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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της συμπεριφοράς των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών και η επιρροή της από τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη.

Τα θεμελιώδη μεγέθη και τα νομισματικά μοντέλα έχουν αποδειχθεί πολύτιμα στην 

κατανόηση των συνεπειών από σημαντικές αλλαγές στην μακροοικονομική πολιτική, οι 

οποίες αφορούν όχι μόνο τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αλλά και άλλες παραμέτρους 

όπως την εργασία και τους λογαριασμούς τρεχουσών συναλλαγών.

Σύμφωνα με την άποψη του Friedman η αστάθεια των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

αποτελεί εκδήλωση της οικονομικής αστάθειας. Τα καθεστώτα συναλλαγματικών 

ισοτιμιών διαφέρουν στους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους διοχετεύεται η 

αστάθεια και επιλέγονται από την πολιτική εξουσία. Μέχρι στιγμής είναι λίγες οι 

αποδείξεις ότι υπάρχει συστηματική σχέση μεταξύ των καθεστώτων συναλλαγματικών 

ισοτιμιών και των μακροοικονομικών φαινομένων, τουλάχιστον για χώρες με χαμηλό 

και μέτριο πληθωρισμό.

Αν οι θεμελιώδεις κανόνες δεν επιδρούν σημαντικά στην πράξη, δίνοντας εξηγήσεις για 

τη διακύμανση των ονομαστικών συναλλαγματικών ισοτιμιών, τότε θα πρέπει να 

μελετηθεί η διαπίστωση αυτή στον καθορισμό των μοντέλων πρόβλεψης.

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα μέρη. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται συμπεράσματα από μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την 

πρόβλεψη των συναλλαγματικών ισοτιμιών με βάση θεμελιώδη μεγέθη και κανόνες. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι παράγοντες που επιδρούν στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο. Στο τρίτο 

κεφάλαιο επιχειρείται μία καταγραφή του ρόλου της κυβερνητικής πολιτικής στον 

προσδιορισμό μίας συναλλαγματικής ισοτιμίας. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται υποδείγματα πρόβλεψης των συναλλαγματικών ισοτιμιών τα οποία 

στηρίζονται στην οικονομική ανάλυση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ

1.1. Εισαγωγή

Από τη λήξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου μέχρι σήμερα η πορεία των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών αποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης. Η επικράτηση 

νομισμάτων ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες και τα μακροοικονομικά μεγέθη των 

χωρών επηρέαζαν το διεθνές νομισματικό σύστημα.

Αρχικά, στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα το δολάριο επικράτησε παγκόσμια σαν 

κυρίαρχο νόμισμα, αντικαθιστώντας την στερλίνα, λόγω του μεγέθους της Αμερικάνικης 

οικονομίας, του διεθνούς εμπορίου που αυτή ανέπτυσσε, των συνεχώς αναπτυσσόμενων 

χρηματαγορών της και της σταθερής αξίας του νομίσματος σε σχέση με άλλα. Το 

δολάριο είχε, πλέον, τρεις διεθνείς νομισματικές λειτουργίες : α) αποτελούσε διεθνές 

αποθεματικό επηρεασμένο από τη σημαντική παρουσία δολαριακών ομολόγων στη 

διεθνή αγορά, β) ήταν μονάδα μέτρησης στις τιμές πολλών διεθνώς συναλλασσόμενων 

προϊόντων (π.χ. πετρέλαιο και χρυσός), γ) αποτελούσε το κύριο αποθεματικό των 

Κεντρικών Τραπεζών στη μεταπολεμική περίοδο.

Μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και για 25 χρόνια περίπου επήλθε 

συμφωνία για τη διατήρηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών μέσα σε περιορισμένα 

πλαίσια. Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι χώρες που πήραν μέρος στη σύσκεψη 

που πραγματοποιήθηκε στο Bretton Woods, ονομάστηκε το σύστημα του Bretton 

Woods και διήρκησε από το 1944 μέχρι το 1971. Η κάθε χώρα που συμμετείχε στη 

συμφωνία αυτή δεχόταν την έκφραση της ονομαστικής τιμής του νομίσματος της σε 

σχέση με τον χρυσό, όπως αυτή προέκυπτε από κοινή απόφαση όλων των κρατών- 

μελών. Στην πράξη, όμως, σε όλο το χρονικό διάστημα που υφίσταντο η συμφωνία και 

μέχρι τη μετάβαση στο σύστημα των ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, το σύστημα επηρεαζόταν από τις αποφάσεις και την πολιτική των ΗΠΑ.

Από την άλλη πλευρά, η υιοθέτηση του συστήματος των ελεύθερα κυμαινόμενων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 επέφερε σημαντικές
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διακυμάνσεις στα κυριότερα νομίσματα, οι οποίες δεν αντικατόπτριζαν τις εξελίξεις στα 

μακροοικονομικά μεγέθη των χωρών, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται κερδοσκοπικές 

κινήσεις οι οποίες επέφεραν ανισορροπία στη διεθνή αγορά.

Η σημαντικότερη και πιο ριζοσπαστική αλλαγή η οποία πραγματοποιήθηκε στην 

αγορά συναλλάγματος ήταν η δημιουργία ενός κοινού νομίσματος. Με την εμφάνισή 

του το ευρώ στο τέλος του 20ου αιώνα (1999) αναδείχθηκε αμέσως σε ένα από τα βασικά 

νομίσματα διεθνώς, αφού η Ευρώπη αποτελεί μία μεγάλη οικονομική και εμπορική 

μονάδα, με συνεχώς αναπτυσσόμενες χρηματαγορές με όλο και λιγότερους 

περιορισμούς και χαμηλό πληθωρισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (μετά τη συνένωση των 15 

κρατών) είναι πλέον μεγαλύτερη από τις ΗΠΑ σε επίπεδο Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος, διεθνούς εμπορίου και πληθυσμού, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για 

εξισορρόπηση των οικονομικού συσχετισμού δυνάμεων παγκόσμια. Το γεγονός αυτό 

είναι σημαντικό αν λάβουμε υπόψη ότι, μέχρι το 2000 το δολάριο των ΗΠΑ κάλυπτε το 

83% των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στη διεθνή αγορά συναλλάγματος και το 

48% των εμπορικών συναλλαγών.

Υπενθυμίζεται ότι το ευρώ αντικατέστησε το ECU με σχέση 1:1 στις 31/12/1998. Το 

ECU δεν ήταν αυτοτελές νόμισμα αλλά ένα «καλάθι νομισμάτων». Οι αντίστοιχες 

ποσότητες των νομισμάτων που συμμετείχαν στη σύνθεση του ECU ήταν σταθερές και 

είχαν καθοριστεί με βάση την συμμετοχή του ΑΕΠ της κάθε χώρας στο ΑΕΠ της Ε.Ε.

Η σύνθεση του ECU είχε παγώσει με την υιοθέτηση (έναρξη ισχύος) της συνθήκης του 

Μάαστριχτ.

Ενδεικτικά, δίνεται παρακάτω η πορεία της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ του 

δολαρίου και του ευρώ στην περίοδο 1990-2001.
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Figure 1: Dollar-Euro Exchange Rate, 1990-2001

(Dollars per Euro)

Source: ECB

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η καθιέρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος 

συνετέλεσε στη μείωση του κόστους των συναλλαγών και των εμποδίων στις 

μετακινήσεις νομισμάτων. Ωστόσο, η αξία του μεταβάλλεται σε σχέση με τα υπόλοιπα 

νομίσματα ανάλογα με την προσφορά και την ζήτηση και λαμβάνεται ως ένα και 

μοναδικό νόμισμα παντού σχεδόν στη Ευρώπη και όχι σαν ξεχωριστό νόμισμα για κάθε 

μια συμμετέχουσα χώρα. Ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική εφαρμόζεται 

σε ενοποιημένο επίπεδο, αφού κάθε επίδραση στη προσφορά χρήματος επηρεάζει όλες 

τις Ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ.

Η εφαρμογή κοινής νομισματικής πολιτικής μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες 

συνθήκες τόσο για την πολιτική ενοποίηση μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών όσο και για 

την εφαρμογή όμοιας αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής.

Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποσκοπεί στον έλεγχο και την 

εφαρμογή ενιαίας νομισματικής πολιτικής για τις χώρες που συμμετέχουν στο ευρώ.

Από την άλλη πλευρά η εξάλειψη εμποδίων που αφορούν τις κινήσεις κεφαλαίων και η 

απόλυτη συγκρισιμότητα των τιμών των προϊόντων και των μεγεθών εταιρειών μεταξύ 

των περισσοτέρων Ευρωπαϊκών χωρών ενθαρρύνει τις επιχειρηματικές συμφωνίες

6



μεταξύ εταιρειών διαφορετικών χωρών (licensing,joint ventures,αποτίμηση εταιρειών, 

εξαγορές).

Επίσης οι τιμές των μετοχών είναι πλέον άμεσα συγκρίσιμες μεταξύ των Ευρωπαϊκών 

χωρών επειδή είναι εκφρασμένες στο ίδιο νόμισμα, χωρίς τον κίνδυνο των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επενδυτές ομολόγων των Ευρωπαϊκών κρατών μπορούν 

να επενδύσουν σε ομόλογα κρατών και επιχειρήσεων χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τον 

συναλλαγματικό κίνδυνο (όταν τα ομόλογα είναι σε ευρώ).

Τελικά, η παντελής εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου μεταξύ των Ευρωπαϊκών 

χωρών που συμμετέχουν στο ευρώ ενδυναμώνει τις εμπορικές και κεφαλαιακές 

μετακινήσεις.

1.2. Ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας

Παρά τις αναρίθμητες μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αποτελεί πρόκληση ο 

τρόπος που μοντελοποιούνται οι ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες στα θεωρητικά 

μοντέλα.

Η πορεία των συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς και η αμφισβήτηση του ρόλου και 

της χρησιμότητας των παραδοσιακών θεμελιωδών οικονομικών κανόνων στην εξήγηση 

της συμπεριφοράς των ισοτιμιών έχουν αποτελέσει βασικό θέμα στην διεθνή οικονομική 

βιβλιογραφία. Τα τρία βασικά θέματα που έχουν επικρατήσει μέχρι σήμερα είναι τα εξής

■ η ικανότητα των θεμελιωδών κανόνων να εξηγήσουν τις μακροχρόνιες τάσεις στην 

συμπεριφορά των συναλλαγματικών ισοτιμιών,

■ η ικανότητα των θεμελιωδών κανόνων να διαμορφώνουν προβλέψεις οι οποίες θα 

είναι βελτιωμένες και αξιόπιστες,

■ οι πηγές της διαφοροποίησης των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών και 

ειδικότερα η προσαρμογή τους στο καθεστώς μεταβλητότητας που διέπει την αγορά 

συναλλάγματος.

Το μοντέλο που βασίζεται σε μακροχρόνιας διάρκειας θεμελιώδη μεγέθη, 

προκειμένου να ερευνηθεί κατά πόσο η ισοτιμία ενός νομίσματος είναι κοντά στην τιμή 

ισορροπίας, είναι αυτό της «Ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης» (Purchasing Power
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Parity). Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η ισορροπία στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί 

να γίνει κατανοητή εφόσον «μοντελοποιηθούν» οι βασικοί καθοριστικοί παράγοντες των 

πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η πορεία των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και οι διακυμάνσεις τους υπερβαίνουν κατά πολύ 

τις διακυμάνσεις των θεμελιωδών μεγεθών.

Πρώτον, οι περισσότεροι ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι 

βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις δεν μπορούν να αποδοθούν σε μακροοικονομικούς 

παράγοντες.

Δεύτερο, η ζήτηση χρήματος είναι εντελώς ασταθής στις τελευταίες δύο δεκαετίες, 

λόγω της απορύθμισης των αγορών, οπότε έχει αδυνατίσει η νομισματική σύνδεση 

μεταξύ των νομισματικών μεγεθών και των τιμών.

Τρίτον, ξαφνικές διαταραχές στο λόγο των σχετικών τιμών έχουν την τάση να 

μετριάζονται σε μακροχρόνιο ορίζοντα και ο ρυθμός σύγκλισης της ονομαστικής 

ισοτιμίας στο μακροχρόνιο επίπεδό της μοιάζει να είναι πολύ αργός. Φυσικά, θα ήταν 

εύκολο να αιτιολογηθεί η αργή σύγκλιση της τιμής ενός αγαθού, όταν οι βασικές πηγές 

των συναλλαγματικών διαταραχών είναι απότομες (όπως η μεταβολή της 

παραγωγικότητας). Τότε, όμως, είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε τις βραχυπρόθεσμες 

διακυμάνσεις των ισοτιμιών, οι οποίες θεωρείται ότι επηρεάζονται από σοκ που μπορεί 

να συμβούν τόσο στο οικονομικό όσο και στο νομισματικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον Kenneth Rogoff (1995), η πιο εύλογη εξήγηση στο παραπάνω 

πρόβλημα είναι το γεγονός ότι δημιουργούνται πολλές τριβές στην αγορά αγαθών από 

την άποψη του κόστους μεταφοράς και πληροφόρησης, καθώς και από δασμούς. 

Αποτέλεσμα αυτών των τριβών, είναι η ύπαρξη ενός αξιοσημείωτου διαστήματος μέσα 

στο οποίο οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούν να κινηθούν χωρίς όμως να 

προκαλούν άμεση επίδραση στις περισσότερες τιμές αγαθών.

