερα 
ποσοστά  ανάπτυξης  σε  σχέση  με  τα 
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(2003)  ελεύθερα  κυμαινόμενα  καθεστώτα.  Η 
συμβολή των ενδιάμεσων καθεστώτων στις 
υπό  ανάπτυξη  χώρες  είναι  σχετικά  μικρή 
σε  αντίθεση  με  τα  κυμαινόμενα 
καθεστώτα,  τα οποία στην περίπτωση των 
υπό  ανάπτυξη  χωρών  συμβάλλουν 
αρνητικά.  

Ghosh  et.  αl 
(2003) 

Στοιχεία  πάνελ,  Μέθοδο 
ελαχίστων  τετραγώνων  δύο 
φάσεων και χρήση βοηθητικών 
μεταβλητών   

1970‐1990 Ενδιάμεσα  καθεστώτα  και  σταθερές 
συνδέσεις  επιδεικνύουν  υψηλότερα 
ποσοστά  ανάπτυξης  σε  σχέση  με  τα 
καθεστώτα  ελεύθερων  διακυμάνσεων 
(3,3%  και  2,5%  περισσότερο  από  ότι  οι 
ελεύθερα  κυμαινόμενες  συναλλαγματικές 
ισοτιμίες. 

Rogoff  el  al 
(2005) 

Στοιχεία  πάνελ,  Μέθοδο 
ελαχίστων  τετραγώνων,  χρήση 
μη  παρατηρήσιμων 
μεταβλητών  (σταθερές 
μεταβλητές χωρών) 

1970‐1999 Για τις  υπό  ανάπτυξη  χώρες,  η  ανάπτυξη 
σχετίζεται  αρνητικά  με  την  ευελιξία  των 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών.  Για  τις 
αναδυόμενες χώρες δεν διαπιστώνεται μία 
ξεκάθαρη  σχέση.  Στην  περίπτωση  των 
ανεπτυγμένων  χωρών  οι  ευέλικτες 
ισοτιμίες  σχετίζονται  θετικά  με  την 
ανάπτυξη  

Dubas  et  al. 
(2005) 

Τυχαία αποτελέσματα   1971‐2002 Για  όλες  τις  χώρες,  σταθερές  συνδέσεις 
έχουν  θετικές  επιπτώσεις  στην  ανάπτυξη 
σε  σύγκριση  με  τις  ελεύθερες 
διακυμάνσεις.  Οι  διαφορές  μεταξύ 
ενδιάμεσων  καθεστώτων  και  ελεύθερα 
κυμαινόμενων  καθεστώτων  δεν  είναι 
στατιστικά σημαντικές.  

De  Grauwe 
and  Schnabel 
(2005) 

Οι  επιπτώσεις  επί  του 
πληθωρισμού  εξετάζονται  με 
την  μέθοδο  των  ροπών.  Οι 
επιπτώσεις  επί  της  ανάπτυξης 
εξετάζονται με την μέθοδο των 
ελαχίστων τετραγώνων 

1994‐2004 Για την περίπτωση των de jure καθεστώτων 
δεν  διαπιστώνονται  συσχετίσεις. 
Χρησιμοποιώντας  de  facto  καθεστώτα 
διαπιστώνονται  θετικές  επιπτώσεις  των 
σταθερών συνδέσεων στην ανάπτυξη  

Aghion  et  al. 
(2006) 

Πάνελ  δεδομένα  και  η  μέθοδο 
των ροπών  

1970‐1999 Για τις σταθερές συνδέσεις διαπιστώνονται 
επιβραδύνσεις  στην  ανάπτυξη  των  χωρών 
με  ανεπτυγμένες  χρηματοπιστωτικές 
αγορές.  

Klein  and 
Schambaugh 
(2007) 

  1970‐1997 Σταθερές συνδέσεις  έχουν  επιπτώσεις  στα 
οικονομικά μεγέθη 

Πηγή: Levy‐Yeyati, E. and Sturzenegger, F. (2009). (the Effect of) Monetary and Exchange Rate Policies (on Developmet), 
Centro de investigacion en finanzes 03/2009. 

Πίνακας 1‐3. Πίνακας κυριοτέρων Εμπειρικών Μελετών Εξέτασης τρόπου Επιλογής των 
Καθεστώτων Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 

Έρευνα  Αριθμός 
χωρών   

Μεθοδ
ολογία 

Κατηγοριο
ποίηση 
Συναλλαγμ
ατικών 
Καθεστώτ
ων  

Προσανατολισμός 
ελέγχου    

Μεταβλητές  Αποτελέσματα  

Collins (1996)  26  (1978‐
1992)  
Λατινική 
Αμερική  

Probit  ΔΝΤ  ‐Απευθυγραμμίσεις 
συναλλαγματικών 
ισοτιμιών  

‐Πολιτικό  κόστος 
εξωτερικού χρέους  

‐Δυσκολίες  διαχείρισης 
διακυμάνσεων  

‐Αποτέλεσμα 
πειθαρχίας  

‐ Μεγέθυνση, 
πληθωρισμός, 

‐ Μέγεθος, 
‐ Άνοιγμα, 
‐ Προγράμματα  σε 

συνεργασία  με  το 
ΔΝΤ 

Μεγάλες και ανοιχτές 
οικονομίες υψηλός 
πληθωρισμός και μεγάλα 
ελλείμματα του ισοζ. 
Πληρωμών, τείνουν σε 
επιλογές κυμαινόμενων 
ισοτιμιών  
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Έρευνα  Αριθμός 
χωρών   

Μεθοδ
ολογία 

Κατηγοριο
ποίηση 
Συναλλαγμ
ατικών 
Καθεστώτ
ων  

Προσανατολισμός 
ελέγχου    

Μεταβλητές  Αποτελέσματα  

Edwards 
(1996) 

63  (1980‐
1992) 

Probit  ΔΝΤ  Πειθαρχία – ευελιξία   ‐ Πολιτική 
σταθερότητα  

‐ Μεταβλητότητα 
εξωτερικού 
εμπορίου  

‐ Μεταβλητότητα 
πραγμ.  Συναλλ. 
Ισοτιμιών  

‐ Κατά  κεφαλήν 
εισόδημα  

‐ Προτιμήσεις 
πληθωρισμού  

‐ Μεγέθυνση  
‐ Συναλλαγματικά 

διαθέσιμα 

Πολιτικά ασταθείς χώρες, 
χώρες με μεγάλη 
μεταβλητότητα 
πληθωρισμού, χώρες με 
υψηλό εισόδημα, χώρες 
με χαμηλά 
συναλλαγματικά 
διαθέσιμα τείνουν να 
επιλέγουν κυμαινόμενες 
συναλλαγματικές 
ισοτιμίες 

Bayoumi  and 
Eichengreen 
(1998) 

21  (1963‐
1992) 
Βιομηχανικ
ές χώρες 

Μέθοδο 
Βοηθητι
κών 
μεταβλη
τών  

Μεταβλητότ
ητα ΣΙ  

Μεταβλητότ
ητα 
παρεμβάσεω
ν 

Κριτήρια  Άριστων 
Νομισματικών 
Περιοχών  

‐ Μεταβλητότητα 
παραγωγής,  

‐ Άνοιγμα  
‐ Μέγεθος  
‐ Διαφορές  στις 

εξαγωγές  

Μεταβλητές 
υποστηρίζουν την θεωρία 
των  άριστων 
νομισματικών περιοχών  

Rizzo (1998)  Όλες  τις 
υπό 
ανάπτυξη 
χώρες 
δεδομένα 
(19977‐
1995) 

Probit 
binomia
l  / 
multino
mial  

ΔΝΤ  Άριστες  Νομισματικές 
Περιοχές  

Δημοσιονομική  πίεση 
και Πληθωρισμός 

‐ Μέγεθος  
‐ Επίπεδο ανάπτυξης 
‐ Διαφοροποίηση 

εμπορικών 
συναλλαγών  

‐ Άνοιγμα 
‐ Ισοζ  Τρεχουσών 

Συναλλαγών 
‐ Έλλειμμα  
‐ Συναλλαγματικά 

διαθέσιμα  
‐ Πληθωρισμός 

Η  θεωρία  Άριστων 
Νομισματικών  Περιοχών 
επιβεβαιώνεται  εκτός 
από  την  περίπτωση  του 
ανοίγματος,  η  οποία 
συνδέεται  με  ευέλικτες 
ισοτιμίες.    Οι  επιδράσεις 
των  υπόλοιπων 
μεταβλητών δεν φαίνεται 
να  είναι  σταθερές.  Ο 
πληθωρισμός  μάλλον 
συνδέεται με ευέλικτες ΣΙ 

Freiden Ghezzi 
and  Stein 
(2000) 

26(1960‐
1994) 

Ordered 
Logit 

ΔΝΤ  Μακροοικονομικές 
Μεταβλητές  

Θεσμικοί Παράγοντες  

Παράγοντες  Ομάδων 
Πίεσης  

Πολιτικοί Παράγοντες  

‐ Πληθωρισμός  
‐ Υπερπληθωρισμός 
‐ Άνοιγμα 
‐ Συναλλ. Διαθέσιμα  
‐ Ανεξαρτ ΚΤ 
‐ Όροι Εμπορίου  
‐ Τομεακοί  και 

πολιτικοί 
παράγοντες 
αστάθειας 

Πληθωρισμός  είναι 
σημαντικός  αλλά 
υπερπληθωρισμός 
οδηγεί σε σταθερές ΣΙ 

Μεγάλα  Συναλλαγματικά 
διαθέσιμα,  Ανεξαρτησία 
ΚΤ,  Πολιτική  αστάθεια, 
μικρό  άνοιγμα, 
μεταβλητότητα των όρων 
του εμπορίου και ασταθή 
κυβέρνηση οδηγούν στην 
επιλογή ευέλικτων ΣΙ 

Poirson (2001)  93(1990‐
1996) 

Ordered 
Probit  

ΔΝΤ  και 
μεταβλητότη
τα ΣΙ :  

Πολιτικοί οργανισμοί  

Μίξη νομισμάτων  

Θεωρίες  Άριστων 
Νομισματικών 
περιοχών  

‐ Μέγεθος  
‐ Επίπεδο ανάπτυξης 
‐ Διαφοροποίηση 

εξαγωγών  
‐ Άνοιγμα  
‐ Μεταβλητότητα  σε 

εξωτερικές 
διαταραχές  

‐ Συναλλ. Διαθέσιμα  
‐ Πληθωρισμός  
‐ Συγκέντρωση 

εμπορίου  
‐ Δολαριοποίηση  
‐ Ικανότητα 

υλοποίησης 
πολιτικών 
ασφάλισης 
εξωτερικών 
συναλλαγών 

Μέγεθος  οικονομίας, 
κινητικότητα  κεφαλαίου, 
αστάθεια, 
διαφοροποίηση 
εξαγωγών,  εξωτερική 
ευπάθεια,  χαμηλά 
συναλλαγμ.  Αποθέματα 
και ικανότητα ασφάλισης 
στις  αγορές  οδηγούν  σε 
ελεύθερα  κυμαινόμενες 
ΣΙ.  Δολαριοποίηση,  και 
πληθωριστικές  τάσσεις 
οδηγούν  σε  de  jure 
ελεύθερες  διακυμάνσεις. 
Αποτελεσματικότητα  de 
facto είναι χαμηλή 
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Έρευνα  Αριθμός 
χωρών   

Μεθοδ
ολογία 

Κατηγοριο
ποίηση 
Συναλλαγμ
ατικών 
Καθεστώτ
ων  

Προσανατολισμός 
ελέγχου    

Μεταβλητές  Αποτελέσματα  

Juhn  and 
Mauro  

Όλες  τις 
χώρες  

Bivariat
e  probit 
and 
multino
mial 
logit 

ΔΝΤ  και 
ταξινόμηση 
Levy  Yeyati 
και 
Sturzenegger 

Θεωρίες  Άριστων 
Νομισματικών 
Περιοχών  

Άνοιγμα  ισοζυγίου 
κεφαλαίου κίνησης  

Μακροοικονομικές 
μεταβλητές  

Θεσμικές μεταβλητές 

‐ Άνοιγμα 
‐ Μέγεθος 
‐ Συγκέντρωση 

εμπορικών 
συναλλαγών 

‐ Κατά  κεφαλή 
εισόδημα  

‐ Μεταβλητότητα 
διεθνών  όρων 
εμπορίου  

‐ Έλεγχος  κεφαλαίου 
κίνησης  

‐ Άνοιγμα  του 
κεφαλαίου κίνησης  

‐ Ψευδομεταβλητές 
για τις αναδυόμενες 
αγορές  

‐ Πληθωρισμός  
‐ Συναλλ. Διαθέσιμα  
‐ Πολιτική αστάθεια  

 

Μικρές  οικονομίες  χωρίς 
πληθωρισμό  επιλέγουν 
μεταβλητές  ΣΙ.  Οι 
υπόλοιπες  μεταβλητές 
δεν  παρουσιάζουν 
σταθερές επιπτώσεις  

Alesina  and 
Wagner 
(2006) 

(1980‐
1987) 

Dynami
c 
random 
effect 
multino
mial  

ΔΝΤ  Θεωρίες  Άριστων 
Νομισματικών 
Περιοχών  

Σταθεροποίηση  

Νομισματικές κρίσεις  

Πολιτικοί  Θεσμικοί 
Παράγοντες  

  Μεγάλες  και  κλειστές 
οικονομίες  οι  οποίες  δεν 
παρουσιάζουν 
προβλήματα 
δολαριοποίησης  με 
ασταθή  θεσμικό  πλαίσιο 
τείνουν προς την επιλογή 
μεταβλητών ΣΙ 

Levy  Yeyati 
and 
Sturzenegger 
(2007) 

183 χώρες,   Συγκεντ
ρωτικά 
στοιχεία 
Logit 

ΔΝΤ,  Levy 
Yeyati  και 
Sturzenegger
,  Reinhard 
και Rogoff 

Θεωρίες  Άριστων 
Νομισματικών 
Περιοχών  

Θεωρίες 
Χρηματοπιστωτικής 
Ολοκλήρωσης  

Πολιτικό  Οικονομικές 
Θεωρίες 

‐ Μέγεθος  
‐ Άνοιγμα 
‐ Διεθνής  όροι 

εμπορίου  
‐ Άνοιγμα  κεφαλαίου 

κίνησης  
‐ De  jure  /  de  facto 

χρηματοπιστωτική 
ολοκλήρωση  

‐ Δολαριοποίηση  
‐ Πολιτικό 

οικονομικοί θεσμοί  
‐ Πληθωρισμός  

Κριτήρια  OCA  παίζουν 
σημαντικό  ρόλο.  Το 
τρίγωνο  ασυμβατότητας 
ισχύει  στην  περίπτωση 
των  ανεπτυγμένων 
οικονομιών,  αλλά 
καταστάσεις 
χρηματοπιστωτικών 
θέσεων  στην  περίπτωση 
των υπό ανάπτυξη χωρών 
παίζουν  σημαντικό  ρόλο. 
Πολιτικό  οικονομικοί 
παράγοντες  παίζουν 
ρόλο  μόνο  στην 
περίπτωση  των  υπό 
ανάπτυξη  χωρών  και 
στην  συγκεκριμένη 
περίπτωση  ασταθείς 
κυβερνήσεις  μάλλον 
τείνουν  να  επιλέγουν 
κυμαινόμενες ΣΙ. 

Πηγή: Levy‐Yeyati, E. and Sturzenegger, F. (2009). (the Effect of) Monetary and Exchange Rate Policies (on Developmet), 
Centro de investigacion en finanzes 03/2009 και συμπληρώσεις του συγγραφέα 

 
Πίνακας 1‐4: Αποτελέσματα Οικονομετρικής Έρευνας 

   LYS332  RR333  IMF334 

  
ΥΠΟ ΑΝΑΠ 
ΧΩΡΕΣ  ΑΝΕΠΤ ΧΩΡΕΣ 

ΥΠΟ ΑΝΑΠ 
ΧΩΡΕΣ 

ΑΝΕΠΤ 
ΧΩΡΕΣ 

ΥΠΟ ΑΝΑΠ 
ΧΩΡΕΣ  ΑΝΕΠΤ ΧΩΡΕΣ 

   Ι  ΙΙ  III  IV  V  VI 

                                                                 
332 Κατάταξη κατά Levy Yeyati, Sturzenegger  
333 Κατάταξη κατά Reinhard, Rogoff 
334 De jure κατάξη  
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Μέγεθος 1  ‐0,672  ‐1,417  ‐0,797  0,164  ‐0,75  ‐0,95 

(0,078)***  (0,0266)***  (0,090)***  (0,073)***  (0,278)*** 

Άνοιγμα 1  1,875  23,595  1,641  11,285  3,185  ‐6,459 

(0,694)***  (3,919)***  (0,712)**  (2,736)***  (0,823)***  (‐4,613). 

ΤΟΤ μεταβολές   ‐2,393  ‐98,823  ‐1,687  ‐44,599  ‐3,05  ‐38,069 

   (2,588).  (21,103)***  (2,510).  (16,279)***  (2,070).  (28,412). 

Άνοιγμα Κεφ Κίνησης1  0,138  ‐0,737  0,32  ‐0,015  0,016  ‐0,812 

(0,074)*  (0,268)***  (0,072)***  (0,222).  (0,076).  (0,294)*** 

Χαρτοφυλάκιο1  15,095  ‐7,896  10,314  0,226  8,246  2,039 

(5,5‐6)***  ‐8,558  (6,150)***  (6,693).  (7,517).  (12,692). 
Χρηματοπιστ. 
Ολοκλήρωση1  1,081  0,86  1,053 

(0,373)***  (0,343)***  (0,447)** 

Χρηματ Υποχρ / ΑΕΠ  0,687  ‐0,249  1,359  0,764  1,771  1,789 

   (0,334)**  (0,320).  (0,435)***  (0,359)**  (0,418)***  (0,846)** 

Δείκτης πολιτικής 
αξιολόγησης Παγκόσμιας 
τράπεζας  ‐0,334     0,052     ‐0,657    

(0,122)***  (0,125).  (0,142)*** 

Έτη Διακυβέρνησης   0,104  ‐0,286  ‐0,009  ‐0,599  ‐0,05  ‐0,108 

(0,030)***  (0,247).  (0,029).  (0,222)***  (0,034)***  (2,269). 

Πολιτική δύναμη   ‐0,003  0,033  0  0,061  0,002  0,01 

(0,001)***  (0,019)*  (0,001).  (0,018)***  (0,001)**  (0,024). 

Πολιτικό Βέτο   ‐0,234  ‐2,127  ‐0,353  ‐1,261  ‐0,236  14,377 

   (0,038)***  (0,492)***  (0,051)***  (0,347)***  (0,043)***  (0,538)*** 

Παρατηρήσεις   1013  293  941  293  1013  293 

Ψεύδο R2  0,279  0,563  0,284  0,352  0,367  0,368 
Έλεγχος κοινών 
υποθέσεων+                   

OCA  98,24***  66,62***  106,79***  18,83***  144,06***  12,51*** 

Χρηματοπιστ Ολοκλ  29,35***  12,96***  37,42***  5,62  27,71***  8,31** 

Πολιτικό Οικονομ Θεωρίες  79,72***  21,30***  56,42***  26,20***  63,62***  736,78*** 
Πηγή : Levy‐Yeyati, E., Sturzenegger, H. and Reggio, L. (2006). On The Endogeneity of Exchange Rate Regimes. Harvard 

University, Feculty Research, Working Papers Series, RWP06‐047 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 2ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
 

Χρονολογίες Έναρξης Μετάβασης 

Ομάδες χωρών σε μετάβαση  Έτος έναρξης 
μετάβασης  

Ημερομηνία έναρξης 
προγράμματος 
σταθεροποίησης  

Χώρες που έχουν ενταχθεί στην ΕΕ  

Τσεχία   1991 Ιαν. 1991

Ουγγαρία   1990 Μαρ 1990

Πολωνία   1990 Ιαν 1990

Σλοβακία   1991 Ιαν 1991

Σλοβενία  1990 Φεβρ 1992

Βουλγαρία   1991 Φεβρ 1991

Ρουμανία   1991 Ιαν 1993

Εσθονία   1992 Ιούν 1992

Λετονία   1992 Ιουν 1992

Λιθουανία  1992 Ιουν 1992

Χώρες υπό Ένταξη στην ΕΕ  

Κροατία   1990 Οκτ 1993

ΠΓΔΜ   1990 Ιαν 1994

Σερβία  

Άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Αλβανία   1991 Αυγ 1992

Βοσνία – Ερζεγοβίνη 

Μαυροβούνιο  

Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων κρατών 

Αρμενία   1992 Αυγ 1994

Αζερμπαϊτζάν   1992 Δεκ 1994

Λευκορωσία   1992 Νοε 1994

Γεωργία   1992 Σεπτ 1994

Καζακστάν   1992 Ιαν 1994
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Κιργισία   1992 Μαιος 1993

Μολδαβία   1992 Σεπ 1993

Μογγολία  1990

Ρωσία   1992 Απρ 1995

Τατζικιστάν   1992 Φεβρ 1995

Τουρκμένισταν   1992

Ουκρανία   1992 Νοε 1994

Ουζμπέκισταν   1992 Νοε 1994

Χώρες Ανατολικής Ασίας 

Καμπότζη   1990

Κίνα   1978

Λάος   1986

Βιετνάμ  1986

Πηγή  : Μαραγκός,  Ι.  και Μπιτζένης Α.  (2007).  Τα Οικονομικά  της Μετάβασης.  Αθήνα:  Σταμούλης,, 
σελ. ,  78  

Δείκτες Μετάβασης Επιλεγμένων Ομάδων Χωρών 
Εκτιμάται η πορεία των μεταρρυθμίσεων των χωρών υπό μετάβαση με την βοήθεια των δεικτών που 
έχει  ορίσει  η  Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  Ανασυγκρότησης  και  Ανάπτυξης  (EBRD)  σε  επιλεγμένες  ομάδες 
χωρών και συγκεκριμένα τις ακόλουθες: 

‐ CEES  &  BALT:  Ουγγαρία,  Τσεχία,  Σλοβακία,  Σλοβενία,  Πολωνία,  Λιθουανία,  Εσθονία  και 
Λετονία 

‐ SEE‐3: Βουλγαρία, Ρουμανία  και Κροατία 

‐ SEE‐5: Σερβία, Βοσνία‐Ερζεγοβίνη, Αλβανία Μαυροβούνιο και ΠΓΔ Μακεδονίας 

‐ Russia: Ρωσία 

‐ WesternCIS: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία Ουκρανία, Μολδαβία, και Λευκορωσία,   

‐ Central Asia: Καζακστάν, Κιργισία, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν και Μογγολία 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΑΤΩΝ 
ΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
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CEES & BALT SEE-3 SEE-5 Russia Western CIS Central Asia
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2007

 

Πηγή : EBRD 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΙΚΡΗΣ  ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΑΤΩΝ 
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Πηγή : EBRD 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ 
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Πηγή : EBRD 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΑΤΩΝ ΥΠΟ 
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Πηγή : ΕΒRD  

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΑΤΩΝ ΥΠΟ 
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Πηγή : ΕΒRD  
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΕΥΡ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 
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Πηγή : ΕΒRD  

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
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Πηγή: ΕΒRD 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ   
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Πηγή: ΕΒRD 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: 5ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

Παλινδρομήσεις, Μεταβλητές και Προέλευση Δεδομένων 
 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ :ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
 

itititit XZSCOREaCAPR εδβ +++= **  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΣΟΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

COUNT  COUNTRY Δείκτες 
DATE  DATE 
CAPR  CAPTITA CONSTANT PRICES, MILION PPS WEO

CAPC 
CAPITA  CURRENT  PRICES,  MILION 
NATIONAL CURRENCY  

WEO

ZSCOR  VOLATILITY OF EXCHANGE RATES ECB
EXC  EXCHANGE RATES  ECB
INV  INVESTMENT IN % OF GDP AMECO 
FDI   FOREIGN  DIRECT  INVESMENT  IN  %  OF 