Επίσης, ο ίδιος αναλυτής υποστηρίζει ότι οι προβλέψεις συναλλαγματικών ισοτιμιών 

βάσει της θεωρίας των τυχαίων διακυμάνσεων υπερτερούν έναντι των οικονομικών 

μοντέλων, άποψη η οποία σύμφωνα με στοιχεία και μελέτες της τελευταίας εικοσαετίας 

όχι μόνο δεν αμφισβητήθηκε αλλά εδραιώθηκε. Η μόνη συνθήκη που ισχύει είναι ότι, τα 

οικονομικά μοντέλα υπερτερούν σε μακρύ χρονικό ορίζοντα (πέραν των τριών και
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τεσσάρων ετών). Από την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν ήταν πάντα αποδεκτή η αντίληψη 

ότι, η βραχυπρόθεσμη πορεία των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι δύσκολο ή 

αδύνατον να προβλεφθεί (άλλωστε αμέσως μετά τη λήξη του συστήματος του Bretton- 

Wouds ξεκίνησαν οι πρώτες προσεγγίσεις στο θέμα αυτό).

Αρχικά διατυπώθηκε η άποψη ότι η συναλλαγματική ισοτιμία εξαρτάται όχι μόνο από 

την τρέχουσα ζήτηση και προσφορά για εισαγωγές και εξαγωγές, αλλά και από τις 

προσδοκίες της αγοράς για μελλοντικές μεταβολές των βασικών οικονομικών μεγεθών 

στα οποία περιλαμβάνονται το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και η προσφορά χρήματος. Η 

νομισματική πολιτική η οποία αλλάζει συχνά έχει σαν συνέπεια τη μεταβολή των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών ακόμα και στην περίπτωση που οι εγχώριες τιμές των 

προϊόντων είναι σταθερές. Στην πράξη όμως αποδείχθηκε ότι η πρόβλεψη των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών στηριζόμενη σε εκτιμήσεις μακροοικονομικών μεγεθών 

ήταν σχεδόν αδύνατη, αφού τα μακροοικονομικά μεγέθη ήταν μόνιμα αναθεωρημένα 

και δεν υπάρχουν ιστορικά δεδομένα που να αποτυπώνουν την πραγματικότητα και να 

χρησιμοποιηθούν στα μοντέλα προβλέψεων. Ως εκ τούτου και μετά από πολλές 

μετρήσεις, ο RogofF κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, το μοντέλο των τυχαίων 

διακυμάνσεων υπερτερεί έναντι των οικονομικών μοντέλων σε βραχυπρόθεσμο και 

μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και η μόνη μακροοικονομική σχέση η οποία ισχύει 

μακροπρόθεσμα είναι η σχέση μεταξύ νομισματικής πολιτικής και τιμών (ή σχέση 

μεταξύ επιτοκίων και πληθωρισμού).

Τα αποτελέσματα μιας άλλης προσέγγισης που αναπτύχθηκε από τους Blundell- 

Wignall (1990) και Gregory-Gruen-Wilkinson (1994), είναι ότι ακόμα και αν υπάρχει μία 

μακροχρόνια σχέση μεταξύ της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας και των όρων 

εμπορίου, η αιτιότητα ξεκινάει μόνο από τις αλλαγές στους όρους εμπορίου οι οποίες 

προκαλούν αλλαγές στη συναλλαγματική ισοτιμία. Αυτή η μονόδρομη αιτιότητα 

εξαρτάται από την υπόθεση ότι οι τιμές των ξένων νομισμάτων τόσο των εισαγωγών 

όσο και των εξαγωγών μιας χώρας καθορίζονται εξωγενώς. Ωστόσο, σε περίπτωση που 

μια οικονομία παρουσιάζει στοιχεία ατελούς ανταγωνισμού τόσο στην αγορά των 

εισαγωγών όσο και των εξαγωγών, τότε οι αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

φαίνεται ότι επηρεάζουν τους όρους εμπορίου (π.χ. σημαντικές διακυμάνσεις στις
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συναλλαγματικές ισοτιμίες σε μία χώρα η οποία επηρεάζει σημαντικά την τιμή ενός 

προϊόντος στη διεθνή αγορά, έχει ως συνέπεια την αλλαγή των τιμών του προϊόντος 

διεθνώς, άρα και των όρων εμπορίου).

Επίσης, σύμφωνα με τη μελέτη των Koedijk-Lothian-Pownall (2000), πολλά 

χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι πολύ δύσκολο 

να εξηγηθούν μέχρι σήμερα. Ένα από αυτά είναι η αξιοσημείωτη διακύμανση που 

παρουσιάζουν οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες και άρα οι παρεκκλίσεις που 

παρατηρούνται από τη θεωρία της «Ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης». Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με αποδείξεις που συγκεντρώθηκαν κατά τη δεκαετία του 1980 

φαίνεται ότι, εξετάζοντας ένα μακρύ χρονικό διάστημα, οι πραγματικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες επανέρχονται σταδιακά στο επίπεδο ισορροπίας. Από την 

άλλη πλευρά, όμως, φαίνεται ότι η υψηλή διακύμανση ενός νομίσματος σε ένα σύστημα 

κυμαινόμενων ισοτιμιών θα μπορούσε να είναι απλά ένα εγγενές χαρακτηριστικό του 

συστήματος και οι μεταβολές στις πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες φαίνεται να 

είναι αρκετά μόνιμες για να προέρχονται από βραχυχρόνιες διαταράξεις στη νομισματική 

πολιτική. Το δεύτερο είναι η φαινομενική αποτυχία των διαφορών των ονομαστικών 

επιτοκίων να προβλέψουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, με αποτέλεσμα να μην ισχύει 

φαινομενικά η θεωρία της ισοδυναμίας του ακάλυπτου επιτοκίου. Ειδικότερα, τονίζεται 

η αδυναμία της προθεσμιακής τιμής ενός νομίσματος να παρέχει σωστή πρόβλεψη για 

την τιμή όψεως που θα έχει έναντι ενός άλλου στο μέλλον. Παρά το γεγονός ότι, η 

διαφορά των επιτοκίων δυο νομισμάτων αντικατοπτρίζεται στις μελλοντικές τιμές των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, έχει αποδειχθεί, από εξέταση στοιχείων των προηγούμενων 

δεκαετιών, η αδυναμία πρόβλεψης με βάση την ισοδυναμία του ακάλυπτου επιτοκίου. 

Ετσι, μετά από εξέταση στοιχείων σε έξι βασικές χώρες για την περίοδο 1975-1998, 

προέκυψε ότι, οι αποκλίσεις από τις δυο παραπάνω θεωρίες, οι οποίες συνδέονται 

μεταξύ τους διαμέσου της «Ισοδυναμίας των πραγματικών επιτοκίων» (ξένο πραγματικό 

επιτόκιο = εγχώριο πραγματικό επιτόκιο), παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση μεταξύ τους 

και οι λανθασμένες προβλέψεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι οι βασικές αιτίες 

των προβλημάτων που έχουν ανακύψει κατά την χρησιμοποίηση των δυο θεωριών. 

Αρκετά από τα σφάλματα που γίνονται στην πρόβλεψη των συναλλαγματικών ισοτιμιών
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είναι αποτέλεσμα των λαθών στην αξιολόγηση νομισματικών συστημάτων σε αρκετές 

χώρες, όπως επίσης και των δυσκολιών που σχετίζονται με αλλαγές στα πολιτικά 

συστήματα

Όσον αφορά τη μελέτη που έχει γίνει από τους Lothian και McCarthy (2000) σχετικά 

με την εξέταση και τις επιδράσεις των διαφορετικών νομισματικών συστημάτων στις 

πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, χρησιμοποιήθηκε το χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της Ιρλανδίας η οποία πέρασε από την «νομισματική της σύνδεση» με την 

Αγγλία σε ένα σύστημα κυμαινόμενων ισοτιμιών, πριν από τη συμμετοχή της στη ζώνη 

του ευρώ. Οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη ανάλυση ήταν οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες του Ιρλανδέζικου νομίσματος σε σχέση με την Αγγλική 

στερλίνα, το μάρκο και το δολάριο για μια χρονική περίοδο από το 1922-1998, καθώς 

και οι αντίστοιχοι ετήσιοι δείκτες τιμών καταναλωτή, ή στην περίπτωση της Αγγλίας ο 

δείκτης τιμών λιανικής.

Η θεωρία η οποία αποτελεί τη βάση της ανάλυσης τόσο των επιδράσεων των 

νομισματικών συστημάτων όσο και της συμπεριφοράς της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η θεωρία της «Ισοδυναμίας της αγοραστικής 

δύναμης», σύμφωνα με την οποία η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει 

σταθερή, ανεξάρτητα από το σύστημα των ισοτιμιών που έχουμε. Το κατά πόσο η 

θεωρία αυτή συμφωνεί με την πράξη εξαρτάται από το πώς οι πραγματικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες συμπεριφέρονται σε κάθε σύστημα : στην περίπτωση που το 

σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών δεν είναι απόλυτα σταθερό, οι πραγματικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες επιστρέφουν σε μία «σταθερή τιμή» μετά από μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Τελευταίες μελέτες δέχονται τη θεωρία της «Ισοδυναμίας της 

αγοραστικής δύναμης», αλλά υπάρχουν ενστάσεις οι οποίες περιστρέφονται γύρω από 

την πιθανότητα αντίθετων επιδράσεων, τον συνδυασμό πληροφοριών οι οποίες όμως 

ποικίλουν ανάλογα με το σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών που ισχύει και την 

καταλληλότητα των αποτελεσμάτων που αποκτούνται με αυτόν τον τρόπο 

Πάντως, η μελέτη των Lothian και McCarthy καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σε μακρύ 

χρονικό διάστημα η θεωρία της Ισοδυναμίας Αγοραστικών Δυνάμεων προβλέπει την 

συμπεριφορά των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο μέλλον. Στο μεγαλύτερο διάστημα
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του προηγούμενου αιώνα οι αλλαγές στις ονομαστικές μεταβλητές ήταν πολύ μεγάλες 

σε αντίθεση με τις μεταβολές στις πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η βασική 

προυποθέση σύμφωνα με την οποία μπορεί να ισχύσει η θεωρία της Ισοδυναμίας 

Αγοραστικών Δυνάμεων είναι η περίπτωση κατά την οποία οι παράγοντες που επιδρούν 

στις συναλλαγματικές ισοτιμίες δεν παραμένουν σε μόνιμη βάση, έτσι ώστε πλήγματα τα 

οποία παρατηρούνται στην αγορά να έχουν μικρή σημασία με το πέρασμα του χρόνου. 

Επίσης, ένα άλλο συμπέρασμα είναι ότι, οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι 

αναμφίβολα λιγότερο ασταθείς σε ένα σύστημα «νομισματικής σύνδεσης» από ότι σε 

άλλα συστήματα ισοτιμιών. Παραμένει όμως αναπόδεικτη η άποψη ότι η εξομάλυνση 

της αγοράς μετά από ένα νομισματικό σοκ είναι διαφορετική μεταξύ συστημάτων 

κυμαινόμενων και σταθερών ισοτιμιών, ενώ παράλληλα επισημαίνεται η απουσία 

νομισματικού σοκ σε ένα σύστημα νομισματικής σύνδεσης. Η τελευταία άποψη 

αποτελεί και τον βασικό λόγο που οι διακυμάνσεις των πραγματικών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών είναι μικρότερες για την Ιρλανδέζικη λίρα έναντι της στερλίνας κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο σε σχέση με αυτές των άλλων νομισμάτων. Αυτό οφείλεται και 

στην ύπαρξη στενών δεσμών μεταξύ των πραγματικών οικονομιών των δυο χωρών 

καθότι για μεγάλο χρονικό διάστημα η Αγγλία ήταν ο κυριότερος εμπορικός συνέταιρος 

της Ιρλανδίας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η επίδραση από ένα σοκ μπορεί να είναι 

μικρότερη για την Ιρλανδία σε σχέση με την Αγγλία, από ότι για την Ιρλανδία σε σχέση 

με τις άλλες δυο χώρες, ήτοι Γερμανία και Αμερική. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος 

που οι διακυμάνσεις λίρας-στερλίνας παραμένουν μικρές ακόμα και μετά τη λύση της 

νομισματικής σύνδεσής τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να αναλύσει τις επιδράσεις των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο.

2.1. Μακροοικονομικοί παράγοντες

Όπως οποιοδήποτε προϊόν έτσι και η αξία ενός νομίσματος καθορίζεται από τη ζήτηση 

και την προσφορά. Για κάθε τιμή που μπορεί να έχει ένα νόμισμα υπάρχει συγκεκριμένη 

ζήτηση και προσφορά και σε κάθε χρονική στιγμή η τιμή του νομίσματος είναι αυτή 

στην οποία η ζήτηση είναι ίση με την προσφορά.

Άρα η ισορροπία της συναλλαγματικής ισοτιμίας αλλάζει ανάλογα με τις αλλαγές που 

σημειώνονται στην προσφορά και τη ζήτηση κάθε στιγμή.

Οι παράγοντες που επιδρούν στη ζήτηση και την προσφορά ενός νομίσματος είναι οι

εξής:

α) Πληθωρισμός Οι διακυμάνσεις που παρουσιάζει ο πληθωρισμός επιδρούν άμεσα στις 

διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες, επηρεάζοντας ανάλογα την προσφορά και ζήτηση 

των νομισμάτων και κατ' επέκταση τις συναλλαγματικές τους ισοτιμίες. Ο αντίκτυπος 

της αύξησης του πληθωρισμού στην ισορροπία της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ 

δυο νομισμάτων είναι η αύξηση της ζήτησης προϊόντων της χώρας με σταθερό 

πληθωρισμό και άρα αύξηση της ζήτησης του νομίσματος της, ενώ παράλληλα 

παρατηρείται και μειωμένο ενδιαφέρον για την αγορά προϊόντων της χώρας που 

παρουσιάζει άνοδο του πληθωρισμού με αποτέλεσμα να μειωθεί η προσφορά για 

πώληση του νομίσματος της χώρας με σταθερό πληθωρισμό.