GDP, NET  
AMECO 

DEF   BUDGET DEFICIT IN % OF GDP  AMECO 
OPE  OPENES ( EXPORT+IMPORT)/GDP  AMECO 
CREDIT   PRIVAT SECTOR CREDIT IN % OF GDP AMECO 
RUSS  ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΉ  ΓΙ  Α  ΤΗΝ  ΚΡΊΣΗ  ΤΗΣ 

ΡΩΣΙΑΣ 
 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ :ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

itititit XZSCOREaFDI εδβ +++= **ln  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΣΟΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

COUNT  COUNTRY Δείκτες 
DATE  DATE 

FDI  
FOREIGN DIRECT  INVESTEMENT  IN % OF 
GDP, NET  

AMECO 

ZSCOR  EXCHANGE RATE VOLATILITY ECB
EXC  EXCHANGE RATES ECB
GDP  GDP, MILIONS OF NATIONAL CURRENCY, 

CONSTANT PRICES 
WEO

CHGDP  CHANGES OF GDP WEO
CAP  MILION  OF  NATIONAL  CURRENCY, 

CONSTANT PRICES 
WEO

CHCAP  CHANGES OF CAP WEO
OPE  OPENES ( EXPORT+IMPORT)/GDP AMECO 
TAXB  TAXBURDEN AMECO 
ULCOST  LABOR COST PER UNIT AMECO 
98W  ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
20W  ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
   

 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ :ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
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ititit ZSCOREXait
Y
CA εβδ +++= *  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΣΟΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

COUNT  COUNTRY Δείκτες 
DATE  DATE 
ZSCOR  EXCHANGE RATE VOLATILITY ECB
EXC  EXCHANGE RATES ECB
BALPER  BALANCE  OF PAYMENT% OF GDP ECB
BALABS  BALANCE, MIL OF NATIONAL CURRENCY AMECO 
GDP  GDP MIL OF NATIONAL CURRENCY  AMECO 
CHGDP  CHANGES OF GDP WEO
CAP  CDP  PER  CAPITA,  MIL  OF  NATIONAL 

CURRENCY 
WEO

CHCAP  CHANGES OF CAP WEO
CAP15ZON   CAPITA  IN  RELATION  TO  EUROZONE OF 

15 COUNTRIES 
AMECO 

OPE  OPENES  AMECO 
INV  INVESTMENT % OF GDP, NET AMECO 
FDI   FDI % OF GDP  AMECO 
SMOTH   CONSUPTION    RATE  IN  RELATION  TO 

GDP RATE  
AMECO 

DEF  DEFICIT % OF GDP AMECO 
INFL   CHANGES  OF  HARMONISED  INDEX  OF 

CONSUMPTION PRICE 
AMECO 

CRED  PRIVATE CREDIT % OF GDP AMECO 
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Εκτιμήσεις Παλινδρομήσεων  

Συναλλαγματική Ισοτιμία και κατά Κεφαλήν Εισόδημα 
 

Εκτιμήσεις οι οποίες αντιστοιχούν στον Πίνακας 66 

itititit XZSCOREaCAPR εδβ +++= **           91 

Dependent Variable: CAPR   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/11/13   Time: 18:36   
Sample (adjusted): 1999 2012   
Periods included: 14   
Cross-sections included: 10   
Total panel (unbalanced) observations: 116  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 25.88662 5.978970 4.329612 0.0000 
ZSCOR 0.000110 2.70E-05 4.090788 0.0001 

INV 0.666371 0.181556 3.670338 0.0004 
FDI 0.083091 0.296766 0.279987 0.7801 
OPE -0.160003 0.048095 -3.326813 0.0012 

DEFIC 1.297961 0.537934 2.412861 0.0176 
RUSS -1.039954 1.314615 -0.791072 0.4308 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.708272 Mean dependent var 10.47155 
Adjusted R-squared 0.664512 S.D. dependent var 9.851280 
S.E. of regression 5.705989 Akaike info criterion 6.448352 
Sum squared resid 3255.831 Schwarz criterion 6.828157 

Log likelihood -358.0044 Hannan-Quinn criter. 6.602531 
F-statistic 16.18564 Durbin-Watson stat 1.289862 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

itititititit ZSCORECREDXZSCOREaCAPR εγδβ ++++= ****
   92 

Dependent Variable: CAPR   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/11/13   Time: 14:07   
Sample (adjusted): 1999 2011   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 10   
Total panel (unbalanced) observations: 115  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 24.81751 5.681076 4.368451 0.0000 
ZSCOR 0.000682 9.93E-05 6.866379 0.0000 

INV 0.690518 0.178497 3.868513 0.0002 
FDI -0.031355 0.287678 -0.108993 0.9134 
OPE -0.146288 0.044908 -3.257511 0.0015 

DEFIC 1.396647 0.533303 2.618860 0.0102 
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RUSS -1.499029 0.943223 -1.589263 0.1152 
CRED*ZSCOR -1.73E-05 2.79E-06 -6.215977 0.0000 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.775690 Mean dependent var 10.51267 
Adjusted R-squared 0.739068 S.D. dependent var 9.884388 
S.E. of regression 5.049093 Akaike info criterion 6.211982 
Sum squared resid 2498.347 Schwarz criterion 6.617754 

Log likelihood -340.1890 Hannan-Quinn criter. 6.376683 
F-statistic 21.18097 Durbin-Watson stat 1.501883 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Εκτιμήσεις οι οποίες αντιστοιχούν στον Πίνακας 67 

ititititit XEXCZSCOREaCAPR εδζβ ++++= ***        93 

Dependent Variable: CAPR   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/09/13   Time: 14:28   
Sample (adjusted): 1999 2012   
Periods included: 14   
Cross-sections included: 10   
Total panel (unbalanced) observations: 116  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 25.81505 5.762457 4.479869 0.0000 
ZSCOR 0.000355 4.53E-05 7.845167 0.0000 

EXC -0.002326 0.000330 -7.039198 0.0000 
INV 0.671680 0.177025 3.794261 0.0003 
FDI 0.030448 0.292060 0.104251 0.9172 
OPE -0.155408 0.046549 -3.338560 0.0012 

DEFIC 1.358236 0.530678 2.559435 0.0120 
RUSS -3.030394 1.076326 -2.815497 0.0059 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.753013 Mean dependent var 10.47155 
Adjusted R-squared 0.713096 S.D. dependent var 9.851280 
S.E. of regression 5.276679 Akaike info criterion 6.299104 
Sum squared resid 2756.491 Schwarz criterion 6.702647 

Log likelihood -348.3480 Hannan-Quinn criter. 6.462920 
F-statistic 18.86447 Durbin-Watson stat 1.680179 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

ititititititit ZSCORECREDXEXCZSCOREaCAPR εγδζβ ++++++= *****
  94 

Dependent Variable: CAPR   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/09/13   Time: 14:29   
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Sample (adjusted): 1999 2011   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 10   
Total panel (unbalanced) observations: 115  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 25.07363 5.570002 4.501549 0.0000 
ZSCOR 0.000643 9.61E-05 6.698745 0.0000 

EXC -0.000770 0.000894 -0.861088 0.3913 
INV 0.689935 0.179223 3.849598 0.0002 
FDI -0.039644 0.290656 -0.136394 0.8918 
OPE -0.147422 0.044359 -3.323357 0.0013 

DEFIC 1.403685 0.536012 2.618759 0.0102 
RUSS -2.052046 1.066412 -1.924253 0.0573 

CRED*ZSCOR -1.37E-05 4.48E-06 -3.066985 0.0028 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.778028 Mean dependent var 10.51267 
Adjusted R-squared 0.739126 S.D. dependent var 9.884388 
S.E. of regression 5.048533 Akaike info criterion 6.218895 
Sum squared resid 2472.305 Schwarz criterion 6.648536 

Log likelihood -339.5864 Hannan-Quinn criter. 6.393284 
F-statistic 19.99957 Durbin-Watson stat 1.548963 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Εκτιμήσεις οι οποίες αντιστοιχούν στον Πίνακας 68 

fixfixfix
it

fix
it itit

XZSCOREaCAPR εδβ +++= **         95 

Dependent Variable: CAPR?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/11/13   Time: 18:47   
Sample (adjusted): 1999 2011   
Included observations: 13 after adjustments  
Cross-sections included: 4   
Total pool (unbalanced) observations: 50  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 6.830845 8.725160 0.782890 0.4383 
ZSCOR? -412.7034 722.7755 -0.570998 0.5712 

INV? 0.402690 0.160840 2.503662 0.0165 
FDI? -0.890942 0.457810 -1.946098 0.0587 
OPE? 0.066115 0.083317 0.793537 0.4321 

DEFIC? 3.121576 0.795369 3.924688 0.0003 
RUSS? 0.806005 2.764635 0.291541 0.7721 

Fixed Effects (Cross)     
_EST--C -7.772812    
_LITH--C 3.075733    
_LAT--C 6.385028    

_BULG--C -2.476346    
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 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.778492 Mean dependent var 11.14399 
Adjusted R-squared 0.728653 S.D. dependent var 10.02253 
S.E. of regression 4.997928 Sum squared resid 999.1713 

F-statistic 15.62007 Durbin-Watson stat 1.561788 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.761864 Mean dependent var 10.40510 
Sum squared resid 1043.693 Durbin-Watson stat 1.423318 

 

fixfixfixfixfixfix
itititititit

ZSCORECREDXZSCOREaCAPR εγδβ ++++= ****   96 

Dependent Variable: CAPR?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/11/13   Time: 18:48   
Sample (adjusted): 1999 2011   
Included observations: 13 after adjustments  
Cross-sections included: 4   
Total pool (unbalanced) observations: 50  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 6.929434 8.686764 0.797700 0.4299 
ZSCOR? 14283.29 37598.22 0.379893 0.7061 

INV? 0.397664 0.166556 2.387568 0.0219 
FDI? -0.894007 0.462132 -1.934529 0.0603 
OPE? 0.066721 0.084840 0.786440 0.4364 

DEFIC? 3.139038 0.806560 3.891884 0.0004 
RUSS? 0.513994 2.743013 0.187383 0.8523 

CRED?*ZSCOR? -489.9260 1240.997 -0.394784 0.6952 
Fixed Effects (Cross)     

_EST--C -7.839410    
_LITH--C 2.952775    
_LAT--C 6.629321    

_BULG--C -2.541194    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.779237 Mean dependent var 11.14988 
Adjusted R-squared 0.722631 S.D. dependent var 10.03181 
S.E. of regression 5.056492 Sum squared resid 997.1562 

F-statistic 13.76601 Durbin-Watson stat 1.569536 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   
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R-squared 0.761388 Mean dependent var 10.40510 
Sum squared resid 1045.782 Durbin-Watson stat 1.426290 
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Dependent Variable: CAPR?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/11/13   Time: 18:48   
Sample (adjusted): 1999 2011   
Included observations: 13 after adjustments  
Cross-sections included: 4   
Total pool (unbalanced) observations: 50  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 97.11528 33.73139 2.879077 0.0064 
ZSCOR? 851.3691 805.1250 1.057437 0.2968 

EXC? -17.83746 6.563379 -2.717725 0.0098 
INV? 0.447032 0.179392 2.491931 0.0171 
FDI? -0.992775 0.498843 -1.990156 0.0536 
OPE? 0.097050 0.090022 1.078074 0.2876 

DEFIC? 3.087791 0.797030 3.874119 0.0004 
RUSS? 4.557137 3.693424 1.233852 0.2246 

Fixed Effects (Cross)     
_EST--C 176.1230    
_LITH--C -29.78308    
_LAT--C -76.04222    

_BULG--C -61.47895    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.782350 Mean dependent var 10.78328 
Adjusted R-squared 0.726543 S.D. dependent var 9.496459 
S.E. of regression 4.871994 Sum squared resid 925.7168 

F-statistic 14.01869 Durbin-Watson stat 1.497652 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.784834 Mean dependent var 10.40510 
Sum squared resid 943.0210 Durbin-Watson stat 1.438106 
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Dependent Variable: CAPR?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/11/13   Time: 18:49   
Sample (adjusted): 1999 2011   
Included observations: 13 after adjustments  
Cross-sections included: 4   
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Total pool (unbalanced) observations: 50  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 101.7592 35.08559 2.900313 0.0062 
ZSCOR? 24135.09 20471.51 1.178960 0.2457 

EXC? -18.69237 6.769832 -2.761128 0.0088 
INV? 0.443365 0.185371 2.391767 0.0218 
FDI? -1.000673 0.502448 -1.991594 0.0536 
OPE? 0.097896 0.091365 1.071483 0.2907 

DEFIC? 3.110197 0.801649 3.879751 0.0004 
RUSS? 4.243216 3.578263 1.185831 0.2431 

CRED?*ZSCOR? -774.4076 667.0232 -1.160991 0.2529 
Fixed Effects (Cross)     

_EST--C 184.8631    
_LITH--C -31.54520    
_LAT--C -79.63057    

_BULG--C -64.42270    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.784368 Mean dependent var 10.79960 
Adjusted R-squared 0.721949 S.D. dependent var 9.520446 
S.E. of regression 4.921046 Sum squared resid 920.2344 

F-statistic 12.56605 Durbin-Watson stat 1.491928 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.785903 Mean dependent var 10.40510 
Sum squared resid 938.3358 Durbin-Watson stat 1.427587 

 

Εκτιμήσεις οι οποίες αντιστοιχούν στον Πίνακας 69 

flexflexfflex
it

flex
it itit

XZSCOREaCAPR εδβ +++= **         99 

Dependent Variable: CAPR?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/11/13   Time: 18:42   
Sample (adjusted): 1999 2012   
Included observations: 14 after adjustments  
Cross-sections included: 6   
Total pool (unbalanced) observations: 66  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 20.87684 1.808223 11.54550 0.0000 
ZSCOR? 0.000108 2.33E-05 4.643546 0.0000 

INV? 0.415302 0.158992 2.612084 0.0116 
FDI? 0.659107 0.305191 2.159653 0.0353 
OPE? -0.126614 0.019390 -6.529835 0.0000 
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DEFIC? 0.674534 0.164013 4.112679 0.0001 
RUSS? -1.654458 0.595339 -2.779016 0.0075 

Fixed Effects (Cross)     
_CZH--C -2.489158    
_HUN--C 4.863033    
_SLK--C 6.361327    
_SLN--C -0.646089    
_PLN--C -5.758412    
_ROM--C -0.781369    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.699234 Mean dependent var 14.02876 
Adjusted R-squared 0.637966 S.D. dependent var 8.116210 
S.E. of regression 4.616176 Sum squared resid 1150.690 

F-statistic 11.41285 Durbin-Watson stat 1.711468 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.805301 Mean dependent var 10.52189 
Sum squared resid 1319.541 Durbin-Watson stat 1.203926 
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Dependent Variable: CAPR?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/11/13   Time: 18:43   
Sample (adjusted): 1999 2011   
Included observations: 13 after adjustments  
Cross-sections included: 6   
Total pool (unbalanced) observations: 65  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 20.55825 1.875405 10.96203 0.0000 
ZSCOR? 0.000653 9.64E-05 6.773094 0.0000 

INV? 0.494151 0.165140 2.992307 0.0042 
FDI? 0.695733 0.288002 2.415720 0.0193 
OPE? -0.127575 0.020525 -6.215744 0.0000 

DEFIC? 0.745140 0.188956 3.943460 0.0002 
RUSS? -1.736788 0.689678 -2.518258 0.0149 

CRED?*ZSCOR? -1.64E-05 2.75E-06 -5.965886 0.0000 
Fixed Effects (Cross)     

_CZH--C -2.450095    
_HUN--C 5.151138    
_SLK--C 6.495975    
_SLN--C -0.816410    
_PLN--C -5.761033    
_ROM--C -1.253221    

 Effects Specification   
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Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.830681 Mean dependent var 11.08704 
Adjusted R-squared 0.791608 S.D. dependent var 6.785803 
S.E. of regression 3.379019 Sum squared resid 593.7239 

F-statistic 21.25946 Durbin-Watson stat 1.916298 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.901316 Mean dependent var 10.59542 
Sum squared resid 666.5282 Durbin-Watson stat 1.914894 
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Dependent Variable: CAPR?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/11/13   Time: 18:44   
Sample (adjusted): 1999 2012   
Included observations: 14 after adjustments  
Cross-sections included: 6   
Total pool (unbalanced) observations: 66  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 20.97115 1.882899 11.13769 0.0000 
ZSCOR? 0.000335 3.40E-05 9.868575 0.0000 

EXC? -0.002149 0.000278 -7.719736 0.0000 
INV? 0.457612 0.157741 2.901034 0.0054 
FDI? 0.669099 0.295594 2.263573 0.0277 
OPE? -0.127902 0.019130 -6.686052 0.0000 

DEFIC? 0.728055 0.180555 4.032328 0.0002 
RUSS? -2.346851 0.672784 -3.488266 0.0010 

Fixed Effects (Cross)     
_CZH--C -2.431817    
_HUN--C 5.561204    
_SLK--C 6.483261    
_SLN--C -0.355850    
_PLN--C -5.814304    
_ROM--C -1.775860    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.767757 Mean dependent var 12.29223 
Adjusted R-squared 0.715174 S.D. dependent var 6.990833 
S.E. of regression 3.941202 Sum squared resid 823.2527 

F-statistic 14.60080 Durbin-Watson stat 2.021715 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   
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R-squared 0.869000 Mean dependent var 10.52189 
Sum squared resid 887.8311 Durbin-Watson stat 2.285262 
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Dependent Variable: CAPR?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/11/13   Time: 18:45   
Sample (adjusted): 1999 2011   
Included observations: 13 after adjustments  
Cross-sections included: 6   
Total pool (unbalanced) observations: 65  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 20.78262 1.928196 10.77827 0.0000 
ZSCOR? 0.000620 9.95E-05 6.230255 0.0000 

EXC? -0.000653 0.000838 -0.778851 0.4397 
INV? 0.500240 0.164085 3.048662 0.0036 
FDI? 0.686136 0.287336 2.387921 0.0207 
OPE? -0.128635 0.020478 -6.281582 0.0000 

DEFIC? 0.758505 0.193945 3.910925 0.0003 
RUSS? -2.027821 0.797061 -2.544122 0.0140 

CRED?*ZSCOR? -1.34E-05 4.40E-06 -3.034116 0.0038 
Fixed Effects (Cross)     

_CZH--C -2.461906    
_HUN--C 5.325841    
_SLK--C 6.521877    
_SLN--C -0.767556    
_PLN--C -5.847445    
_ROM--C -1.391449    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.833432 Mean dependent var 11.03457 
Adjusted R-squared 0.790973 S.D. dependent var 6.734804 
S.E. of regression 3.388382 Sum squared resid 585.5378 

F-statistic 19.62929 Durbin-Watson stat 1.973590 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.904013 Mean dependent var 10.59542 
Sum squared resid 648.3083 Durbin-Watson stat 2.068251 
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Dependent Variable: CAPR   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/28/13   Time: 18:08   
Sample (adjusted): 1999 2007   



576 
 

Periods included: 9   
Cross-sections included: 10   
Total panel (unbalanced) observations: 83  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 21.56280 2.318231 9.301401 0.0000 
ZSCOR 8.40E-05 2.61E-05 3.218331 0.0020 

INV 0.738913 0.100553 7.348514 0.0000 
FDI -0.226467 0.262130 -0.863950 0.3907 
OPE -0.128201 0.017178 -7.463039 0.0000 

DEFIC 0.319573 0.162373 1.968143 0.0532 
RUSS -1.969232 0.947753 -2.077789 0.0416 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.825391 Mean dependent var 13.06819 
Adjusted R-squared 0.786299 S.D. dependent var 9.069287 
S.E. of regression 4.192533 Akaike info criterion 5.875881 
Sum squared resid 1177.681 Schwarz criterion 6.342164 

Log likelihood -227.8491 Hannan-Quinn criter. 6.063208 
F-statistic 21.11424 Durbin-Watson stat 0.868794 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Dependent Variable: CAPR   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/28/13   Time: 18:11   
Sample (adjusted): 1999 2007   
Periods included: 9   
Cross-sections included: 10   
Total panel (unbalanced) observations: 83  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 19.27083 2.362455 8.157122 0.0000 
ZSCOR 0.000609 9.35E-05 6.518208 0.0000 

INV 0.701163 0.108539 6.460003 0.0000 
FDI -0.229505 0.245193 -0.936019 0.3527 
OPE -0.102200 0.019933 -5.127118 0.0000 

DEFIC 0.515798 0.153023 3.370724 0.0013 
RUSS -2.187683 0.432995 -5.052447 0.0000 

CRED*ZSCOR -1.56E-05 2.70E-06 -5.757990 0.0000 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.900827 Mean dependent var 13.06819 
Adjusted R-squared 0.876786 S.D. dependent var 9.069287 
S.E. of regression 3.183493 Akaike info criterion 5.334288 
Sum squared resid 668.8853 Schwarz criterion 5.829713 

Log likelihood -204.3729 Hannan-Quinn criter. 5.533322 
F-statistic 37.46917 Durbin-Watson stat 1.254504 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: CAPR?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/29/13   Time: 10:22   
Sample (adjusted): 1999 2007   
Included observations: 9 after adjustments  
Cross-sections included: 6   
Total pool (unbalanced) observations: 48  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 23.01718 2.733229 8.421242 0.0000 
ZSCOR? 5.11E-05 2.79E-05 1.834095 0.0749 

INV? -0.021028 0.283352 -0.074212 0.9413 
FDI? -0.013789 0.238771 -0.057748 0.9543 
OPE? -0.088158 0.020773 -4.243937 0.0001 

DEFIC? 0.452655 0.151668 2.984517 0.0051 
RUSS? -1.947538 0.739389 -2.633985 0.0124 

Fixed Effects (Cross)     
_CZH--C -3.932701    
_HUN--C 2.024155    
_SLK--C 3.023131    
_SLN--C -2.607644    
_PLN--C -6.835949    
_ROM--C 10.02304    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.726654 Mean dependent var 15.43009 
Adjusted R-squared 0.643132 S.D. dependent var 6.653100 
S.E. of regression 4.031246 Sum squared resid 585.0340 

F-statistic 8.700113 Durbin-Watson stat 1.324677 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.864310 Mean dependent var 12.62549 
Sum squared resid 730.3926 Durbin-Watson stat 0.876037 

 

Dependent Variable: CAPR?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/29/13   Time: 10:21   
Sample (adjusted): 1999 2007   
Included observations: 9 after adjustments  
Cross-sections included: 6   
Total pool (unbalanced) observations: 48  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 19.74008 2.421828 8.150900 0.0000 
ZSCOR? 0.000550 7.74E-05 7.104473 0.0000 

INV? 0.112211 0.254268 0.441311 0.6617 
FDI? 0.119305 0.279756 0.426460 0.6724 
OPE? -0.076206 0.024483 -3.112636 0.0037 

DEFIC? 0.467395 0.178690 2.615679 0.0131 
RUSS? -0.439148 0.598291 -0.734004 0.4678 

CRED?*ZSCOR? -1.45E-05 2.23E-06 -6.515565 0.0000 
Fixed Effects (Cross)     

_CZH--C -3.655264    
_HUN--C 2.466580    
_SLK--C 3.167406    
_SLN--C -2.138214    
_PLN--C -5.706163    
_ROM--C 7.077666    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.922684 Mean dependent var 12.30135 
Adjusted R-squared 0.896175 S.D. dependent var 7.515122 
S.E. of regression 2.684830 Sum squared resid 252.2909 

F-statistic 34.80711 Durbin-Watson stat 1.619015 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.951419 Mean dependent var 12.62549 
Sum squared resid 261.5032 Durbin-Watson stat 1.674445 

 

Dependent Variable: CAPR?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/29/13   Time: 10:22   
Sample (adjusted): 1999 2007   
Included observations: 9 after adjustments  
Cross-sections included: 6   
Total pool (unbalanced) observations: 48  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 23.20603 2.722378 8.524178 0.0000 
ZSCOR? 0.000265 4.40E-05 6.009626 0.0000 