Η παραπάνω μεταβολές επηρεάζουν τις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς με 

αποτέλεσμα το σημείο ισορροπίας της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ των δυο 

νομισμάτων να μετακινηθεί προς τα πάνω, αυξάνοντας την αξία του νομίσματος της 

χώρας με σταθερό πληθωρισμό.
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Στην πραγματικότητα, η ζήτηση και η προσφορά (άρα και η πραγματική ισορροπία των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών) καθορίζονται από πολλούς παράγοντες ταυτόχρονα. 

Προκειμένου να προσδιορισθεί η επίδραση κάθε παράγοντα στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, λαμβάνεται υπόψη ότι οι υπόλοιποι παράγοντες έχουν παραμείνει 

αμετάβλητοι.

β) Επιτόκια Αλλαγές στα επιτόκια επηρεάζουν τις επενδύσεις που τοποθετούνται σε 

ξένα ομόλογα και μετοχές, οι οποίες επιδρούν με τη σειρά τους και στη ζήτηση και 

προσφορά των αντίστοιχων νομισμάτων (άρα και στη συναλλαγματική τους ισοτιμία).

Αν υποθέσουμε ότι, τα επιτόκια σε μία χώρα αυξάνουν σε σχέση με μία άλλη όπου 

παραμένουν σταθερά, θα παρατηρήσουμε ότι, θα σημειωθεί μειωμένη ζήτηση για το 

νόμισμα της χώρας με το σταθερό επιτόκιο, για το οποίο παράλληλα θα αυξηθεί η 

προσφερόμενη ποσότητα για πώληση (προκειμένου να γίνουν αγορές στο νόμισμα με το 

υψηλότερο επιτόκιο). Αποτέλεσμα των παραπάνω μεταβολών είναι να μειωθεί η 

ισοτιμία μεταξύ των δυο νομισμάτων προς όφελος του νομίσματος με το υψηλότερο 

επιτόκιο.

Επίσης, ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την ισοτιμία δυο νομισμάτων 

είναι η μεταβολή του επιτοκίου μιας τρίτης χώρας. Σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται 

αύξηση στη ζήτηση του νομίσματος της τρίτης χώρας όπου κατευθύνεται πλέον η 

προσφερόμενη ποσότητα με αντίστοιχη μείωση της προσφοράς του νομίσματος για 

ανταλλαγή μεταξύ των δύο νομισμάτων. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η πτώση της 

καμπύλης προσφοράς και ζήτησης μεταξύ των δύο νομισμάτων και αντίστοιχα η μείωση 

της ισοτιμίας τους (πτώση του σημείου τομής των δύο καμπύλών).

Παράλληλα θα πρέπει να τονισθεί ότι, η παρουσία υψηλών επιτοκίων σε ένα νόμισμα, η 

οποία ελκύει ξένα κεφάλαια λόγω καλύτερης απόδοσης, μπορεί να αντανακλά 

προβλέψεις για υψηλό πληθωρισμό στο μέλλον, γεγονός το οποίο, όμως, αποθαρρύνει 

ξένους επενδυτές να τοποθετηθούν στο συγκεκριμένο νόμισμα (η εμφάνιση υψηλού 

πληθωρισμού επηρεάζει πτωτικά την ισοτιμία του νομίσματος έναντι των υπολοίπων). 

Για αυτό τον λόγο είναι πιο χρήσιμο να μελετούμε το πραγματικό επιτόκιο ενός 

νομίσματος, το οποίο προκύπτει από την συνθήκη Fisher ως εξής :
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Πραγματικό επιτόκιο = Ονομαστικό επιτόκιο - Πληθωρισμός

Η παραπάνω σχέση αποτελεί κοινό στοιχείο σύγκρισης για την αποτίμηση των 

επιτοκιακών μεταβολών μεταξύ των χωρών, διότι συνδέει τα ονομαστικά επιτόκια και 

τον πληθωρισμό, τα οποία έχουν άμεση επίπτωση στην πορεία των επιτοκίων.

γ)Επίπεδο εισοδήματος Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες είναι το επίπεδο εισοδήματος μεταξύ των χωρών. Πιο συγκεκριμένα, όταν 

αυξάνεται το επίπεδο εισοδήματος σε μία χώρα παρατηρείται αύξηση της ζήτησης σε 

προϊόντα άλλης χώρας (άρα και αύξηση της ζήτησης του αντίστοιχου νομίσματος) της 

οποίας το επίπεδο εισοδήματος παραμένει αμετάβλητο. Από την άλλη πλευρά, η χώρα 

με το σταθερό επίπεδο εισοδήματος δεν παρουσιάζει μεταβολή στην προσφορά του 

νομίσματος της για πώληση. Η υπόθεση αυτή οδηγεί σε άνοδο της ισοτιμίας μεταξύ των 

δυο νομισμάτων προς όφελος της χώρας με το σταθερό επίπεδο εισοδήματος.

δ) Κυβερνητικοί χειρισμοί Οι κυβερνητικοί χειρισμοί των χωρών επηρεάζουν άμεσα 

την πορεία των συναλλαγματικών ισοτιμιών με ποικίλους τρόπους, όπως :

1) επιβολή εμποδίων σε ξένα νομίσματα, 2) επιβολή εμποδίων στους ξένους «traders», 

3) παρέμβαση (αγοράζοντας και πουλώντας νομίσματα) στις ξένες αγορές 

συναλλάγματος και 4) επιρροή στις μακροοικονομικές μεταβλητές όπως ο πληθωρισμός, 

τα επιτόκια, το επίπεδο εσόδων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κυβερνητικής 

επιρροής είναι η επιβολή φόρων σε επιτοκιακές αποδόσεις που προκύπτουν από 

επενδύσεις σε ξένα νομίσματα, αποθαρρύνοντας έτσι την πραγματοποίηση τέτοιων 

κινήσεων.

ε) Προσδοκίες Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

είναι οι προσδοκίες της αγοράς για την πορεία των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο 

μέλλον. Όπως άλλες οικονομικές αγορές έτσι και οι αγορές συναλλάγματος αντιδρούν 

σε κάθε νέο που μπορεί να επηρεάσει μελλοντικά την συγκεκριμένη αγορά.

Για παράδειγμα, πληροφορίες για πιθανή άνοδο του πληθωρισμού σε μια χώρα μπορεί 

να οδηγήσουν σε αθρόες πωλήσεις του αντίστοιχου νομίσματος προλαμβάνοντας
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μελλοντική μείωση της αξίας του. Οι πωλήσεις αυτές όμως προκαλούν άμεσα πτωτικές 

πιέσεις στο συγκεκριμένο νόμισμα, επηρεάζοντας την συναλλαγματική του ισοτιμία. 

Πολλοί επενδυτικοί οίκοι (όπως εμπορικές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες) 

τοποθετούνται σε διάφορα νομίσματα ανάλογα με τις προβλέψεις τους για μεταβολές 

των επιτοκίων στις αντίστοιχες χώρες. Κατά την διάρκεια της Ασιατικής κρίσης στην 

διετία 1997-1998 πολλές εμπορικές τράπεζες σε όλον τον κόσμο πραγματοποίησαν 

πωλήσεις σε Ασιατικά νομίσματα (αγοράζοντας άλλα) διότι προέβλεπαν ότι τα 

νομίσματα της Ασίας ήταν υπερτιμημένα. Αυτές οι κινήσεις προκάλεσαν πτωτικές 

πιέσεις στα Ασιατικά νομίσματα και κρίθηκαν από πολλούς ανθρώπους ότι διαιωνίζουν 

την αδυναμία αυτών των νομισμάτων. Από την άλλη πλευρά όμως, ανάλογες κινήσεις 

τραπεζών έχουν ως αποτέλεσμα την ώθηση της αξίας του νομίσματος στο κατάλληλο 

επίπεδο και τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής αγοράς όπου οι αξίες των νομισμάτων 

προσαρμόζονται στις σχετικές πληροφορίες που επηρεάζουν τις προβλέψεις. Οι 

ανταλλαγές που πραγματοποιούνται στις αγορές συναλλάγματος διευκολύνουν τόσο τις 

εμπορικές όσο και τις οικονομικές κινήσεις. Γενικά, εμπορικές συναλλαγές στο ξένο 

συνάλλαγμα ανταποκρίνονται λιγότερο στις πληροφορίες που υπάρχουν στην αγορά, σε 

αντίθεση με τις οικονομικής φύσης συναλλαγές (οι αποφάσεις για διακράτηση ενός 

χρεογράφου σε συγκεκριμένο νόμισμα εξαρτάται συχνά από τις προσδοκώμενες αλλαγές 

των συγκεκριμένων συναλλαγματικών αξιών). Έτσι από την στιγμή που οι πληροφορίες 

της αγοράς επηρεάζουν τις προβλέψεις για μεταβολές στην αξία των νομισμάτων, είναι 

πιθανή η εμφάνιση κερδοσκοπικών συναλλαγών με αποτέλεσμα συναλλαγματικές 

ισοτιμίες να παρουσιάζουν μεγάλες μεταβολές. Δεν είναι σπάνια η μεγάλη μεταβολή 

ενός νομίσματος το οποίο τη μια μέρα ενισχύεται σημαντικά και την επομένη 

παρουσιάζει πτώση. Αυτή η αντίδραση παρατηρείται όταν οι κερδοσκόποι αντιδρούν 

υπερβολικά την ημέρα που διαρρέουν στην αγορά νέες πληροφορίες με αποτέλεσμα να 

διορθώσουν την επόμενη ημέρα.

Οι υπερβολικές αντιδράσεις των κερδοσκόπων στο γεγονός ότι οι αποφάσεις που 

παίρνουν για να τοποθετηθούν σε ένα νόμισμα βασίζονται σε ενδείξεις που μπορεί να 

οδηγήσουν σε συγκεκριμένες πράξεις (μπορεί όμως και όχι) χωρίς να περιμένουν την 

επιβεβαίωση των ίδιων των πράξεων.
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Επίσης, οι κερδοσκόποι μπορεί να επηρεάσουν κινήσεις των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών σε αναδυόμενες αγορές γιατί αυτές οι αγορές διαθέτουν μικρότερα ποσά 

συναλλάγματος για εμπορικούς σκοπούς (όπως αγοραπωλησίες σε διεθνές περιβάλλον) 

και ως εκ τούτου έχουν μικρότερη ρευστότητα από ότι οι μεγαλύτερες αγορές 

(χαρακτηριστικό παράδειγμα η ξαφνική πτώση στο ρώσικο ρούβλι το 1998 που 

οφείλονταν σε κερδοσκοπικές κινήσεις).

στ) Αλληλεπίδραση παραγόντων Όλοι οι παραπάνω παράγοντες επιδρούν στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες ενώ παράλληλα είναι πιθανή και η αλληλεπίδραση μεταξύ 

τους.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι παράγοντες εμπορικής και οικονομικής 

φύσης, καθώς και ο τρόπος που αυτοί επηρεάζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Παράγοντες Εμπορικής φύσης

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ευαισθησία της συναλλαγματικής ισοτιμίας στους 

παραπάνω παράγοντες εξαρτάται από τον όγκο των συναλλαγών μεταξύ δύο χωρών (αν
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π.χ. μεταξύ δύο χωρών υφίσταται σημαντικό ύψος μετακίνησης κεφαλαίων, 

διακυμάνσεις των επιτοκίων θα επηρεάζουν περισσότερο την συναλλαγματική ισοτιμία 

των αντίστοιχων νομισμάτων παρά μια πιθανή μεταβολή στον πληθωρισμό των χωρών 

αυτών).

2.2. Μικροοικονομικοί παράγοντες

Κατά τη μέτρηση της έκθεσης μιας επιχείρησης στις μεταβολές των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών ο συναλλαγματικός κίνδυνος μπορεί γενικότερα να ορισθεί ως ο κίνδυνος που 

επηρεάζει την λειτουργία μίας εταιρίας και προκύπτει από τις διακυμάνσεις των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Μία πολυεθνική εταιρία παρακολουθεί όλες τις 

δραστηριότητές της προκειμένου να καθορίσει τον βαθμό έκθεσης της σε 

συναλλαγματικούς κινδύνους.

Υπάρχουν απόψεις οι οποίες υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει σχέση της θέσης που έχει μία 

πολυεθνική εταιρία έναντι των συναλλαγματικών κινδύνων.

Έτσι, για παράδειγμα η θεωρία της «Ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης» 

υποστηρίζει ότι οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών ισορροπούν από τις 

διακυμάνσεις των τιμών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση διολίσθησης του εγχώριου 

νομίσματος ένας εισαγωγέας θα πληρώσει περισσότερα χρήματα για την εισαγωγή ίδιας 

ποσότητας προϊόντων, από την άλλη πλευρά, όμως, ο εγχώριος παραγωγός θα 

επηρεασθεί από τη διολίσθηση του νομίσματος, αφού αυτή (σύμφωνα με την θεωρία) θα 

προέλθει από αύξηση του πληθωρισμού της χώρας. Ως εκ τούτου μπορεί ο παραγωγός 

να μην επηρεάζεται άμεσα από τη διολίσθηση του εγχώριου νομίσματος, αλλά το 

κόστος παραγωγής των προϊόντων του αυξάνει σαν αποτέλεσμα της ανόδου του 

πληθωρισμού.

Επίσης, μία άλλη άποψη για την μη συσχέτιση του συναλλαγματικού κινδύνου με τη 

λειτουργία μιας εταιρίας αναφέρει ότι, η ίδια η εταιρία μπορεί να αναχαιτίσει τον 

κίνδυνο με τη χρησιμοποίηση παραγώγων (συμβόλαια Forward, Futures και Options). 