EXC? -0.001932 0.000277 -6.968792 0.0000 
INV? 0.092428 0.290944 0.317682 0.7526 
FDI? -0.000169 0.285502 -0.000591 0.9995 
OPE? -0.096200 0.022173 -4.338664 0.0001 

DEFIC? 0.524630 0.184212 2.847970 0.0073 
RUSS? -2.805908 0.763764 -3.673791 0.0008 

Fixed Effects (Cross)     
_CZH--C -3.641162    
_HUN--C 3.128274    
_SLK--C 3.718562    
_SLN--C -2.263240    
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_PLN--C -6.868947    
_ROM--C 7.181068    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.819151 Mean dependent var 13.87609 
Adjusted R-squared 0.757146 S.D. dependent var 5.775817 
S.E. of regression 3.351600 Sum squared resid 393.1629 

F-statistic 13.21096 Durbin-Watson stat 1.903085 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.924598 Mean dependent var 12.62549 
Sum squared resid 405.8747 Durbin-Watson stat 2.526286 

 

Dependent Variable: CAPR?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/29/13   Time: 10:22   
Sample (adjusted): 1999 2007   
Included observations: 9 after adjustments  
Cross-sections included: 6   
Total pool (unbalanced) observations: 48  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 20.53880 2.183507 9.406335 0.0000 
ZSCOR? 0.000523 8.09E-05 6.470292 0.0000 

EXC? -0.000570 0.000780 -0.730492 0.4701 
INV? 0.128487 0.251174 0.511548 0.6123 
FDI? 0.100082 0.283217 0.353377 0.7260 
OPE? -0.082152 0.021560 -3.810348 0.0006 

DEFIC? 0.494755 0.185067 2.673384 0.0115 
RUSS? -1.154724 0.895062 -1.290106 0.2057 

CRED?*ZSCOR? -1.19E-05 3.92E-06 -3.042686 0.0045 
Fixed Effects (Cross)     

_CZH--C -3.603749    
_HUN--C 2.770416    
_SLK--C 3.406682    
_SLN--C -2.148177    
_PLN--C -5.964447    
_ROM--C 6.687948    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.924193 Mean dependent var 12.23533 
Adjusted R-squared 0.895208 S.D. dependent var 7.370552 
S.E. of regression 2.676311 Sum squared resid 243.5299 

F-statistic 31.88528 Durbin-Watson stat 1.795723 
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Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.953137 Mean dependent var 12.62549 
Sum squared resid 252.2574 Durbin-Watson stat 1.970490 

 

Συναλλαγματική Ισοτιμία και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 
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Dependent Variable: FDI   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/09/13   Time: 15:39   
Sample (adjusted): 1999 2012   
Periods included: 14   
Cross-sections included: 10   
Total panel (unbalanced) observations: 116  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -33.41927 6.701312 -4.986975 0.0000 
ZSCOR 2.23E-08 9.50E-09 2.351419 0.0207 

CAP 0.002857 0.002143 1.333489 0.1854 
LOG(GDP) 5.755470 0.870511 6.611598 0.0000 

OPE -0.034233 0.008632 -3.966034 0.0001 
TAXB 0.699483 0.161174 4.339920 0.0000 

ULCOST -0.116411 0.037026 -3.144058 0.0022 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.561855 Mean dependent var 3.364655 
Adjusted R-squared 0.496133 S.D. dependent var 2.505481 
S.E. of regression 1.778480 Akaike info criterion 4.116837 
Sum squared resid 316.2992 Schwarz criterion 4.496643 

Log likelihood -222.7766 Hannan-Quinn criter. 4.271017 
F-statistic 8.548993 Durbin-Watson stat 1.447486 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: FDI   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/11/13   Time: 17:36   
Sample (adjusted): 1999 2012   
Periods included: 14   
Cross-sections included: 10   
Total panel (unbalanced) observations: 116  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -33.67438 6.759464 -4.981813 0.0000 
ZSCOR 1.22E-05 2.14E-05 0.571511 0.5689 

CAP 0.002666 0.002196 1.213808 0.2277 
LOG(GDP) 6.025120 1.080951 5.573906 0.0000 

OPE -0.034097 0.008910 -3.826874 0.0002 
TAXB 0.701096 0.162338 4.318738 0.0000 

ULCOST -0.127880 0.046847 -2.729727 0.0075 
ZSCOR*OPE -1.60E-07 2.80E-07 -0.570370 0.5697 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.563911 Mean dependent var 3.364655 
Adjusted R-squared 0.493432 S.D. dependent var 2.505481 
S.E. of regression 1.783241 Akaike info criterion 4.129375 
Sum squared resid 314.8149 Schwarz criterion 4.532919 

Log likelihood -222.5038 Hannan-Quinn criter. 4.293191 
F-statistic 8.001116 Durbin-Watson stat 1.468006 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: FDI   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/09/13   Time: 15:43   
Sample (adjusted): 1999 2012   
Periods included: 14   
Cross-sections included: 10   
Total panel (unbalanced) observations: 116  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -34.37174 6.801884 -5.053268 0.0000 
ZSCOR 9.74E-09 1.74E-08 0.559167 0.5773 

EXC 7.25E-05 6.17E-05 1.174588 0.2430 
CAP 0.002629 0.002169 1.211934 0.2284 

LOG(GDP) 6.315808 1.023177 6.172740 0.0000 
OPE -0.035156 0.008809 -3.990772 0.0001 
TAXB 0.720453 0.159631 4.513245 0.0000 

ULCOST -0.140627 0.045465 -3.093079 0.0026 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.568951 Mean dependent var 3.364655 
Adjusted R-squared 0.499286 S.D. dependent var 2.505481 
S.E. of regression 1.772906 Akaike info criterion 4.117751 
Sum squared resid 311.1765 Schwarz criterion 4.521294 

Log likelihood -221.8295 Hannan-Quinn criter. 4.281566 
F-statistic 8.167015 Durbin-Watson stat 1.494491 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: FDI   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/11/13   Time: 17:41   
Sample (adjusted): 1999 2012   
Periods included: 14   
Cross-sections included: 10   
Total panel (unbalanced) observations: 116  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -34.60301 6.797264 -5.090727 0.0000 
ZSCOR -1.77E-05 2.29E-05 -0.771911 0.4420 

EXC 0.000118 9.56E-05 1.237285 0.2189 
CAP 0.002762 0.002162 1.277398 0.2045 

LOG(GDP) 6.278430 1.021454 6.146563 0.0000 
OPE -0.035937 0.008604 -4.176570 0.0001 
TAXB 0.731353 0.157334 4.648401 0.0000 

ULCOST -0.139280 0.046103 -3.021041 0.0032 
ZSCOR*OPE 2.32E-07 3.00E-07 0.772442 0.4417 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.570449 Mean dependent var 3.364655 
Adjusted R-squared 0.495935 S.D. dependent var 2.505481 
S.E. of regression 1.778831 Akaike info criterion 4.131512 
Sum squared resid 310.0954 Schwarz criterion 4.558793 

Log likelihood -221.6277 Hannan-Quinn criter. 4.304963 
F-statistic 7.655587 Durbin-Watson stat 1.496359 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: FDI?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/11/13   Time: 17:51   
Sample: 1996 2012   
Included observations: 14   
Cross-sections included: 4   
Total pool (unbalanced) observations: 51  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -39.32958 4.606135 -8.538521 0.0000 
ZSCOR? -303.7433 141.7895 -2.142213 0.0382 

CAP? -0.771795 0.159389 -4.842202 0.0000 
LOG(GDP?) 5.726575 1.743842 3.283884 0.0021 
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OPE? 0.097775 0.025194 3.880835 0.0004 
TAXB? 1.184778 0.123990 9.555412 0.0000 

ULCOST? -0.137105 0.021574 -6.355022 0.0000 
Fixed Effects (Cross)     

_EST--C 1.081420    
_LITH--C 1.746189    
_LAT--C 1.822376    

_BULG--C -5.099230    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.807492 Mean dependent var 4.745559 
Adjusted R-squared 0.765234 S.D. dependent var 3.497956 
S.E. of regression 1.855972 Sum squared resid 141.2299 

F-statistic 19.10867 Durbin-Watson stat 1.655868 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.712841 Mean dependent var 4.113725 
Sum squared resid 157.7422 Durbin-Watson stat 1.635153 
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Dependent Variable: FDI?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/11/13   Time: 17:53   
Sample: 1996 2012   
Included observations: 14   
Cross-sections included: 4   
Total pool (unbalanced) observations: 51  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -39.16269 4.713994 -8.307753 0.0000 
ZSCOR? 2680.094 1066.802 2.512269 0.0161 

CAP? -0.791653 0.161583 -4.899345 0.0000 
LOG(GDP?) 5.849128 1.726516 3.387823 0.0016 

OPE? 0.099664 0.025815 3.860684 0.0004 
TAXB? 1.183913 0.127835 9.261278 0.0000 

ULCOST? -0.142301 0.023291 -6.109593 0.0000 
OPE?*ZSCOR? -33.05770 12.19117 -2.711610 0.0098 

Fixed Effects (Cross)     
_EST--C 1.082419    
_LITH--C 1.871332    
_LAT--C 1.840153    

_BULG--C -5.256540    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   
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R-squared 0.812152 Mean dependent var 4.733447 
Adjusted R-squared 0.765190 S.D. dependent var 3.510059 
S.E. of regression 1.860378 Sum squared resid 138.4402 

F-statistic 17.29384 Durbin-Watson stat 1.692472 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.717390 Mean dependent var 4.113725 
Sum squared resid 155.2432 Durbin-Watson stat 1.675093 
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Dependent Variable: FDI?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/11/13   Time: 17:52   
Sample: 1996 2012   
Included observations: 14   
Cross-sections included: 4   
Total pool (unbalanced) observations: 51  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -31.64497 3.909147 -8.095108 0.0000 
ZSCOR? 65.75856 199.0629 0.330341 0.7429 

EXC? -2.075774 0.885089 -2.345273 0.0241 
CAP? -0.618503 0.145680 -4.245635 0.0001 

LOG(GDP?) 6.844221 1.586396 4.314320 0.0001 
OPE? 0.082848 0.025124 3.297571 0.0021 
TAXB? 1.186160 0.106397 11.14843 0.0000 

ULCOST? -0.144116 0.020703 -6.961188 0.0000 
Fixed Effects (Cross)     

_EST--C 25.05768    
_LITH--C -4.522891    
_LAT--C -5.139165    

_BULG--C -14.16219    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.821215 Mean dependent var 4.813156 
Adjusted R-squared 0.776519 S.D. dependent var 3.540789 
S.E. of regression 1.820874 Sum squared resid 132.6232 

F-statistic 18.37324 Durbin-Watson stat 1.700303 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.729063 Mean dependent var 4.113725 
Sum squared resid 148.8314 Durbin-Watson stat 1.683803 
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Dependent Variable: FDI?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/11/13   Time: 17:54   
Sample: 1996 2012   
Included observations: 14   
Cross-sections included: 4   
Total pool (unbalanced) observations: 51  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -31.57294 3.900729 -8.094113 0.0000 
ZSCOR? 3785.578 2252.792 1.680394 0.1009 

EXC? -2.232120 0.982159 -2.272668 0.0286 
CAP? -0.650087 0.135100 -4.811888 0.0000 

LOG(GDP?) 7.280632 1.694963 4.295453 0.0001 
OPE? 0.084070 0.026490 3.173681 0.0029 
TAXB? 1.205591 0.117013 10.30306 0.0000 

ULCOST? -0.154305 0.023589 -6.541511 0.0000 
OPE?*ZSCOR? -41.11936 23.58626 -1.743361 0.0892 

Fixed Effects (Cross)     
_EST--C 26.95494    
_LITH--C -4.824477    
_LAT--C -5.540968    

_BULG--C -15.26396    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.822780 Mean dependent var 4.624631 
Adjusted R-squared 0.772795 S.D. dependent var 3.397697 
S.E. of regression 1.785611 Sum squared resid 124.3479 

F-statistic 16.46048 Durbin-Watson stat 1.713754 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.737362 Mean dependent var 4.113725 
Sum squared resid 144.2727 Durbin-Watson stat 1.749817 
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Dependent Variable: FDI?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/11/13   Time: 17:45   
Sample (adjusted): 2000 2012   
Included observations: 13 after adjustments  
Cross-sections included: 6   
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Total pool (unbalanced) observations: 65  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -12.78137 13.00434 -0.982855 0.3301 
ZSCOR? 1.85E-08 8.08E-09 2.290870 0.0260 

CAP? 0.005317 0.001585 3.353786 0.0015 
LOG(GDP?) 2.952709 1.700745 1.736127 0.0884 

OPE? -0.042045 0.013077 -3.215322 0.0022 
TAXB? 0.193371 0.124378 1.554704 0.1260 

ULCOST? -0.080703 0.024290 -3.322500 0.0016 
Fixed Effects (Cross)     

_CZH--C -1.131024    
_HUN--C -17.95108    
_SLK--C 13.97074    
_SLN--C 10.65625    
_PLN--C 1.037792    
_ROM--C 4.081989    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.413589 Mean dependent var 3.036324 
Adjusted R-squared 0.291881 S.D. dependent var 1.504030 
S.E. of regression 1.167555 Sum squared resid 72.24883 

F-statistic 3.398211 Durbin-Watson stat 1.946976 
Prob(F-statistic) 0.001304    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.391228 Mean dependent var 2.776923 
Sum squared resid 73.97522 Durbin-Watson stat 2.031250 
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Dependent Variable: FDI?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/11/13   Time: 17:47   
Sample (adjusted): 2000 2012   
Included observations: 13 after adjustments  
Cross-sections included: 6   
Total pool (unbalanced) observations: 65  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -12.48185 12.97933 -0.961671 0.3407 
ZSCOR? -1.85E-05 1.05E-05 -1.766792 0.0831 

CAP? 0.005735 0.001666 3.441602 0.0011 
LOG(GDP?) 2.193876 1.645318 1.333405 0.1882 

OPE? -0.041111 0.012586 -3.266503 0.0019 
TAXB? 0.199901 0.125630 1.591187 0.1176 

ULCOST? -0.038596 0.019150 -2.015502 0.0490 
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OPE?*ZSCOR? 2.42E-07 1.37E-07 1.769233 0.0827 
Fixed Effects (Cross)     

_CZH--C 0.090038    
_HUN--C -16.15344    
_SLK--C 11.99084    
_SLN--C 8.265916    
_PLN--C 0.597101    
_ROM--C 3.958991    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.418618 Mean dependent var 2.903967 
Adjusted R-squared 0.284453 S.D. dependent var 1.322703 
S.E. of regression 1.145915 Sum squared resid 68.28229 

F-statistic 3.120168 Durbin-Watson stat 1.905281 
Prob(F-statistic) 0.002161    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.422235 Mean dependent var 2.776923 
Sum squared resid 70.20730 Durbin-Watson stat 2.050421 
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Dependent Variable: FDI?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  

Date: 08/11/13   Time: 17:48   
Sample (adjusted): 2000 2012   
Included observations: 13 after adjustments  
Cross-sections included: 6   
Total pool (unbalanced) observations: 65  

Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -11.57316 13.25944 -0.872824 0.3868 
ZSCOR? 2.37E-08 8.26E-09 2.867480 0.0060 

EXC? -2.56E-05 3.68E-05 -0.695538 0.4898 
CAP? 0.005378 0.001635 3.289127 0.0018 

LOG(GDP?) 2.524693 1.776564 1.421110 0.1613 
OPE? -0.040386 0.012677 -3.185764 0.0024 
TAXB? 0.169865 0.126908 1.338492 0.1866 

ULCOST? -0.058674 0.022275 -2.634045 0.0111 
Fixed Effects (Cross)     

_CZH--C -0.507943    
_HUN--C -16.55070    
_SLK--C 12.67527    
_SLN--C 9.352385    
_PLN--C 0.775907    
_ROM--C 3.771255    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  
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 Weighted Statistics   

R-squared 0.407986 Mean dependent var 2.944375 
Adjusted R-squared 0.271367 S.D. dependent var 1.373192 
S.E. of regression 1.161153 Sum squared resid 70.11038 

F-statistic 2.986307 Durbin-Watson stat 1.908108 
Prob(F-statistic) 0.003084    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.402773 Mean dependent var 2.776923 
Sum squared resid 72.57229 Durbin-Watson stat 2.014326 
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Dependent Variable: FDI?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/11/13   Time: 17:49   
Sample (adjusted): 2000 2012   
Included observations: 13 after adjustments  
Cross-sections included: 6   
Total pool (unbalanced) observations: 65  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -13.07351 13.49695 -0.968627 0.3373 
ZSCOR? -2.26E-05 8.10E-06 -2.794453 0.0073 

EXC? 1.87E-05 3.58E-05 0.520530 0.6049 
CAP? 0.005769 0.001654 3.487941 0.0010 

LOG(GDP?) 2.300985 1.772450 1.298194 0.2001 
OPE? -0.041830 0.013147 -3.181592 0.0025 
TAXB? 0.211492 0.130325 1.622807 0.1108 

ULCOST? -0.043060 0.024979 -1.723863 0.0908 
OPE?*ZSCOR? 2.97E-07 1.06E-07 2.797960 0.0072 

Fixed Effects (Cross)     
_CZH--C -0.041507    
_HUN--C -16.59991    
_SLK--C 12.36401    
_SLN--C 8.590814    
_PLN--C 0.658034    
_ROM--C 4.087547    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.419760 Mean dependent var 2.906529 
Adjusted R-squared 0.271855 S.D. dependent var 1.326306 
S.E. of regression 1.156497 Sum squared resid 68.21171 

F-statistic 2.838049 Durbin-Watson stat 1.916307 
Prob(F-statistic) 0.003919    

 Unweighted Statistics   
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R-squared 0.422242 Mean dependent var 2.776923 
Sum squared resid 70.20654 Durbin-Watson stat 2.060060 
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Dependent Variable: FDI   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/30/13   Time: 15:24   
Sample (adjusted): 1999 2007   
Periods included: 9   
Cross-sections included: 10   
Total panel (unbalanced) observations: 83  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -34.92931 10.71994 -3.258350 0.0018 
ZSCOR 6.56E-09 1.33E-08 0.491534 0.6247 

CAP -3.52E-06 0.002109 -0.001670 0.9987 
LOG(GDP) 5.543957 1.203953 4.604797 0.0000 

OPE 0.004999 0.018262 0.273761 0.7851 
TAXB 0.601425 0.207724 2.895308 0.0051 

ULCOST -0.089982 0.030183 -2.981202 0.0040 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.574187 Mean dependent var 3.666265 
Adjusted R-squared 0.478855 S.D. dependent var 2.576454 
S.E. of regression 1.859952 Akaike info criterion 4.250372 
Sum squared resid 231.7811 Schwarz criterion 4.716655 

Log likelihood -160.3904 Hannan-Quinn criter. 4.437698 
F-statistic 6.023060 Durbin-Watson stat 1.452427 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Dependent Variable: FDI   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/30/13   Time: 15:24   
Sample (adjusted): 1999 2007   
Periods included: 9   
Cross-sections included: 10   
Total panel (unbalanced) observations: 83  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -34.22860 10.86249 -3.151084 0.0024 
ZSCOR 9.53E-06 2.22E-05 0.429069 0.6693 

CAP -0.000201 0.002395 -0.083904 0.9334 
LOG(GDP) 5.551467 1.259304 4.408363 0.0000 

OPE 0.006884 0.017990 0.382688 0.7032 
TAXB 0.602263 0.210475 2.861445 0.0056 

ULCOST -0.099363 0.047739 -2.081374 0.0413 
ZSCOR*OPE -1.25E-07 2.91E-07 -0.428706 0.6695 

 Effects Specification   
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Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.575165 Mean dependent var 3.666265 
Adjusted R-squared 0.472174 S.D. dependent var 2.576454 
S.E. of regression 1.871836 Akaike info criterion 4.272169 
Sum squared resid 231.2488 Schwarz criterion 4.767594 

Log likelihood -160.2950 Hannan-Quinn criter. 4.471203 
F-statistic 5.584643 Durbin-Watson stat 1.467523 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: FDI   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/30/13   Time: 16:11   
Sample (adjusted): 1999 2007   
Periods included: 9   
Cross-sections included: 10   
Total panel (unbalanced) observations: 83  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -34.44393 11.55412 -2.981096 0.0040 
ZSCOR 3.66E-10 1.85E-08 0.019793 0.9843 

EXC 6.07E-05 6.82E-05 0.890560 0.3764 
CAP -0.000133 0.002267 -0.058801 0.9533 

LOG(GDP) 5.676897 1.361204 4.170497 0.0001 
OPE 0.005947 0.018196 0.326822 0.7448 
TAXB 0.639526 0.207105 3.087940 0.0029 

ULCOST -0.114610 0.048371 -2.369392 0.0208 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.578032 Mean dependent var 3.666265 
Adjusted R-squared 0.475737 S.D. dependent var 2.576454 
S.E. of regression 1.865508 Akaike info criterion 4.265397 
Sum squared resid 229.6880 Schwarz criterion 4.760822 

Log likelihood -160.0140 Hannan-Quinn criter. 4.464431 
F-statistic 5.650621 Durbin-Watson stat 1.506250 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Dependent Variable: FDI   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/30/13   Time: 15:27   
Sample (adjusted): 1999 2007   
Periods included: 9   
Cross-sections included: 10   
Total panel (unbalanced) observations: 83  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -34.83282 11.59518 -3.004077 0.0038 
ZSCOR -6.98E-06 1.96E-05 -0.356004 0.7230 
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EXC 7.63E-05 8.53E-05 0.894469 0.3744 
CAP -2.19E-05 0.002313 -0.009476 0.9925 

LOG(GDP) 5.705563 1.343969 4.245309 0.0001 
OPE 0.004809 0.018946 0.253812 0.8004 
TAXB 0.648706 0.203538 3.187150 0.0022 

ULCOST -0.114064 0.049220 -2.317432 0.0236 
ZSCOR*OPE 9.14E-08 2.57E-07 0.355997 0.7230 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.578303 Mean dependent var 3.666265 
Adjusted R-squared 0.468014 S.D. dependent var 2.576454 
S.E. of regression 1.879199 Akaike info criterion 4.288850 
Sum squared resid 229.5402 Schwarz criterion 4.813418 

Log likelihood -159.9873 Hannan-Quinn criter. 4.499592 
F-statistic 5.243486 Durbin-Watson stat 1.508856 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: FDI?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/30/13   Time: 14:19   
Sample: 1996 2007   
Included observations: 9   
Cross-sections included: 4   
Total pool (unbalanced) observations: 32  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -32.79367 5.807000 -5.647264 0.0000 
ZSCOR? 75.43711 153.4213 0.491699 0.6278 

CAP? -0.728409 0.179690 -4.053695 0.0005 
LOG(GDP?) 3.899327 2.214312 1.760966 0.0921 

OPE? 0.151236 0.044612 3.390039 0.0026 
TAXB? 0.593935 0.254418 2.334486 0.0291 

ULCOST? -0.038805 0.050027 -0.775665 0.4462 
Fixed Effects (Cross)     

_EST--C -0.910712    
_LITH--C 2.485042    
_LAT--C 0.807577    

_BULG--C -2.837548    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.728273 Mean dependent var 4.126377 
Adjusted R-squared 0.617112 S.D. dependent var 2.171092 
S.E. of regression 1.674840 Sum squared resid 61.71192 

F-statistic 6.551506 Durbin-Watson stat 2.336779 
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Prob(F-statistic) 0.000158    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.730629 Mean dependent var 3.946875 
Sum squared resid 70.14409 Durbin-Watson stat 2.249345 
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Dependent Variable: FDI?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/30/13   Time: 14:20   
Sample: 1996 2007   
Included observations: 9   
Cross-sections included: 4   
Total pool (unbalanced) observations: 32  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -29.41076 5.405162 -5.441235 0.0000 
ZSCOR? 4082.471 1895.183 2.154130 0.0430 