Πάντως θα ήταν αφελές να ειπωθεί ότι, μία πολυεθνική εταιρία η οποία έχει παρουσία 

σε πολλές χώρες δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

εξαιτίας των αντισταθμιστικών επιδράσεων μεταξύ των συναλλαγών σε διαφορετικά
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νομίσματα. Από την άλλη πλευρά, όταν ον «Stakeholders» (όπως οι πιστωτές και οι 

μέτοχοι) είναι καλά διαφοροποιημένοι μπορούν να ξεφύγουν από ζημίες 

συναλλαγματικών κινδύνων που μπορεί να παρουσιάσει μία πολυεθνική εταιρία, η οποία 

στο βαθμό που μπορεί να σταθεροποιήσει τα κέρδη της με αναχαίτιση του 

συναλλαγματικού κινδύνου μπορεί να μειώσει και τα γενικά της έξοδα.

Όπως έχει ήδη ειπωθεί, δεν είναι εφικτή η πρόβλεψη των συναλλαγματικών ισοτιμιών με 

απόλυτη ακρίβεια, αλλά τουλάχιστον η εταιρία μπορεί να υπολογίσει την έκθεσή της σε 

συναλλαγματικές μεταβολές και να υιοθετήσει ανάλογα τεχνικές για να την περιορίσει. 

Ο υπολογισμός του βαθμού έκθεσης βασίζεται πάνω σε τρεις παραμέτρους :

1) στη συναλλακτική θέση, 2) στην οικονομική θέση και 3) στο συναλλαγματικό 

κίνδυνο.

Συναλλακτικά Θέση Η αξία των ταμειακών εισροών και εκροών σε διάφορα 

νομίσματα που θα εισπράξει μία εταιρία επηρεάζεται από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

με τις οποίες γίνεται η μετατροπή. Ο βαθμός στον οποίο η αξία των μελλοντικών 

συναλλαγών μπορεί να επηρεασθεί από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

αποτελεί την συναλλακτική θέση. Ο αντίκτυπος μεγάλων μεταβολών στην αξία ενός 

νομίσματος μπορεί να είναι καταστρεπτικός για μια εταιρία που η δράστηριότητά της 

στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο διεθνές εμπόριο. Προκειμένου η εταιρία να μετρήσει τη 

συναλλακτική της θέση θα πρέπει να καθορίσει τόσο το προβλεπόμενο καθαρό ποσό 

μεταξύ εισροών και εκροών σε κάθε ξένο νόμισμα, όσο και το συνολικό ρίσκο από την 

έκθεση σε όλα τα ξένα νομίσματα στα οποία συναλλάσσεται. Πιο συγκεκριμένα οι 

κύριοι τρόποι για τον καθορισμό της συναλλακτικής θέσης είναι οι εξής : 

α) Συναλλακτική θέση των καθαρών ταμειακών ροών

Βασικός σκοπός μιας πολυεθνικής εταιρίας είναι η βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη ταμειακών 

ροών ανά νόμισμα. Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται σε ενοποιημένα ποσά εισροών και 

εκροών ανά νόμισμα για όλες τις θυγατρικές εταιρίες γεγονός το οποίο βοηθάει 

σημαντικά στην αποτίμηση της θέσης που έχει ο όμιλος σε κάθε ένα νόμισμα, 

λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις που αυτό παρουσιάζει καθώς και την σχέση του 

με τα άλλα νομίσματα.
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β) Συναλλακτική θέση βάσει των νομισματικών διακυμάνσεων

Προκειμένου να προβλέψει μια πολυεθνική εταιρία συναλλαγματικές ισοτιμίες με 

ακρίβεια μπορεί να αξιολογήσει ιστορικά δεδομένα ώστε να αποτιμήσει την πιθανότητα 

μεταβολής της αξίας κάθε νομίσματος. Η τυπική απόκλιση στατιστικά αποτελεί ένα 

πιθανό τρόπο για την μέτρηση των μεταβολών του ενώ και η εξέταση των μεταβολών 

στη διάρκεια του χρόνου συντελεί στην καλύτερη πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας 

των νομισμάτων.

γ) Συναλλακτική θέση βάσει της συσχέτισης των νομισμάτων

Η συσχέτιση μεταξύ των μεταβολών των νομισμάτων μπορεί να υπολογισθεί από τον 

συντελεστή συσχέτισης ο οποίος υποδεικνύει τον βαθμό στον οποίο οι μεταβολές δύο 

νομισμάτων σχετίζονται μεταξύ τους. Σε περίπτωση τέλειας θετικής συσχέτισης ο 

συντελεστής συσχέτισης είναι ίσος με τη μονάδα, ενώ αντίθετα όταν ο δείκτης είναι ίσος 

με το -1 δείχνει την αντιστρόφως ανάλογη συσχέτιση μεταξύ των μεταβολών δυο 

νομισμάτων.

δ) Συναλλακτική θέση βάσει της μεθόδου « Value at risk»

Η συγκεκριμένη θεωρία συνδυάζει τη διακύμανση των ισοτιμιών με την συσχέτιση 

μεταβολών μεταξύ των νομισμάτων ώστε να καθορίζει την μέγιστη πιθανή ζημία της 

αξίας της συναλλαγματικής θέσης που διατηρεί μια πολυεθνική εταιρία.

ΟικονοίΗκιί θέση Ο βαθμός στον οποίο η παρούσα αξία μελλοντικών ταμειακών ροών 

(εισροών και εκροών) μπορεί να επηρεασθεί από μεταβολές στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες ονομάζεται οικονομική έκθεση στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Έτσι, 

συναλλαγές όπως οι εξαγωγές σε τοπικό ή ξένο νόμισμα ή οι αποδόσεις από ξένες 

επενδύσεις επηρεάζουν τις ταμειακές ροές μιας πολυεθνικής εταιρίας, ενώ αντίθετα οι 

εισαγωγές σε διάφορα νομίσματα και ο δανεισμός ξένων κεφαλαίων επηρεάζει τις 

ταμειακές εκροές.

Μία πιθανή ανατίμηση του τοπικού νομίσματος θα επέφερε μείωση των πωλήσεων σε 

τοπικό επίπεδο αφού τα εισαγόμενα προϊόντα θα ήταν φθηνότερα για τους καταναλωτές, 

με αποτέλεσμα να μειωθούν οι εισροές της εταιρείας. Αντίστοιχα οι εισαγόμενες
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προμήθειες εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα θα μειώνονταν σε περίπτωση ανατίμησης του 

τοπικού νομίσματος επηρεάζοντας ανάλογα και τις ταμειακές εκροές.

Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ανατίμηση ενός νομίσματος μειώνει τόσο τις 

ταμειακές εισροές όσο και τις εκροές, αλλά ο αντίκτυπος μιας ανατίμησης εξαρτάται από 

τον μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό επηρεασμού των εισροών και εκροών (όπως στην 

περίπτωση που μια εταιρεία είναι εξαγωγική αλλά οι προμήθειες και ο δανεισμός της 

είναι σε τοπικό νόμισμα).

Από τη άλλη πλευρά, μια πιθανή υποτίμηση του τοπικού νομίσματος επιφέρει τις 

αντίθετες συνέπειες, δηλαδή αυξάνει τόσο τις εισροές όσο και τις εκροές.

Ακόμα και στην περίπτωση μιας τοπικής εταιρείας η οποία προμηθεύεται τις α' ύλες και 

πουλάει το τελικό προϊόν αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά οι καθαρές ταμειακές ροές 

της μπορεί να επηρεασθούν από την αύξηση της ζήτησης προϊόντων ξένων 

ανταγωνιστών σε περίπτωση υποτίμησης του ξένου νομίσματος έναντι του εγχώριου.

Για να μετρήσουμε την οικονομική θέση μιας πολυεθνικής εταιρείας μπορούμε να 

ακολουθήσουμε τις παρακάτω μεθόδους:

1) να ταξινομήσουμε τις ταμειακές ροές ανάλογα με τις κατηγορίες εσόδων και να 

προβλέψουμε κάθε κατηγορία εσόδου με βάση τις εκτιμήσεις συναλλαγματικών 

ισοτιμιών,

2) να εφαρμόσουμε την παλινδρόμηση στις απολογιστικές ταμειακές ροές και στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες ως εξής :

PCFt= ao + aj et + μι 

όπου

PCFt = ποσοστιαία μεταβολή στις προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό ταμειακές ροές,

υπολογισμένη στο τοπικό νόμισμα της εταιρίας μέσα σε μια διάρκεια χρόνου ϊ.

et = ποσοστιαία μεταβολή στην συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος σε μία

διάρκεια χρόνου ϊ.

μι = παράγοντας τυχαίου λάθους

ai =συντελεστής παλινδρόμησης

Ο συντελεστής παλινδρόμησης ai υπολογισμένος με βάση την ανάλυση παλινδρόμησης 

θα δήλωνε την ευαισθησία της ποσοστιαίας μεταβολής των ταμειακών ροών (PCFt) σε
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σχέση με την ποσοστιαία μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίες (et). Αν η εταιρεία 

δεν προέβλεπε σημαντικές ρυθμίσεις στην λειτουργική της δομή θα περίμενε ότι η 

ευαισθησία που υπολογίζεται βάση της ανάλυσης παλινδρόμησης θα ήταν περίπου ίδια 

και στο μέλλον.

Το παραπάνω μοντέλο μπορεί να εμπλουτιστεί για να χρησιμοποιηθεί και σε πιο 

περίπλοκους υπολογισμούς όπως στη περίπτωση ανατίμησης άλλων νομισμάτων τα 

οποία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο μοντέλο ως πρόσθετες ανεξάρτητες 

μεταβλητές.

Ο αντίκτυπος κάθε νομίσματος θα μπορούσε να υπολογιστεί με τη μέτρηση του 

αντίστοιχου συντελεστή. Έτσι εάν μια πολυεθνική εταιρεία επηρεαζόταν από πολλά 

νομίσματα το μοντέλο θα υπολόγιζε την ευαισθησία της ποσοστιαίας μεταβολής των 

ταμειακών ροών σε σχέση με ένα δείκτη νομισματικής σύνθεσης. Η παραπάνω ανάλυση 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ξεχωριστές υποπεριόδους προκειμένου να διερευνηθεί 

η ευαισθησία των ταμειακών ροών στο πέρασμα του χρόνου. Επίσης το συγκεκριμένο 

μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί:

α)προκειμένου να εξετάσουμε το κατά πόσο οι τιμές των μετοχών αλλάζουν σε 

συνάρτηση με τη μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών,

β)για την αποτίμηση των συνεπειών από τη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

σε ένα συγκεκριμένο τομέα της επιχείρησης.

Συναλλαγιιατικός κίνδυνικ Η έκθεση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

μιας πολυεθνικής εταιρίας στις μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι γνωστή σαν 

«translation exposure». Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων για να ενοποιηθούν 

με αυτές της μητρικής εταιρίας δεν επηρεάζουν τις ταμειακές ροές μιας πολυεθνικής 

εταιρίας. Ωστόσο τα ενοποιημένα κέρδη επηρεάζονται από την μετατροπή του τοπικού 

νομίσματος της θυγατρικής εταιρίας, επιδρώντας ανάλογα και στις τιμές των μετοχών 

των πολυεθνικών εταιριών.

Οι συνέπειες που μπορεί να προέλθουν από την μετατροπή νομισμάτων θυγατρικών 

εταιριών σε ενοποιημένες καταστάσεις μπορεί να διαστρεβλώσουν την πραγματική αξία 

της πολυεθνικής εταιρίας είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Ως εκ τούτου,
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θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους καθοριστικούς παράγοντες για την εκτίμηση του 

συναλλαγματικού κινδύνου οι οποίοι είναι οι εξής : 

α) ο βαθμός ανάμειξης των ξένων θυγατρικών εταιριών

Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός που συνδέεται η δραστηριότητα μιας πολυεθνικής 

εταιρίας με τις ξένες θυγατρικές της εταιρίες, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο βαθμός των 

στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων που είναι ευαίσθητα στον συναλλαγματικό 

κίνδυνο,

β) η γεωγραφική θέση των ξένων θυγατρικών εταιριών

Η χώρα στην οποία λειτουργεί μία θυγατρική εταιρία μπορεί να επηρεάσει τον βαθμό 

του συναλλαγματικού κινδύνου, αν λάβουμε υπόψη ότι οι οικονομικές καταστάσεις 

υπολογίζονται στο τοπικό νόμισμα της χώρας, 

γ) οι λογιστικές μέθοδοι

Η μέθοδος της λογιστικής παρακολούθησης που χρησιμοποιείται για την μετατροπή στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μπορεί να επηρεάσει τη λογιστική θέση μιας 

πολυεθνικής εταιρίας. Ακολουθώντας τα οικονομικά και λογιστικά κριτήρια που 

υιοθετήθηκαν από το 1981, οι λογιστικοί κανόνες ενοποίησης άλλαξαν ριζικά.

Παρακάτω αναφέρουμε τα βασικότερα σημεία τους όπως :

• το νόμισμα της επιχείρησης είναι το νόμισμα του οικονομικού περιβάλλοντος 

στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται,

• η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων χρησιμοποιείται για να μετατρέψει το ενεργητικό 

και το παθητικό της ξένης επιχείρησης στο νόμισμα που θα αποτυπωθούν οι 

οικονομικές καταστάσεις,

• ο σταθμισμένος μέσος όρος της συναλλαγματικής ισοτιμίας χρησιμοποιείται 

για να μετατραπούν τα έσοδα, έξοδα, οι ζημίες και τα κέρδη μιας ξένης 

εταιρίας στο νόμισμα των οικονομικών καταστάσεων,

• τα τυχόν κέρδη ή ζημίες κατά την μετατροπή του νομίσματος μιας ξένης 

εταιρίας δεν αυξάνουν (ή μειώνουν) απευθείας το καθαρό έσοδο της εταιρίας, 

αλλά αποτελούν δευτερεύουσας σημασίας στοιχείο για την περιουσία του
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μετόχου (εξαίρεση του κανόνα αποτελεί η ξένη εταιρία που βρίσκεται σε 

χώρα με υψηλό πληθωρισμό),

• τα πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές 

ξένων νομισμάτων επηρεάζουν απευθείας το καθαρό έσοδο της (πλην 

ορισμένων εξαιρέσεων).