CAP? -0.724998 0.173490 -4.178890 0.0004 
LOG(GDP?) 3.336973 1.581663 2.109787 0.0470 

OPE? 0.166000 0.041579 3.992396 0.0007 
TAXB? 0.562023 0.238780 2.353726 0.0284 

ULCOST? -0.063296 0.055787 -1.134585 0.2693 
OPE?*ZSCOR? -43.80029 20.51835 -2.134689 0.0447 

Fixed Effects (Cross)     
_EST--C -1.737624    
_LITH--C 3.180840    
_LAT--C 0.437504    

_BULG--C -2.211895    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.750465 Mean dependent var 4.151758 
Adjusted R-squared 0.631639 S.D. dependent var 2.104254 
S.E. of regression 1.632092 Sum squared resid 55.93820 

F-statistic 6.315649 Durbin-Watson stat 2.713811 
Prob(F-statistic) 0.000196    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.754778 Mean dependent var 3.946875 
Sum squared resid 63.85562 Durbin-Watson stat 2.515351 
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Dependent Variable: FDI?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
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Date: 08/30/13   Time: 14:20   
Sample: 1996 2007   
Included observations: 9   
Cross-sections included: 4   
Total pool (unbalanced) observations: 32  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -31.37222 5.897619 -5.319473 0.0000 
ZSCOR? 151.3445 215.3789 0.702690 0.4900 

EXC? -0.717543 1.027960 -0.698026 0.4928 
CAP? -0.688860 0.218004 -3.159845 0.0047 

LOG(GDP?) 4.521395 1.960706 2.306003 0.0314 
OPE? 0.143517 0.042042 3.413643 0.0026 
TAXB? 0.635079 0.294374 2.157385 0.0427 

ULCOST? -0.041642 0.058219 -0.715260 0.4823 
Fixed Effects (Cross)     

_EST--C 7.383565    
_LITH--C 0.165383    
_LAT--C -1.669263    

_BULG--C -6.481173    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.733182 Mean dependent var 4.135019 
Adjusted R-squared 0.606126 S.D. dependent var 2.202628 
S.E. of regression 1.706726 Sum squared resid 61.17122 

F-statistic 5.770544 Durbin-Watson stat 2.380282 
Prob(F-statistic) 0.000364    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.732778 Mean dependent var 3.946875 
Sum squared resid 69.58450 Durbin-Watson stat 2.283689 
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Dependent Variable: FDI?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/30/13   Time: 14:21   
Sample: 1996 2007   
Included observations: 9   
Cross-sections included: 4   
Total pool (unbalanced) observations: 32  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -28.22589 4.630190 -6.096054 0.0000 
ZSCOR? 4435.254 2380.368 1.863264 0.0772 

EXC? -0.858112 1.034549 -0.829455 0.4166 
CAP? -0.697940 0.175508 -3.976689 0.0007 
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LOG(GDP?) 4.294892 1.754319 2.448181 0.0237 
OPE? 0.156204 0.038597 4.047034 0.0006 
TAXB? 0.620815 0.276083 2.248651 0.0360 

ULCOST? -0.068240 0.064044 -1.065510 0.2993 
OPE?*ZSCOR? -46.87004 25.12125 -1.865753 0.0768 

Fixed Effects (Cross)     
_EST--C 8.310757    
_LITH--C 0.392495    
_LAT--C -2.435204    

_BULG--C -6.815598    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.757368 Mean dependent var 4.140967 
Adjusted R-squared 0.623921 S.D. dependent var 2.137599 
S.E. of regression 1.654946 Sum squared resid 54.77695 

F-statistic 5.675411 Durbin-Watson stat 2.778884 
Prob(F-statistic) 0.000408    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.759186 Mean dependent var 3.946875 
Sum squared resid 62.70800 Durbin-Watson stat 2.581027 
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Dependent Variable: FDI?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/30/13   Time: 14:23   
Sample (adjusted): 2000 2007   
Included observations: 8 after adjustments  
Cross-sections included: 6   
Total pool (unbalanced) observations: 43  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -59.27081 19.24821 -3.079290 0.0043 
ZSCOR? 4.02E-09 1.29E-08 0.312792 0.7565 

CAP? 0.004813 0.002285 2.106180 0.0434 
LOG(GDP?) 10.86894 3.096028 3.510609 0.0014 

OPE? -0.074017 0.022761 -3.251930 0.0028 
TAXB? 0.148903 0.142508 1.044873 0.3042 

ULCOST? -0.061706 0.037692 -1.637115 0.1117 
Fixed Effects (Cross)     

_CZH--C -13.51923    
_HUN--C -44.60673    
_SLK--C 35.07125    
_SLN--C 34.58433    
_PLN--C -4.957095    
_ROM--C 8.609951    
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 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.564139 Mean dependent var 3.569618 
Adjusted R-squared 0.409479 S.D. dependent var 1.819790 
S.E. of regression 1.246840 Sum squared resid 48.19288 

F-statistic 3.647600 Durbin-Watson stat 2.070265 
Prob(F-statistic) 0.002183    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.478047 Mean dependent var 3.051163 
Sum squared resid 49.86082 Durbin-Watson stat 2.198665 
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Dependent Variable: FDI?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/30/13   Time: 14:25   
Sample (adjusted): 2000 2007   
Included observations: 8 after adjustments  
Cross-sections included: 6   
Total pool (unbalanced) observations: 43  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -42.60981 19.92303 -2.138721 0.0407 
ZSCOR? -4.06E-05 8.81E-06 -4.606916 0.0001 

CAP? 0.006101 0.002144 2.846050 0.0079 
LOG(GDP?) 5.913644 3.533480 1.673603 0.1046 

OPE? -0.049842 0.031257 -1.594581 0.1213 
TAXB? 0.371821 0.129294 2.875788 0.0073 

ULCOST? -0.016772 0.010345 -1.621161 0.1154 
OPE?*ZSCOR? 5.31E-07 1.15E-07 4.605277 0.0001 

Fixed Effects (Cross)     
_CZH--C -5.991374    
_HUN--C -30.93450    
_SLK--C 21.80783    
_SLN--C 18.41298    
_PLN--C -2.375372    
_ROM--C 8.546213    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.766382 Mean dependent var 3.830191 
Adjusted R-squared 0.672935 S.D. dependent var 2.275389 
S.E. of regression 1.150925 Sum squared resid 39.73882 

F-statistic 8.201235 Durbin-Watson stat 2.181126 
Prob(F-statistic) 0.000002    
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 Unweighted Statistics   

R-squared 0.503681 Mean dependent var 3.051163 
Sum squared resid 47.41212 Durbin-Watson stat 2.319829 
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Dependent Variable: FDI?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/30/13   Time: 14:25   
Sample (adjusted): 2000 2007   
Included observations: 8 after adjustments  
Cross-sections included: 6   
Total pool (unbalanced) observations: 43  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -42.60981 19.92303 -2.138721 0.0407 
ZSCOR? -4.06E-05 8.81E-06 -4.606916 0.0001 

CAP? 0.006101 0.002144 2.846050 0.0079 
LOG(GDP?) 5.913644 3.533480 1.673603 0.1046 

OPE? -0.049842 0.031257 -1.594581 0.1213 
TAXB? 0.371821 0.129294 2.875788 0.0073 

ULCOST? -0.016772 0.010345 -1.621161 0.1154 
OPE?*ZSCOR? 5.31E-07 1.15E-07 4.605277 0.0001 

Fixed Effects (Cross)     
_CZH--C -5.991374    
_HUN--C -30.93450    
_SLK--C 21.80783    
_SLN--C 18.41298    
_PLN--C -2.375372    
_ROM--C 8.546213    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.766382 Mean dependent var 3.830191 
Adjusted R-squared 0.672935 S.D. dependent var 2.275389 
S.E. of regression 1.150925 Sum squared resid 39.73882 

F-statistic 8.201235 Durbin-Watson stat 2.181126 
Prob(F-statistic) 0.000002    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.503681 Mean dependent var 3.051163 
Sum squared resid 47.41212 Durbin-Watson stat 2.319829 
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Dependent Variable: FDI?   
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Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/30/13   Time: 14:25   
Sample (adjusted): 2000 2007   
Included observations: 8 after adjustments  
Cross-sections included: 6   
Total pool (unbalanced) observations: 43  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -32.61331 14.09687 -2.313515 0.0280 
ZSCOR? -2.89E-05 8.03E-06 -3.603384 0.0012 

EXC? -3.88E-05 1.12E-05 -3.456838 0.0017 
CAP? 0.005018 0.002106 2.383090 0.0239 

LOG(GDP?) 5.156526 2.345838 2.198160 0.0361 
OPE? -0.040491 0.021519 -1.881618 0.0700 
TAXB? 0.179246 0.113683 1.576707 0.1257 

ULCOST? -0.008141 0.004784 -1.701824 0.0995 
OPE?*ZSCOR? 3.79E-07 1.05E-07 3.603577 0.0012 

Fixed Effects (Cross)     
_CZH--C -5.201851    
_HUN--C -25.95603    
_SLK--C 18.62484    
_SLN--C 16.30556    
_PLN--C -2.517527    
_ROM--C 6.866000    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.888717 Mean dependent var 4.444384 
Adjusted R-squared 0.838832 S.D. dependent var 3.955074 
S.E. of regression 1.141663 Sum squared resid 37.79841 

F-statistic 17.81520 Durbin-Watson stat 2.163136 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.520416 Mean dependent var 3.051163 
Sum squared resid 45.81347 Durbin-Watson stat 2.302129 

 

 

 

 

 

 

 

 



598 
 

 

Συναλλαγματική Ισοτιμία και Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών 

 

Εκτιμήσεις οι οποίες αντιστοιχούν στον Πίνακας 80 

ititit ZSCOREXait
Y
CA εβδ +++= *            123 

Dependent Variable: BALPER   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/31/13   Time: 16:44   
Sample (adjusted): 1999 2011   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 10   
Total panel (unbalanced) observations: 115  

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -10.49224 2.048499 -5.121916 0.0000 
ZSCOR 3.08E-08 1.71E-08 1.807440 0.0738 

CAP15ZON 0.003192 0.051645 0.061798 0.9509 
INV -0.857622 0.053748 -15.95631 0.0000 
FDI -0.385868 0.137381 -2.808736 0.0060 
OPE 0.109172 0.017215 6.341789 0.0000 

SMOTH -0.025944 0.016464 -1.575814 0.1184 
DEF 0.039768 0.066923 0.594225 0.5538 

CRED 0.006270 0.011811 0.530867 0.5967 
INFL 23.24150 3.266385 7.115358 0.0000 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.918612 Mean dependent var -4.779998 
Adjusted R-squared 0.903352 S.D. dependent var 7.406924 
S.E. of regression 2.302682 Akaike info criterion 4.655877 
Sum squared resid 509.0249 Schwarz criterion 5.109387 

Log likelihood -248.7129 Hannan-Quinn criter. 4.839954 
F-statistic 60.19669 Durbin-Watson stat 1.489286 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: BALPER   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/09/13   Time: 18:26   
Sample (adjusted): 1999 2011   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 10   
Total panel (unbalanced) observations: 115  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -10.50059 1.933626 -5.430520 0.0000 
ZSCOR -1.45E-08 1.48E-08 -0.978262 0.3304 

EXC 0.000238 7.22E-05 3.292845 0.0014 
CAP15ZON -0.003213 0.050812 -0.063233 0.9497 

INV -0.797286 0.061094 -13.05018 0.0000 
FDI -0.408663 0.129902 -3.145929 0.0022 
OPE 0.110121 0.016865 6.529700 0.0000 

SMOTH -0.024603 0.015419 -1.595641 0.1139 
DEF -0.011289 0.059476 -0.189804 0.8499 

CRED 0.005314 0.011586 0.458678 0.6475 
INFL 13.56236 4.568159 2.968891 0.0038 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.924201 Mean dependent var -4.779998 
Adjusted R-squared 0.909041 S.D. dependent var 7.406924 
S.E. of regression 2.233881 Akaike info criterion 4.602129 
Sum squared resid 474.0712 Schwarz criterion 5.079508 

Log likelihood -244.6224 Hannan-Quinn criter. 4.795895 
F-statistic 60.96401 Durbin-Watson stat 1.527133 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: BALPER?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/11/13   Time: 18:21   
Sample (adjusted): 1999 2011   
Included observations: 13 after adjustments  
Cross-sections included: 4   
Total pool (unbalanced) observations: 50  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.360705 4.173582 -0.086426 0.9316 
ZSCOR? -384.3738 193.8024 -1.983329 0.0548 