Εξετάζοντας το βαθμό στον οποίο μπορεί να επηρεάσει η έκθεση σε μεταβολές 

συναλλαγματικών ισοτιμιών την αξία μιας πολυεθνικής επιχείρησης παρουσιάζουμε τον 

παρακάτω τύπο :

ν = Σ%,| Σ [Ε (CFj t) * Ε (ERj-t)] / (1+k) (1)

όπου :

V = η αξία της πολυεθνικής εταιρίας.

Ε (CFJjt)= αναμενόμενες Ταμειακές ροές εκφρασμένες στο νόμισμα) που θα ληφθούν 

από τη μητρική εταιρία στον χρόνο t.

Ε (ERjjt) = αναμενόμενη ισοτιμία στην οποία το νόμισμα j μπορεί να μετατραπεί σε 

νόμισμα της μητρικής εταιρίας στο τέλος της περιόδου t. 

κ = σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου της μητρικής εταιρίας, 

m = αριθμός νομισμάτων, 

η = αριθμός χρονικών διαστημάτων.

Η συναλλακτική θέση επηρεάζει τις ταμειακές ροές στο νόμισμα της μητρικής εταιρίας 

οι οποίες λαμβάνονται όταν πραγματοποιείται η μετατροπή των ταμειακών ροών των 

ξένων θυγατρικών εταιριών.

Επίσης, οι ταμειακές εισροές και εκροές σε ξένο νόμισμα που δημιουργούνται από τις 

θυγατρικές εταιρίες μπορεί να επηρεασθούν από την πορεία των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών πριν αυτές μετατραπούν στο νόμισμα της μητρικής εταιρίας. Για παράδειγμα 

θυγατρική εταιρία μπορεί να ανταγωνίζεται με επιχειρήσεις σε άλλες χώρες και η ζήτηση 

των προϊόντων της να εξαρτάται από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες στις οποίες είναι 

εκφρασμένα τα προϊόντα των ανταγωνιστών.
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Δεδομένου ότι οι ταμειακές ροές επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από τις 

διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε μία πολυεθνική εταιρία, αυτή 

χρησιμοποιεί τα «νομισματικά παράγωγα» προκειμένου να καλύψει τη θέση της έναντι 

των ξένων νομισμάτων και να αναχαιτίζει πιθανούς κινδύνους από προβλεπόμενες 

μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τα βασικότερα είδη «νομισματικών 

παραγώγων» είναι τα «Συμβόλαια Forward», τα «Συμβόλαια Futures» και τα 

«Συμβόλαια Options».

Α) Συμβόλαια Forward

Αποτελούν συμφωνίες μεταξύ εταιριών και εμπορικών Τραπεζών που αφορούν την 

ανταλλαγή ενός συγκεκριμένου ποσού, σε καθορισμένο νόμισμα και με 

προκαθορισμένη ισοτιμία (Forward rate) και ημερομηνία στο μέλλον, προϋποθέτοντας 

ότι η πολυεθνική εταιρία προβλέπει ότι θα έχει συγκεκριμένες ανάγκες ή εισπράξεις στο 

μέλλον σε συγκεκριμένη ημερομηνία και νόμισμα, ώστε να «κλειδώσευ> τη θέση της. Αν 

η τιμή Forward υπερβαίνει την τιμή spot τότε η τιμή Forward περιέχει «premium», ενώ 

σε αντίθετη περίπτωση αν είναι μικρότερη τότε περιέχει «discount».

Σημειώνεται ότι, η τιμή Forward κάποιου νομίσματος ποικίλει ανάλογα με τη διάρκεια 

που έχει το Συμβόλαιο και αφορά κλείδωμα ισοτιμίας στο οποίο μία επιχείρηση μπορεί 

είτε να αγοράσει είτε να πουλήσει ξένα νομίσματα σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία στο 

μέλλον. Έτσι, όταν η Τράπεζα δίνει τιμή πώλησης (ή αγοράς για την εταιρία) 

περιλαμβάνει σε αυτή το «ask spread», ενώ στην περίπτωση που δίνει τιμή αγοράς 

περιλαμβάνει το «bid spread». Η διαφορά μεταξύ bid/ask spread εξαρτάται από τη 

συχνότητα των συμβολαίων και το βάθος της αγοράς Forward για ένα νόμισμα (όσο 

περισσότερη ζήτηση παρατηρείται σε Συμβόλαια Forward ενός νομίσματος τόσο 

μικτότερη είναι και η διαφορά μεταξύ bid/ask spread).

Β) Συμβόλαια Futures

Πρόκειται για συμβόλαια που προσδιορίζουν μία συγκεκριμένη ανταλλαγή, ορισμένης 

αξίας σε ένα νόμισμα και σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον. Τα συμβόλαια αυτά 

εμπορεύονται στην «Αγορά του Σικάγο» (Chicago Mercantile Exchange-CME). Οι

25



επιχειρήσεις που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εντολές αγοράς ή πώλησης 

«Συμβολαίων Futures» απευθύνονται σε «διαμεσολαβητές-εταιρίες», οι οποίες με τη 

σειρά τους μεταφέρουν τις εντολές στο ταμπλό της «Αγοράς του Σικάγο», όπου θα 

πρέπει να βρουν μία συμπληρωματική εντολή έτσι ώστε να κλείσουν μεταξύ τους. 

Μερικές από τις βασικές διαφορές με ένα Συμβόλαιο Forward είναι ότι τα Futures 

εμπορεύονται στην αγορά και είναι τυποποιημένα, ενώ τα Forward είναι προϊόν 

διαπραγμάτευσης μεταξύ επιχείρησης και Τράπεζας. Επίσης, στην περίπτωση των 

Futures επιβάλλεται από τους «εκκαθαριστές» η κατάθεση ενός ποσού που 

αντιπροσωπεύει το περιθώριο που απαιτείται για να καλύπτει τυχόν διακυμάνσεις της 

αξίας ενός συμβολαίου.

Π Συμβόλαια Options

Τα συμβόλαια αυτά δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε αγορά 

ή πώληση νομισμάτων σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον, κατά την οποία, 

μπορούν να εκτελέσουν την συγκεκριμένη εντολή, αν κρίνουν ότι τους συμφέρει. Τα 

Συμβόλαια Options είτε εμπορεύονται στην αγορά, είτε αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης μεταξύ επιχειρήσεων και Τραπεζών όπου καθορίζονται συγκεκριμένοι 

όροι ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας. Η βασική διαφορά με τα Futures είναι ότι τα 

τελευταία απαιτούν την υποχρεωτική εκτέλεση του Συμβολαίου κατά την ημερομηνία 

λήξης τους, ανεξάρτητα αν αυτή είναι συμφέρουσα για την επιχείρηση, ενώ τα 

Συμβόλαια Options παρέχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης των όρων του συμβολαίου, 

εφόσον αυτή κρίνεται από την επιχείρηση ότι θα αποφέρει κέρδος ή θα αναχαιτίσει 

συναλλαγματικό κίνδυνο.

Τα Συμβόλαια δικαιωμάτων (options) χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες : 1) τα 

δικαιώματα Call και 2) τα δικαιώματα Put.

Τα δικαιώματα Call παρέχουν το δικαίωμα της αγοράς μιας συγκεκριμένης ποσότητας 

νομίσματος, σε καθορισμένη τιμή και χρόνο. Η τιμή άσκησης του δικαιώματος 

ονομάζεται Strike price, ενώ η επιχείρηση επιβαρύνεται με την Τιμή ασφαλίστρου η 

οποία επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες : α) το υφιστάμενο επίπεδο της spot τιμής 

έναντι της strike price, β) το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την ημερομηνία
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λήξης του συμβολαίου και γ) τη μεταβλητότητα που μπορεί να παρουσιάσει ένα νόμισμα 

(όσο έχουμε μεγάλες διακυμάνσεις της τιμής ενός νομίσματος τόσο αυξάνει η τιμή του 

δικαιώματος Call).

Αντίστοιχα ο ιδιοκτήτης ενός συμβολαίου put option έχει το δικαίωμα να πουλήσει ένα 

νόμισμα σε μια συγκεκριμένη τιμή strike price μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανοιχτή «θέση» σε ξένα νομίσματα μπορεί να 

χρησιμοποιήσουν τα options για να καλυφθούν από πιθανούς συναλλαγματικούς 

κινδύνους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση του δικαιώματος του option είναι 

προαιρετική.

Αρκετές φορές τα option αποδεικνύονται καταλληλότερα για μια εταιρεία από ότι τα 

συμβόλαια future και forward γιατί δεν δημιουργούν υποχρέωση η οποία πρέπει να 

καλυφθεί από την εταιρεία μέχρι την λήξη του συμβολαίου και αποτελούν ένα βασικό 

εργαλείο αναχαίτισης συναλλαγματικού κινδύνου.

Βέβαια, η αγορά συμβολαίων options χρησιμοποιείται και για κερδοσκοπία όταν υπάρχει 

πρόβλεψη για μελλοντικές κινήσεις σε ένα συγκεκριμένο νόμισμα.

Πάντως, η αγορά δικαιώματος Call ενός νομίσματος από μια εταιρία πραγματοποιείται 

όταν προβλέπονται εκροές σε αυτό το νόμισμα το οποίο επιπλέον αναμένεται ότι θα 

ανατιμηθεί, ενώ αντίθετα η αγορά ενός δικαιώματος put σε ένα συγκεκριμένο νόμισμα 

προϋποθέτει ότι η εταιρία αναμένει έσοδα στο παραπάνω νόμισμα το οποίο επιπλέον 

προβλέπεται ότι θα υποτιμηθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ 

3.1 Συναλλαγματικά καθεστώτα

Τα συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορούν να χωρισθούν σε κατηγορίες 

ανάλογα με το βαθμό που οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ελέγχονται από την κυβερνητική 

πολιτική. Οι βασικές κατηγορίες συστημάτων είναι οι εξής :

αΙΣύστηαα Σταθερών Συναλλαναατικών Ισοτιαιών

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες στο παραπάνω σύστημα διατηρούνται σταθερές ή 

επιτρέπεται να παρουσιάσουν μεταβολές μέσα όμως σε συγκεκριμένα όρια.

Σε περίπτωση που ένα νόμισμα τείνει να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή επεμβαίνει η 

κυβέρνηση για να διατηρήσει την αξία του εντός των καθορισμένων ορίων (παράδειγμα 

αποτελεί η συμφωνία «Bretton woods» σύμφωνα με την οποία τα νομίσματα από το 

1944 και έως το 1971 αποτιμούνταν σε σχέση με την αξία του χρυσού, έτσι ώστε να 

περιορισθούν σημαντικά οι διακυμάνσεις των τιμών).

β) Σύσττιαα Κυιιαινόιιενων Συναλλαγιιατικών Ισοτιιηών

Σε ένα σύστημα ελεύθερης διακύμανσης οι τιμές των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

καθορίζονται από τις δυνάμεις της αγοράς χωρίς καμία παρέμβαση από τις κυβερνήσεις. 

Από την μακροοικονομική άποψη, το σύστημα ελεύθερης διακύμανσης θα ήταν 

προτιμότερο από αυτό των σταθερών ισοτιμιών. Για παράδειγμα η άνοδος του 

πληθωρισμού σε μια χώρα αυξάνει την ζήτηση για προϊόντα μιας άλλης χώρας της 

οποίας το νόμισμα ανατιμάται στην περίπτωση που έχουμε σύστημα ελεύθερης 

διακύμανσης, με αποτέλεσμα να παρατηρείται η ανατίμηση στα προϊόντα για άλλες 

χώρες, ακόμα και όταν οι εγχώριες τιμές τους παραμένουν αμετάβλητες. Έτσι μπορεί να 

παραμένουν ελκυστικότερα τα προϊόντα της χώρας με τον υψηλότερο πληθωρισμό αφού 

το νόμισμα της θα παραμένει υποτιμημένο. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η άνοδος 

του πληθωρισμού σε μια χώρα δεν επηρεάζει πάντα την αγοραστική δύναμη μιας άλλης, 

αλλά εξαρτάται από τις διακυμάνσεις που θα σημειωθούν στη συναλλαγματική τους 

ισοτιμία σε ένα σύστημα ελεύθερης ρευστότητας.
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Ένα άλλο πλεονέκτημα του συστήματος ελεύθερης ρευστότητας είναι η διατήρηση των 

τιμών συναλλάγματος σε συγκεκριμένα πλαίσια που θα καθορίζονται από την κεντρική 

τράπεζα έτσι ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή παρεμβατικής πολιτικής η οποία θα 

επιδράσει αρνητικά στην οικονομία προκειμένου να υπάρχει συνεχής έλεγχος των τιμών 

συναλλάγματος.

Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να αναφερθεί ότι μερικές φορές η εφαρμογή 

συστήματος ελεύθερης ρευστότητας σε μια οικονομία μπορεί να διογκώσει προβλήματα 

που μπορεί να προκόψουν.

Τελικά ο καθορισμός ενός συστήματος που διέπει τις τιμές συναλλάγματος εξαρτάται 

από το πολιτικό περιβάλλον, τις οικονομικές συνθήκες, τους σκοπούς και τις τακτικές 

που εφαρμόζονται.

Σύστηιια Ελετ/όιιενικ Συναλλανιιατικτκ Αιακύιιανστκ

Το σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών που εφαρμόζεται σε ορισμένες χώρες 

οριοθετείται μεταξύ των συστημάτων σταθερής και ελεύθερης διακύμανσης (μοιάζει με 

ένα σύστημα ελεύθερης διακύμανσης στο οποίο οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 

επιτρέπεται να μεταβάλλονται σε ημερήσια βάση, χωρίς όμως να καθορίζονται 

συγκεκριμένα όρια).Υπάρχουν βέβαια, κυβερνήσεις οι οποίες επιβάλλουν όρια 

διακυμάνσεων στα νομίσματα τους προκειμένου να περιορίσουν και να ελέγχουν το 

μέγεθος των μεταβολών.

Ο βασικός αντίλογος στο παραπάνω σύστημα είναι ότι η εφαρμογή του επιτρέπει σε μια 

κυβέρνηση να χειραγωγεί τις συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά τρόπο που να ευνοείται η 

ίδια σε βάρος άλλων χωρών (για παράδειγμα μια κυβέρνηση μπορεί να προσπαθήσει να 

αδυνατίσει το νόμισμα της προκειμένου να τονίσει μια στάσιμη οικονομία).

δ) Σύστηιια Σταθεροποιη ιιένων Συναλλαναατικών Ισοτιιιιών

Σε μερικές χώρες εφαρμόζεται σύστημα όπου υπάρχει συμφωνία ώστε η 

συναλλαγματική ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος να σταθεροποιείται σε σχέση με ένα 

ξένο νόμισμα κατά τρόπο ώστε να μεταβάλλεται η αξία του αναλογικά με τις μεταβολές 

του συγκεκριμένου νομίσματος και ανεξάρτητα από την πορεία των υπόλοιπων
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νομισμάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η καθιέρωση ενός συστήματος από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι τιμές συναλλάγματος των κρατών-μελών διατηρούνταν 

μέσα σε συγκεκριμένα όρια και ήταν δεμένα στο ECU που αποτελούσε μονάδα 

μέτρησης και η αξία της ήταν ο μέσος σταθμισμένος όρος όλων των τιμών 

συναλλάγματος των κρατών-μελών και η στάθμιση καθορίζονταν από το ακαθάριστο 

εθνικό προϊόν και τη δραστηριότητα κάθε μέλους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχικά 

οι διακυμάνσεις που επιτρέπονταν ανέρχονταν μέχρι 2,5%, μετά το 1993 όμως 

αυξήθηκαν σημαντικά τα όρια διακύμανσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών νομισμάτων. Ο 

παραπάνω μηχανισμός έγινε γνωστός ως ο «μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών». 

Το παραπάνω σύστημα εφαρμόζεται συνήθως από μικρές χώρες οι οποίες 

σταθεροποιούν την σχέση τους με το νόμισμα μιας άλλης χώρας όχι όμως και με όλες 

τις υπόλοιπες.

3.2 Κυβερνητική Παρέμβαση

Η κυβερνητική πολιτική επηρεάζει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες είτε μέσα από άμεσες 

είτε μέσα από έμμεσες παρεμβάσεις και η κυβερνητική παρέμβαση στις αγορές 

συναλλάγματος επηρεάζει αντίστοιχα την οικονομία.

Οι βασικότεροι λόγοι κρατικής παρέμβασης στις αγορές συναλλάγματος είναι οι 

ακόλουθοι:

α) Άμβλυνση των μεταβολών στις συναλλαγματικές α£ίες Αν η Κεντρική Τράπεζα 

μιας χώρας προβλέπει ότι η οικονομία της θα επηρεασθεί από απότομες μεταβολές 

της αξίας του νομίσματος της, μπορεί να προσπαθήσει να αμβλύνει τις μεταβολές 

του νομίσματος στο μέλλον. Η λειτουργία της αυτή μπορεί να μειώσει την αστάθεια 

στους «κύκλους της οικονομίας», να αυξήσει το διεθνές εμπόριο (με τον περιορισμό 

της αβεβαιότητας στις συναλλαγματικές ισοτιμίες) ή ακόμα και να μειώσει τις 

κερδοσκοπικές κινήσεις που θα προκαλούσαν μεγάλη πτώση στην αξία του 

νομίσματος.

β) Καθιέρωση άτυπων εμποδίων one α£ίες συναλλάγματος Μερικές φορές η 

Κεντρική Τράπεζα μπορεί να διατηρήσει το εγχώριο νόμισμα μέσα σε ανεπίσημα 

όρια, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους οι αναλυτές όταν υπολογίζουν τις προβλέψεις
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για την πορεία της αξίας ενός νομίσματος έναντι των υπολοίπων. Βέβαια, τα 

ανεπίσημα όρια μπορεί να αλλάξουν στη διάρκεια του χρόνου ανάλογα με τις 

οικονομικές συνθήκες που ισχύουν κάθε στιγμή.

γ) Αντίδραση σε παροδικέε διαστρεβλώσεις Μία Κεντρική Τράπεζα μπορεί να 

παρέμβει στην αγορά συναλλάγματος για να απομονώσει της αξία ενός νομίσματος 

από παροδικές διαστρεβλώσεις. Για παράδειγμα, αν προβλέπεται άνοδος των τιμών 

πετρελαίου τότε μπορεί να δημιουργηθούν προσδοκίες για μελλοντική πτώση της 

αξίας του Ιαπωνική νομίσματος έναντι του δολαρίου, αφού η Ιαπωνία ανταλλάσσει 

γιέν με δολάρια για να αγοράσει πετρέλαιο από χώρες που το εξάγουν.

Πολλές μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κυβερνητική παρέμβαση δεν 

έχει μόνιμο αντίκτυπο στις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών και σε πολλές 

περιπτώσεις οι παρεμβάσεις υπερκαλύπτονται από τις δυνάμεις της αγοράς. Ωστόσο η 

λειτουργία των κεντρικών τραπεζών βασίζεται στην άποψη ότι η απουσία αυτών των 

παρεμβάσεων θα συνέτεινε σε μεγάλες μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Άμεση Παρέμβαση

Ο άμεσος τρόπος παρέμβασης από την Κεντρική Τράπεζα μιας χώρας προκειμένου να 

οδηγήσει σε αύξηση ή πτώση της αξίας του νομίσματος της είναι η ανταλλαγή του με 

άλλα νομίσματα στις διεθνείς αγορές.

Ισοτιμία e

Ποσότητα ξένου νομίσματος 

Διάγραμμα 3.1
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.1 η αύξηση της ζήτησης ενός νομίσματος από την 

Κεντρική Τράπεζα έχει σαν αποτέλεσμα την άνοδο της τιμής του, ενώ αντίθετα η 

αύξηση της προσφοράς του προκαλεί μετατόπιση της καμπύλης S1 προς τα δεξιά, η 

οποία οδηγεί σε μείωση της αξίας του.

Όταν η Κεντρική Τράπεζα παρεμβαίνει στη διεθνή αγορά συναλλάγματος, χωρίς να 

ρυθμίζει ανάλογα και τις αλλαγές που σημειώνονται στην προσφορά νομισμάτων, τότε η 

παρέμβασή της ονομάζεται «μη αποστειρωμένη» (nonsterilized). Αν όμως, προχωρήσει 

σε πωλήσεις ενός νομίσματος διατηρώντας παράλληλα την προσφορά του στις αγορές 

χρήματος (με ταυτόχρονες συναλλαγές στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος και 

χρεογράφων), τότε η παρέμβασή της ονομάζεται «αποστειρωμένη» (Sterilized).

Έμμεση Παρέμβαση

Η Κεντρική Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έμμεση παρέμβαση, επηρεάζοντας 

τους παράγοντες που καθορίζουν την αξία ενός νομίσματος (π.χ. η μείωση των 

επιτοκίων μέσα από την αύξηση της προσφοράς νομίσματος θα είχε σαν αποτέλεσμα την 

αποθάρρυνση ξένων επενδύσεων σε χρεόγραφα εγχώριου νομίσματος).

Επίσης, μερικές κυβερνήσεις προχωρούν στον έλεγχο του ξένου συναλλάγματος (όπως 

λήψη περιορισμών στις συναλλαγές) προκειμένου να διατηρήσουν σε αποδεκτά επίπεδα 

την συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος τους.

Ένα αδύναμο εγχώριο νόμισμα παρακινεί την αύξηση της ξένης ζήτησης για προϊόντα. 

Επίσης μπορεί να συμβάλει στην μείωση του εγχώριου πληθωρισμού αλλά και να 

οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό .Για παράδειγμα στα τέλη της δεκαετίας του '70 το 

δολάριο ήταν αδύναμο με αποτέλεσμα οι εισαγωγές από τρίτες χώρες να είναι ακριβές. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι αμερικάνικες εταιρείες είχαν τη δυνατότητα όχι μόνο να 

αυξήσουν τις τιμές τους (αφού ήταν δύσκολο να τις ανταγωνιστούν οι ξένες 

επιχειρήσεις) αλλά και να ενισχύσουν τις εξαγωγές τους αποκτώντας πλεονέκτημα από 

το αδύναμο δολάριο.

Αντίθετα ένα ισχυρό εγχώριο νόμισμα ενθαρρύνει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις 

να αγοράσουν αγαθά από τις τρίτες χώρες. Αυτή η κατάσταση ενισχύει τον ξένο 

ανταγωνισμό και αποτρέπει τους εγχώριους παραγωγούς από αυξήσεις τιμών. Ως εκ
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τούτου ο εγχώριος πληθωρισμός τείνει να μειωθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι άλλοι 

παράγοντες παραμένουν αμετάβλητοι. Αν και το ισχυρό νόμισμα αποτελεί πιθανή 

θεραπεία για την μείωση του πληθωρισμού, μπορεί να επιφέρει υψηλά ποσοστά ανεργίας 

(εφόσον οι ξένες τιμές παραμένουν ελκυστικές).

Η άμεση μεσολάβηση μπορεί να επηρεάσει την αξία των ξένων νομισμάτων, η οποία θα 

καθορίσει τις αναμενόμενες ταμειακές ροές που τελικά θα λάβει η μητρική εταιρία. Στο 

βαθμό που αυτή η μεσολάβηση επηρεάζει τις ξένες οικονομικές συνθήκες, μπορεί να 

επηρεάσει και τη ζήτηση των προϊόντων που παράγονται από τις ξένες θυγατρικές 

εταιρίες άρα και τις προβλεπόμενες ταμειακές τους ροές. Επίσης, η πιθανή αύξηση του 

πληθωρισμού στην ξένη χώρα έχει σαν αποτέλεσμα την πίεση της αξίας του ξένου 

νομίσματος προς τα κάτω και κατά συνέπεια τη μείωση των προβλεπόμενων ταμειακών 

ροών που θα λάβει η μητρική εταιρία. Από την άλλη πλευρά, η πιθανή άνοδος των 

επιτοκίων της ξένης χώρας ωθεί προς τα πάνω την αξία του ξένου νομίσματος, 

επηρεάζοντας θετικά και τις ταμειακές ροές που θα λάβει η μητρική εταιρία. Βέβαια, οι 

παραπάνω υποθέσεις δεν περιέχουν τις επιδράσεις που μπορεί να έχουν αυτοί οι 

παράγοντες σε μία περίοδο οικονομικής ανάπτυξης της ξένης χώρας, η οποία θα 

επηρεάσει σίγουρα τη ζήτηση των προϊόντων της θυγατρικής εταιρίας και κατ' επέκταση 

τις αναμενόμενες ταμειακές ροές του ξένου νομίσματος (CFJit) που θα λάβει η μητρική 

επιχείρηση.

Επίσης, σε ένα σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών όπου οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες διατηρούνται σταθερές ή επιτρέπεται να παρουσιάσουν 

μεταβολές, μέσα όμως σε συγκεκριμένα όρια που προσδιορίζονται από την κυβερνητική 

πολιτική, τα διοικητικά καθήκοντα σε μία πολυεθνική επιχείρηση δεν είναι ιδιαίτερα 

αυξημένα. Υπάρχει, βέβαια, ο κίνδυνος της αλλαγής των ισοτιμιών από μια κυβέρνηση, 

αλλά αυτό μπορεί να επιδράσει θετικά σε μία εταιρία (όπως στην περίπτωση υποτίμησης 

ενός νομίσματος η οποία μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στις εξαγωγές μιας χώρας 

και τα συνέπεια και στην παραγωγικότητά της). Αντίθετα, σε ένα σύστημα ελεύθερης 

διακύμανσης, μια πολυεθνική επιχείρηση απαιτείται να διαθέτει σημαντικές πηγές για να 

αξιολογεί και να διαχειρίζεται τη θέση της ανάλογα με τις διακυμάνσεις των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ

Η κατάσταση της οικονομίας (ή μιας επιχείρησης) επηρεάζεται άμεσα από τις μεταβολές 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των οποίων η πρόβλεψη θεωρείται πλέον απαραίτητη 

για αποφάσεις όπως :

• αποφάσεις αναχαίτισης συναλλαγματικού κινδύνου σε μελλοντικές 

εισπράξεις και πληρωμές,

• αποφάσεις βραχυχρόνιας χρηματοδότησης όπου λαμβάνεται υπόψη τόσο το 

κόστος χρηματοδότησης όσο και η πρόβλεψη της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

σε μία συγκεκριμένη περίοδο,

• αποφάσεις βραχυπρόθεσμης επένδυσης όπου το καταλληλότερο νόμισμα 

είναι αυτό που θα δώσει την υψηλότερη απόδοση και την αύξηση της αξίας 

της επένδυσης,

• αποφάσεις για προϋπολογισμό τοποθέτησης κεφαλαίων,

• αποφάσεις μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (όπως η περίπτωση έκδοσης 

εταιρικών ομολόγων σε ξένο νόμισμα),

• αποφάσεις που σχετίζονται με την αποτίμηση των κερδών.

4.1. Μέθοδοι πρόβλεψης συναλλαγματικών ισοτιμιών

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για την πρόβλεψη των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε την πρόβλεψη των συναλλαγματικών ισοτιμιών η οποία 

στηρίζεται στην «Οικονομική ανάλυση».