CAP15ZON? -0.264851 0.123303 -2.147965 0.0383 
INV? -0.696486 0.079566 -8.753516 0.0000 
FDI? -0.182716 0.164596 -1.110084 0.2741 
OPE? 0.084261 0.038446 2.191669 0.0348 

SMOTH? -0.159568 0.149852 -1.064838 0.2938 
DEF? -0.392759 0.150236 -2.614280 0.0129 

CRED? 0.024106 0.018969 1.270805 0.2117 
INFL? 0.405243 12.98349 0.031212 0.9753 

Fixed Effects (Cross)     
_EST--C 8.347093    
_LITH--C 2.643277    
_LAT--C -5.155146    

_BULG--C -5.625902    
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 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.933112 Mean dependent var -7.282362 
Adjusted R-squared 0.911419 S.D. dependent var 7.180544 
S.E. of regression 2.348854 Sum squared resid 204.1333 

F-statistic 43.01364 Durbin-Watson stat 1.821042 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.916727 Mean dependent var -7.674520 
Sum squared resid 226.1923 Durbin-Watson stat 1.787310 

 

fix
it

fix
it

fix
it

fix
it

fix

it
EXCZSCOREXa

Y
CA εγβδ ++++= **     126 

Dependent Variable: BALPER?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/11/13   Time: 18:21   
Sample (adjusted): 1999 2011   
Included observations: 13 after adjustments  
Cross-sections included: 4   
Total pool (unbalanced) observations: 50  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 23.00531 6.283052 3.661486 0.0008 
ZSCOR? -121.6489 158.5221 -0.767394 0.4479 

EXC? -3.868353 0.597699 -6.472070 0.0000 
CAP15ZON? -0.260705 0.123618 -2.108954 0.0420 

INV? -0.693748 0.079073 -8.773463 0.0000 
FDI? -0.161571 0.163001 -0.991229 0.3282 
OPE? 0.078231 0.040164 1.947803 0.0593 

SMOTH? -0.074240 0.162244 -0.457583 0.6500 
DEF? -0.426531 0.153414 -2.780262 0.0086 

CRED? 0.025233 0.019338 1.304849 0.2002 
INFL? 2.183290 13.38422 0.163124 0.8713 

Fixed Effects (Cross)     
_EST--C 45.63344    
_LITH--C -7.275646    
_LAT--C -15.11283    

_BULG--C -21.37925    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.936040 Mean dependent var -7.343564 
Adjusted R-squared 0.912943 S.D. dependent var 7.295732 
S.E. of regression 2.334151 Sum squared resid 196.1373 

F-statistic 40.52694 Durbin-Watson stat 1.802142 
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Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.921516 Mean dependent var -7.674520 
Sum squared resid 213.1842 Durbin-Watson stat 1.763411 
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Dependent Variable: BALPER?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/11/13   Time: 18:17   
Sample (adjusted): 1999 2011   
Included observations: 13 after adjustments  
Cross-sections included: 6   
Total pool (unbalanced) observations: 65  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -27.42067 1.951669 -14.04985 0.0000 
ZSCOR? 4.81E-08 2.09E-08 2.300127 0.0257 

CAP15ZON? 0.403800 0.045921 8.793413 0.0000 
INV? -1.031090 0.072421 -14.23736 0.0000 
FDI? 0.111480 0.152601 0.730532 0.4685 
OPE? 0.062263 0.015724 3.959875 0.0002 

SMOTH? 0.000341 0.014582 0.023407 0.9814 
DEF? 0.113642 0.062609 1.815124 0.0755 

CRED? 0.017406 0.014489 1.201364 0.2353 
INFL? 35.52553 3.667603 9.686308 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     
_CZH--C -0.596401    
_HUN--C -0.948318    
_SLK--C -2.737007    
_SLN--C -4.984871    
_PLN--C 7.364242    
_ROM--C -1.919229    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.950575 Mean dependent var -2.152962 
Adjusted R-squared 0.936735 S.D. dependent var 5.707187 
S.E. of regression 1.466604 Sum squared resid 107.5464 

F-statistic 68.68748 Durbin-Watson stat 1.640811 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.960305 Mean dependent var -2.553443 
Sum squared resid 111.0236 Durbin-Watson stat 1.586278 
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Dependent Variable: BALPER?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/11/13   Time: 18:18   
Sample (adjusted): 1999 2011   
Included observations: 13 after adjustments  
Cross-sections included: 6   
Total pool (unbalanced) observations: 65  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -26.49979 2.204266 -12.02205 0.0000 
ZSCOR? 8.30E-09 1.21E-08 0.687036 0.4953 

EXC? 0.000226 3.87E-05 5.830630 0.0000 
CAP15ZON? 0.365230 0.052877 6.907102 0.0000 

INV? -0.902562 0.062747 -14.38410 0.0000 
FDI? 0.144052 0.183148 0.786529 0.4353 
OPE? 0.062986 0.012123 5.195638 0.0000 

SMOTH? -0.002431 0.010872 -0.223596 0.8240 
DEF? 0.115602 0.050351 2.295914 0.0260 

CRED? 0.019874 0.011314 1.756630 0.0852 
INFL? 28.41650 2.829040 10.04458 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     
_CZH--C 0.036959    
_HUN--C -0.555425    
_SLK--C -2.434779    
_SLN--C -4.183125    
_PLN--C 7.243765    
_ROM--C -3.674284    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.973676 Mean dependent var -2.821257 
Adjusted R-squared 0.965618 S.D. dependent var 7.096495 
S.E. of regression 1.298784 Sum squared resid 82.65509 

F-statistic 120.8291 Durbin-Watson stat 1.900446 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.970078 Mean dependent var -2.553443 
Sum squared resid 83.68953 Durbin-Watson stat 1.814738 
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Dependent Variable: BALPER?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/31/13   Time: 17:01   
Sample (adjusted): 1999 2007   
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Included observations: 9 after adjustments  
Cross-sections included: 4   
Total pool (unbalanced) observations: 35  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 11.82093 3.700151 3.194717 0.0042 
ZSCOR? -569.3339 302.5456 -1.881812 0.0732 

CAP15ZON? -0.254742 0.077280 -3.296340 0.0033 
INV? -0.338189 0.212415 -1.592117 0.1256 
FDI? 0.091969 0.126405 0.727569 0.4745 
OPE? -0.012514 0.039533 -0.316545 0.7546 

SMOTH? -0.585338 0.173156 -3.380405 0.0027 
DEF? -0.523108 0.259768 -2.013752 0.0564 

CRED? -0.061863 0.066726 -0.927109 0.3639 
INFL? 17.60336 5.167683 3.406431 0.0025 

Fixed Effects (Cross)     
_EST--C 11.00591    
_LITH--C 1.829187    
_LAT--C -6.656754    

_BULG--C -6.950631    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.971077 Mean dependent var -8.963669 
Adjusted R-squared 0.955300 S.D. dependent var 8.094658 
S.E. of regression 1.691553 Sum squared resid 62.94971 

F-statistic 61.55227 Durbin-Watson stat 2.296870 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.958934 Mean dependent var -8.474640 
Sum squared resid 72.16528 Durbin-Watson stat 2.338609 

Dependent Variable: BALPER?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/31/13   Time: 17:01   
Sample (adjusted): 1999 2007   
Included observations: 9 after adjustments  
Cross-sections included: 4   
Total pool (unbalanced) observations: 35  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 40.59659 3.716571 10.92313 0.0000 
ZSCOR? -152.7113 176.7506 -0.863993 0.3974 

EXC? -4.691899 0.463605 -10.12047 0.0000 
CAP15ZON? -0.242654 0.075066 -3.232535 0.0040 

INV? -0.309114 0.199054 -1.552914 0.1354 
FDI? 0.101939 0.111842 0.911451 0.3724 
OPE? -0.010298 0.043351 -0.237548 0.8145 
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SMOTH? -0.456625 0.238281 -1.916328 0.0690 
DEF? -0.432987 0.313199 -1.382467 0.1814 

CRED? -0.074571 0.062269 -1.197550 0.2444 
INFL? 20.21895 6.923442 2.920361 0.0082 

Fixed Effects (Cross)     
_EST--C 55.07952    
_LITH--C -11.45555    
_LAT--C -19.55486    

_BULG--C -27.07774    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.973307 Mean dependent var -8.759686 
Adjusted R-squared 0.956782 S.D. dependent var 7.795581 
S.E. of regression 1.589386 Sum squared resid 53.04909 

F-statistic 58.90094 Durbin-Watson stat 2.373455 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.968163 Mean dependent var -8.474640 
Sum squared resid 55.94706 Durbin-Watson stat 2.454390 

 

Εκτιμήσεις οι οποίες αντιστοιχούν στον Πίνακας 84 

Dependent Variable: BALPER?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/31/13   Time: 17:04   
Sample (adjusted): 1999 2007   
Included observations: 9 after adjustments  
Cross-sections included: 6   
Total pool (unbalanced) observations: 48  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d,f, corrected) 
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

Variable Coefficient Std, Error t-Statistic Prob, 

C -23,22499 5,873998 -3,953863 0,0004 
ZSCOR? 2,10E-08 1,98E-08 1,063862 0,2951 

CAP15ZON? 0,281258 0,174937 1,607762 0,1174 
INV? -1,316555 0,083261 -15,81239 0,0000 
FDI? -0,019100 0,159361 -0,119853 0,9053 
OPE? 0,097850 0,032767 2,986262 0,0053 

SMOTH? -0,054516 0,037157 -1,467198 0,1518 
DEF? 0,260086 0,102251 2,543611 0,0158 

CRED? 0,047575 0,028964 1,642554 0,1100 
INFL? 28,24629 3,953552 7,144533 0,0000 

Fixed Effects (Cross)     
_CZH--C 0,669994    
_HUN--C -1,539759    
_SLK--C -4,078015    
_SLN--C -2,906928    
_PLN--C 7,909347    
_ROM--C -1,898649    
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 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0,944108 Mean dependent var -3,241567 
Adjusted R-squared 0,920396 S,D, dependent var 5,309993 
S,E, of regression 1,451873 Sum squared resid 69,56182 

F-statistic 39,81598 Durbin-Watson stat 1,589664 
Prob(F-statistic) 0,000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0,924533 Mean dependent var -2,801640 
Sum squared resid 75,60785 Durbin-Watson stat 1,390867 

 

Dependent Variable: BALPER?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/31/13   Time: 17:04   
Sample (adjusted): 1999 2007   
Included observations: 9 after adjustments  
Cross-sections included: 6   
Total pool (unbalanced) observations: 48  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (d,f, corrected) 
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

Variable Coefficient Std, Error t-Statistic Prob, 

C -26,39241 5,984819 -4,409893 0,0001 
ZSCOR? 7,72E-09 8,44E-09 0,915159 0,3670 

EXC? 0,000127 4,20E-05 3,018050 0,0050 
CAP15ZON? 0,381356 0,184070 2,071802 0,0464 

INV? -1,271843 0,092203 -13,79397 0,0000 
FDI? 0,111621 0,144562 0,772137 0,4457 
OPE? 0,066392 0,038046 1,745028 0,0906 

SMOTH? -0,031434 0,034838 -0,902295 0,3736 
DEF? 0,241619 0,089230 2,707833 0,0108 

CRED? 0,053143 0,020064 2,648687 0,0124 
INFL? 25,92769 1,963630 13,20396 0,0000 

Fixed Effects (Cross)     
_CZH--C -0,415889    
_HUN--C -1,053563    
_SLK--C -2,369108    
_SLN--C -4,592359    
_PLN--C 7,968425    
_ROM--C -1,711962    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0,972267 Mean dependent var -3,688143 
Adjusted R-squared 0,959267 S,D, dependent var 7,187028 
S,E, of regression 1,354207 Sum squared resid 58,68402 

F-statistic 74,79128 Durbin-Watson stat 1,627143 
Prob(F-statistic) 0,000000    
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 Unweighted Statistics   

R-squared 0,934728 Mean dependent var -2,801640 
Sum squared resid 65,39450 Durbin-Watson stat 1,419925 
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