Η πρόβλεψη βάσει οικονομικής ανάλυσης συνδέει τις οικονομικές μεταβλητές με τις 

τιμές συναλλάγματος. Μελετώντας τις τρέχουσες αξίες των μεταβλητών μαζί με τον 

αντίκτυπο που είχαν αυτές στις ιστορικές τιμές συναλλάγματος μπορούμε να 

διαμορφώσουμε προβλέψεις για την πορεία των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
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Στην οικονομική φιλολογία έχουν αναπτυχθεί εναλλακτικά υποδείγματα πρόβλεψης των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών ορισμένα από τα οποία θα αναπτύξουμε στη συνέχεια 

(Καρφάκης 1999, Mankiw 1999).

α) Ισοδυναμία Αγοραστικής δύναιιτις

Η θεωρία της «Ισοδυναμίας Αγοραστικής δύναμης» (Purchasing Power Parity), η οποία 

διατυπώθηκε από τον Cassel το 1916, παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις βασικότερες 

μεθόδους πρόβλεψης των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η θεωρία αυτή καθορίζει την 

θεμελιώδη σχέση μεταξύ της μεταβολής των πληθωρισμών δυο χωρών και της 

αντίστοιχης συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Πιο συγκεκριμένα, δηλώσει ότι το εγχώριο επίπεδο τιμών (Pt) ισούται με το επίπεδα 

τιμών μιάς άλλης χώρας εκφρασμένο σε εγχώριο νόμισμα (et * P t) δηλαδή :

Ρ, = e, * P*t => et = Pt / P\

ή αλλιώς ότι η διαφορά των επιπέδων των τιμών προσδιορίζει την ισοτιμία δυο 

νομισμάτων : 

st = Pt - p*t 

όπου

st = In et (όπου et συμβολίζει την ισοτιμία όψεως),

Pt = In Pt, 

p*t = In P*t

και η διαφορά των πληθωρισμών (ή η ποσοστιαία διαφορά του επιπέδου των τιμών) 

προσδιορίζει την ποσοστιαία διαφορά στη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ δυο 

νομισμάτων :

Ast = Δρ( - Ap*t

όπου

Ast = St - St-i

Apt = p, - pn 

Ap*t = p*t - p‘t-i
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Με βάση τη θεωρία ΙΑΔ μπορούμε να ορίσουμε τη διμερή πραγματική ισοτιμία του 

εγχώριου νομίσματος (At) που είναι ο λόγος του επιπέδου τιμών της αλλοδαπής 

εκφρασμένο σε εγχώριο νόμισμα προς το εγχώριο επίπεδο τιμών. Εδώ θα πρέπει να 

θεωρήσουμε ότι οι καθαρές εξαγωγές είναι εξαιρετικά ευαίσθητες απέναντι στις μικρές 

μεταβολές της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, δηλαδή, μια μικρή μείωση στην 

τιμή των εγχώριων αγαθών σε σχέση με την τιμή των ξένων αγαθών ωθεί εκείνους που 

ασχολούνται με το διεθνές αρμπιτράζ να αγοράζουν αγαθά από την εγχώρια αγορά και 

να τα πουλάνε στο εξωτερικό. Έτσι, αυτή η μεγάλη ευαισθησία των καθαρών εξαγωγών 

εγγυάται ότι το επίπεδο ισορροπίας της πραγματικής τιμής συναλλάγματος θα βρίσκεται 

πάντοτε κοντά σε εκείνο το επίπεδο το οποίο εγγυάται την ΙΑΔ.

Παρακάτω δίνεται ο τύπος της διμερούς πραγματικής ισοτιμίας του εγχώριου 

νομίσματος (At) :

At= et * Ρ\ / Pt => Δλί = Ast - (Apt - Δρ\)

όπου

At = lnAt

Ast = μεταβολή ονομαστικής ισοτιμίας

(Δρι - Δρζ) = μεταβολή διαφορικού πληθωρισμού

και

Δλι = At - λ,-ι (μεταβολή πραγματικής ισοτιμίας)

Η παραπάνω σχέση δηλώνει ότι αν η μεταβολή της ονομαστικής ισοτιμίας ισούται με 

την μεταβολή του διαφορικού πληθωρισμού, η πραγματική ισοτιμία δεν θα μεταβληθεί. 

Για παράδειγμα αν η διαφορά μεταξύ εγχώριου και πληθωρισμού της αλλοδαπής είναι 

6%, τότε, σύμφωνα με την ΙΑΔ, το εγχώριο νόμισμα θα πρέπει να διολισθήσει κατά 6% 

έναντι του ξένου νομίσματος, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων 

προϊόντων. Αν η νομισματική αρχή της χώρας για λόγους αντιπληθωριστικής πολιτικής 

συγκρατήσει τον ρυθμό διολίσθησης του εγχώριου νομίσματος της στο 2%, το εγχώριο 

νόμισμα θα υπερτιμηθεί σε πραγματικούς όρους κατά 4% (πολιτική σκληρού 

νομίσματος), δηλαδή :

Δλ« = 2%-6% - -4%
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Η θεωρία της ΙΑΔ λέει ότι το ίδιο αγαθό δεν είναι δυνατόν να πωλείται σε 

διαφορετικούς τόπους, την ίδια στιγμή, σε διαφορετικές τιμές (και αντίστροφα λέει ότι, 

η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ δυο νομισμάτων θα πρέπει να εξαρτάται από τα 

επίπεδα τιμών στις δυο χώρες). Αν θα συνέβαινε αυτό, τότε όλοι όσοι ασχολούνται με το 

αρμπιτράζ θα προχωρούσαν σε αύξηση της ζήτησης του προϊόντος στην αγορά που αυτό 

πωλείται φθηνά και ταυτόχρονα σε αύξηση της προσφοράς του ίδιου προϊόντος στην 

αγορά που αυτό πωλείται ακριβά προκειμένου να επωφεληθούν. Αυτό όμως θα είχε σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής του προϊόντος στην αγορά που αυτό πωλείται φθηνά 

και παράλληλα τη μείωση της τιμής του στην αγορά που αυτό πωλείται ακριβά, 

εξασφαλίζοντας έτσι την εξίσωση των τιμών του στις δυο αγορές.

Για να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό ισχύει το δόγμα αυτό, το διεθνές περιοδικό The 

Economist συλλέγει τακτικά στοιχεία για την τιμή ενός αγαθού που πωλείται σε πολλές 

χώρες : του χάμπουργκερ Big Mac. Σύμφωνα με την ισοτιμία των αγοραστικών 

δυνάμεων, η τιμή του Big Mac θα πρέπει να συνδέεται στενά με την ονομαστική τιμή 

συναλλάγματος κάθε χώρας. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του Big Mac στο εθνικό 

νόμισμα μιας χώρας, τόσο υψηλότερη θα πρέπει να είναι και η τιμή συναλλάγματος (σε 

όρους δολαρίων ΗΠΑ), την οποία συγκρίνει με τις τρέχουσες τιμές για να διαπιστωθεί 

κατά πόσο τα νομίσματα είναι υπερτιμημένα ή υποτιμημένα.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η λειτουργία της ΙΑΔ είναι ανάμεικτη, δηλαδή, στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι αναμενόμενες και οι πραγματικές τιμές συναλλάγματος 

κινούνται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου διαφέρουν 

σημαντικά Επομένως, η θεωρία της ΙΑΔ δίνει έναν όχι ακριβή, αλλά κατά προσέγγιση 

οδηγό για το επίπεδο συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε και τις αδυναμίες που παρουσιάζει, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι πολλά αγαθά δεν εμπορεύονται εύκολα, μερικά εμπορεύσιμα αγαθά δεν είναι 

πάντοτε τέλεια υποκατάστατα (όπως το αυτοκίνητο) και η τιμή του ίδιου προϊόντος σε 

κάθε χώρα μπορεί να διαστρεβλωθεί από φόρους, κόστη ιδιοκτησίας και μεταφοράς, 

καθώς και από εμπορικούς περιορισμούς.

37



Τα διαγράμματα 4.1 και 4.2 παρουσιάζουν τον λόγο του επιπέδου των τιμών της 

Ιαπωνίας έναντι του αντίστοιχου της Αμερικής, καθώς και την ισοτιμία του δολαρίου 

εκφρασμένη σε γιέν από τον Ιανουάριο του 1991 έως τον Ιανουάριο του 2003.

Από τη διαγραμματική ανάλυση προκύπτει ότι οι διακυμάνσεις της ισοτιμίας του 

δολαρίου έναντι του γεν είναι μεγαλύτερες από τις διακυμάνσεις του λόγου των τιμών. 

Αυτό συνεπάγεται ότι η πραγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι του γεν μεταβάλλεται 

διαχρονικά κάτι που δεν φαίνεται να συνάδει με τις προβλέψεις του μονεταριστικού 

υποδείγματος, το οποίο πρεσβεύει ότι η πραγματική ισοτιμία παραμένει διαχρονικά 

σταθερή. Άρα, η απόλυτη εκδοχή της θεωρίας της ΙΑΔ δεν φαίνεται να επαληθεύεται, 

όπως άλλωστε προκύπτει και από την τιμή του συντελεστή συσχέτισης, η οποία ισούται 

με 0,012.

Διάγραμμα 4.1
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Διάγραμμα 4.2

e

Επίσης, τα διαγράμματα 4.3 και 4.4 απεικονίζουν τον λόγο των τιμών σε ελβετικά 

φράγκα ως προς τις τιμές σε δολάριο, καθώς και την ισοτιμία του δολαρίου εκφρασμένη 

σε ελβετικά φράγκα από τον Ιανουάριο του 1991 έως τον Ιανουάριο του 2003.

Όπως φαίνεται από τη διαγραμματική απεικόνιση, στο μεγαλύτερο διάστημα της 

εξεταζόμενης περιόδου παρατηρείται μείωση του λόγου του επιπέδου τιμών η οποία δεν 

συνοδεύεται από ανάλογη μεταβολή της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ελβετικού 

φράγκου, με αποτέλεσμα να μεταβάλεται διαχρονικά η πραγματική τους ισοτιμία Άρα, 

σε αυτή την περίπτωση δεν φαίνεται να επαληθεύεται η εκδοχή της θεωρίας της ΙΑΔ, 

όπως άλλωστε προκύπτει και από την τιμή του συντελεστή συσχέτισης, η οποία ισούται 

με -0,55.
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Διάγραμμα 4.3

Διάγραμμα 4.4

e
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β) Ακάλυπτο αοιιπιτοάί, επιτοκίων

Σύμφωνα με το ακάλυπτο αρμπιτράζ επιτοκίων οι προτιμήσεις των επενδυτών 

εξαρτώνται από τις προσδοκώμενες αποδόσεις των εγχώριων και ξένων περιουσιακών 

στοιχείων. Σε περίπτωση αύξησης της ισοτιμίας του εγχώριου νομίσματος στο μέλλον 

(δηλαδή διολίσθησης) και με δεδομένο το ξένο επιτόκιο, η απόδοση των ξένων 

περιουσιακών στοιχείων, εκφρασμένη σε εγχώριο νόμισμα, θα παρουσιάσει αύξηση. 

Άρα, όταν θα ισχύει Rt > Rt* + (Etet+i-et)/et ο εγχώριος επενδυτής θα συμφέρει να 

αγοράζει εγχώρια περιουσιακά στοιχεία, ενώ όταν Rt < Rt* + (Etet. i-et)/et ο εγχώριος 

επενδυτής θα συμφέρει να αγοράζει ξένα περιουσιακά στοιχεία. Στην περίπτωση, 

βέβαια, που ισχύει:

Rt = Rt* + (Etet+i-et)/et (1)

δηλαδή η αγορά συναλλάγματος είναι σε κατάσταση ισορροπίας, οι προσδοκώμενες 

αποδόσεις των εγχώριων και ξένων περιουσιακών στοιχείων είναι ίσες.

Η παραπάνω σχέση αποτελεί τη συνθήκη ακάλυπτου αρμπιτράζ επιτοκίων, η οποία 

δηλώνει ότι, το εγχώριο επιτόκιο είναι ίσο με το επιτόκιο του ξένου νομίσματος συν την 

προσδοκώμενη μεταβολή της ισοτιμίας, άρα τα εγχώρια και ξένα περιουσιακά στοιχεία 

είναι τέλεια υποκατάστατα και έχουν ίσες αποδόσεις.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ισχύει Rt > Rt* + (Etet+1-et)/et (2) η ζήτηση των 

εγχώριων περιουσιακών στοιχείων αυξάνεται με παράλληλη μείωση της ζήτησης των 

ξένων περιουσιακών στοιχείων. Ως εκ τούτου το εγχώριο νόμισμα θα ανατιμηθεί και το 

εγχώριο επιτόκιο θα μειωθεί λόγω της αύξησης της ρευστότητας στην εγχώρια 

χρηματαγορά (από την εισροή κεφαλαίων) ενώ από την άλλη πλευρά το ξένο επιτόκιο 

θα αυξηθεί λόγω της μείωσης της ρευστότητας στην ξένη αγορά, με αποτέλεσμα η 

σχέση (2) να επανέλθει σε κατάσταση ισορροπίας. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

επιδράσεις της κίνησης κεφαλαίων εξαρτώνται από το μέγεθος της εγχώριας και ξένης 

χρηματαγοράς.

Το διάγραμμα 4 5 παρουσιάζει τη μεταβολή της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του γεν 

καθώς και τη διαφορά των επιτοκίων των δυο νομισμάτων από τον Ιανουάριο του 1991 

έως τον Ιανουάριο του 2003.
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Από τη διαγραμματική απεικόνιση δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

μεταβολής της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του γεν και της διαφοράς των επιτοκίων 

των δυο νομισμάτων, αφού οι διακυμάνσεις της ισοτιμίας υπερβαίνουν τις διακυμάνσεις 

της επιτοκιακής διαφοράς. Αυτό άλλωστε βεβαιώνεται και από τον συντελεστή 

συσχέτισης μεταξύ των μεγεθών η τιμή του οποίου είναι -0,35. Το αρνητικό πρόσημο 

μας δηλώνει ότι η προθεσμιακή διαφορά*, η οποία, με βάση το καλυμμένο αμπιτράζ 

επιτοκίων, αντικατοπτρίζεται στην επιτοκιακή διαφορά, δεν αποτελεί ένα αμερόληπτο 

εκτιμητή των μεταβολών της ισοτιμίας όψης.

Διάγραμμα 4.5
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Επίσης, το διάγραμμα 4.6 απεικονίζει τη διαφορά των επιτοκίων μεταξύ του ελβετικού 

φράγκου και του δολαρίου καθώς και τη μεταβολή της ισοτιμίας τους από τον Ιανουάριο 

του 1991 έως τον Ιανουάριο του 2003.

Από το διάγραμμα αυτό προκύπτει ότι, οι διακυμάνσεις της ισοτιμίας του δολαρίου 

έναντι του ελβετικού φράγκου είναι έντονες διαχρονικά και μεγαλύτερες των 

διακυμάνσεων της διαφοράς των επιτοκίων των δυο νομισμάτων. Αυτό άλλωστε 

βεβαιώνεται και από τον συντελεστή συσχέτισης μεταξύ των μεγεθών, η τιμή του οποίου 

είναι -0,20.

♦προθεσμιακή διαφορά : η διαφορά ανάμεσα στην προθεσμιακή ισοτιμία και την ισοτιμία όψης.
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Διάγραμμα 4.6
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γ) Νοαισιιατικιί προσέγγιση

Σύμφωνα με την Νομισματική προσέγγιση η συμπεριφορά της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας μπορεί να αναλυθεί από τις μεταβολές της ζήτησης και της προσφοράς 

χρήματος, με την υπόθεση ότι υπάρχει πλήρης ευκαμψία των τιμών (άρα η ΙΑΔ ισχύει 

τόσο στη βραχυχρόνια όσο και στη μακροχρόνια περίοδο).

Σύμφωνα με την ποσοτική θεωρία του χρήματος ο ρυθμός της αύξησης της 

προσφερόμενης ποσότητας χρήματος καθορίζει το ρυθμό του πληθωρισμού σε 

μακροχρόνια περίοδο.

Η συνθήκη ισορροπίας στην εγχώρια αγορά χρήματος δίνεται από τη σχέση : 

rrit-pt = yt-aRt (1)

όπου mtj pt, yt και Rt είναι αντίστοιχα ο λογάριθμος της ονομαστικής ποσότητας 

χρήματος στο χρόνο t, ο λογάριθμος του επιπέδου των τιμών σε χρόνο t, ο λογάριθμος 

του πραγματικού εισοδήματος στο χρόνο t και το ονομαστικό επιτόκιο στο χρόνο t.
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Η συνθήκη ισορροπίας στην αγορά χρήματος της ξένης χώρας δίνεται από τη σχέση : 

nit * - pt * = yt * - aRt * (2)

Αν αφαιρέσουμε την (2) από την (1) έχουμε : 

pt - pt * = (mt - mt‘) - (yt - yt*) + a(Rt - Rt*) (3)

Συνδυάζοντας την σχέση (3) με τις παρακάτω εξισώσεις 

Pt = et * Ρ\ και St = pt - ρ\ 

έχουμε :

St= (m, -mt*)-(yt-yt‘) + a(Rt-Rt‘) (4)

Η παραπάνω σχέση δείχνει ότι:

1) μία αύξηση της εγχώριας προσφοράς χρήματος θα οδηγήσει σε αύξηση του 

εγχώριου επιπέδου τιμών, με αποτέλεσμα η ζήτηση των εγχώριων αγαθών να 

μειωθεί, ενώ παράλληλα, θα σημειωθεί αύξηση της ζήτησης των ξένων αγαθών, 

με συνέπεια τη διολίσθηση του εγχώριου νομίσματος έναντι του ξένου,

2) μία αύξηση του εγχώριου εισοδήματος θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης 

χρήματος (ή διακράτησης των πραγματικών διαθεσίμων) και με δεδομένη την 

προσφορά χρήματος θα σημειωθεί μείωση του εγχώριου επιπέδου τιμών και 

συνεπώς το εγχώριο νόμισμα θα ανατιμηθεί,

3) μία αύξηση του εγχώριου επιτοκίου θα μειώσει τη ζήτηση χρήματος και με 

δεδομένη την προσφορά χρήματος θα σημειωθεί αύξηση του εγχώριου επιπέδου 

τιμών και συνεπώς το εγχώριο νόμισμα θα διολισθήσει.

δ) Κεϋνσιανιί Προσέγγιση 

δ.1) Υπόδειγμα Dornbusch

Σύμφωνα με το Κεϋνσιανό υπόδειγμα του Dornbusch (1976), οι τιμές των αγαθών και 

υπηρεσιών είναι βραχυχρόνια σταθερές, οπότε μια νομισματική διατάραξη θα 

απορροφηθεί εξ’ ολοκλήρου από την αγορά συναλλάγματος, με αποτέλεσμα να 

μεταβληθεί σημαντικά η συναλλαγματική ισοτιμία. Βαθμιαία όμως, η νομισματική 

διατάραξη θα απορροφηθεί και από την αγορά αγαθών μέσω της αύξησης των τιμών,
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οπότε η συναλλαγματική ισοτιμία θα επιστρέψει στο επίπεδο που ορίζεται από την 

θεωρία της ΙΑΔ. Έτσι, οι μεταβολές της ισοτιμίας σε μια περίοδο t+1 προσδιορίζονται 

από τη διαφορά ανάμεσα στην τρέχουσα τιμή και την μακροχρόνια τιμή ισορροπίας: 

Etst+i - st = 0(si - st) (1)

όπου 0 < Θ < 1

st = μακροχρόνια τιμή της ισοτιμίας 

Θ = παράμετρος που επηρεάζει το ρυθμό προσαρμογής.

Από τον παραπάνω τύπο προκύπτει ότι αν στην περίοδο t η ισοτιμία (st) είναι υψηλότερη 

από τη μακροχρόνια τιμή της, τότε αναμένεται σταδιακά να μειωθεί (κατά τη διάρκεια 

της περιόδου t+1), ώστε να προσεγγίσει το επίπεδο της μακροχρόνιας ισορροπίας της. 

Επίσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα τα εγχώρια και ξένα περιουσιακά στοιχεία είναι 

τέλεια υποκατάστατα:

Rt= R*t + Et St+i — St (2)

Αν λάβουμε υπόψη τις σχέσεις (1) και (2) καθώς και τη συνθήκη ισορροπίας στην 

εγχώρια αγορά χρήματος:

mt-pt = ary't-b · Rt (3)

όπου yt είναι ο λογάριθμος του εισοδήματος πλήρους απασχόλησης 

έχουμε τη σχέση:

mt - pt = a · yt - b · R*t - b Θ (st - st) (4)

Αν αντικαταστήσουμε το pt με pt που είναι το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας των 

τιμών και θεωρήσουμε ότι η ισοτιμία (st) προσεγγίζει το επίπεδο της μακροχρόνιας 

ισορροπίας της (st) τότε έχουμε:

m, - ρί = a · yt - b · R*t (5)

και αν αφαιρέσουμε τη σχέση (3) από την (4) έχουμε: 

St=ii- l/b© · (pt — pt) (6)
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Από τον παραπάνω τύπο προκύπτει η σχέση μεταξύ ισοτιμίας και τιμών προκειμένου να 

εξασφαλισθεί ισορροπία στην αγορά περιουσιακών στοιχείων. Έτσι μία αύξηση των 

τιμών θα μειώσει τα πραγματικά διαθέσιμα της οικονομίας και με δεδομένη τη ζήτηση 

χρήματος το επιτόκιο θα αυξηθεί και το εγχώριο νόμισμα θα ανατιμηθεί.

Όσον αφορά την αγορά προϊόντος, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την 

καμπύλη Phillips, η οποία εκφράζει την ίδια σχέση με την καμπύλη συναθροιστικής 

προσφοράς, έχουμε:

dpt /dt = ζ (yt- yt) ζ>0 (7)

Συνδυάζοντας τις παραπάνω σχέσεις και αν λάβουμε υπόψη ότι η προσφορά ισούται με 

τη ζήτηση (yt = yd t) και ότι η συνολική ζήτηση εξαρτάται από την πραγματική ισοτιμία 

(λ* = st + p*t - pt), το εγχώριο επιτόκιο και το εισόδημα της αλλοδαπής, καταλήγουμε 

στη σχέση :

St= st+ (1 + σ) / όδ · (pt- ρΟ

Από τον παραπάνω τύπο προκύπτει ότι μία πιθανή αύξηση των τιμών θα μειώσει τα 

ρευστά διαθέσιμα της οικονομίας και με δεδομένη τη ζήτηση χρήματος θα αυξηθεί το 

επιτόκιο και θα μειωθεί η εγχώρια δαπάνη. Άρα θα πρέπει να διολισθήσει η ισοτιμία, με 

ανάλογη επίδραση στις εξαγωγές (θα αυξηθούν) και κατ’ επέκταση στη συνολική 

ζήτηση. Από την άλλη πλευρά αν αυξηθούν οι τιμές, η ισοτιμία θα διολισθήσει σε σχέση 

με το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας της με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 

προσδοκίες ανατίμησης στο μέλλον και άρα να αυξηθούν τα επιτόκια με μείωση της 

εγχώριας δαπάνης και του εγχώριου εισοδήματος.

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Dornbusch μία νομισματική διατάραξη απορροφάται εξ 

ολοκλήρου από την αγορά συναλλάγματος, αφού οι τιμές παραμένουν βραχυπρόθεσμα 

σταθερές. Έτσι, μία αύξηση της προσφοράς χρήματος προκαλεί μείωση του επιτοκίου 

και διολίσθηση του εγχώριου νομίσματος, λόγω αύξησης της ρευστότητας και εκροής 

κεφαλαίων, με αποτέλεσμα η ισοτιμία να υπερακοντιστεί. Η υπερβάλλουσα διολίσθηση 

κάτω του μακροχρόνιου επιπέδου ισορροπίας θα δημιουργήσει προσδοκίες για 

επικείμενη ανατίμησή της στο μέλλον και η διολίσθηση της πραγματικής ισοτιμίας θα
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επιφέρει αύξηση της συνολικής ζήτησης, των τιμών και του επιτοκίου με αποτέλεσμα να 

ανατιμηθεί η ισοτιμία.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις 

οφείλονται στη βραχυχρόνια ακαμψία των τιμών, με αποτέλεσμα η αγορά προϊόντος να 

μην απορροφά μέρος των νομισματικών διαταραχών, οι οποίες απορροφούνται τελικά 

από την αγορά συναλλάγματος. Σε μακροχρόνιο, όμως, ορίζοντα η αύξηση της 

προσφοράς χρήματος θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών.

δ.2) Υπόδειγμα Frankel

Τα προηγούμενα υποδείγματα εξέτασαν τη συμπεριφορά της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

σε μακροοικονομικό περιβάλλον σε σχέση με τον πληθωρισμό. Η μονεταριστική θεωρία 

υποστηρίζει ότι οι μεταβολές του πληθωρισμού αντικατοπτρίζονται στις μεταβολές του 

ονομαστικού επιτοκίου, ενώ το πραγματικό επιτόκιο παραμένει σταθερό.

Η θεωρία του Dornbush υποστηρίζει ότι οι μεταβολές του πραγματικού επιτοκίου 

αντικατοπτρίζουν μεταβολές του ονομαστικού επιτοκίου, αφού οι τιμές είναι 

βραχυπρόθεσμα σταθερές.

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Frankel συσχετίζει τη μεταβολή στην συναλλαγματική 

ισοτιμία με την πραγματική επιτοκιακή διαφορά (η οποία επηρεάζεται από τις μεταβολές 

του πληθωρισμού).

Η προσδοκώμενη διαφορά της ισοτιμίας όψεως δίνεται από τη σχέση :

EtSt+i-St = 0(s,-St) + (π(-π*ι) (1)

όπου

πι = εγχώριος πληθωρισμός 

π*! = πληθωρισμός της αλλοδαπής

Η εξίσωση (1) δηλώνει ότι η προσδοκώμενη μεταβολή της ισοτιμίας εξαρτάται τόσο από 

τη διαφορά ανάμεσα στη μακροχρόνια τιμή ισορροπίας και την τρέχουσα τιμή της, όσο 

και από το διαφορικό πληθωρισμό και εφόσον st=st τότε η προσδοκώμενη μεταβολή της 

ισοτιμίας θα αντικατοπτρίζει τη διαφορά μεταξύ του εγχώριου και του ξένου 

πληθωρισμού.
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Αν λάβουμε υπόψη ότι, το υπόδειγμα υποθέτει ότι εγχώρια και ξένα περιουσιακά 

στοιχεία είναι τέλεια υποκατάστατα (Rt = R*t+ Etst+i-St) και αντικαταστήσουμε την 

τελευταία σχέση 

στην (1) τότε έχουμε :

st = -1/θ (rt-r*t) + st (2)

Επίσης, αν λάβουμε υπόψη ότι, οι τιμές είναι βραχυχρόνια σταθερές (άρα η ΙΑΔ ισχύει 

μόνο στη μακροχρόνια περίοδο) δηλαδή :

St = Pt - p*t (3)

Ετσι, συνδυάζοντας την παραπάνω σχέση και τη σχέση (2), καθώς και τις συνθήκες 

ισορροπίας στην αγορά χρήματος : pt - pt * = (mt - mt *) - (yt - yt *) + a(Rt - Rt *), AAE 

και ΙΑΔ έχουμε : st = (mt - mt *) - (yt - yt *) + α(πι - π\)- l/θ (rt-r*t) (4)

Η σχέση (4) αποτελεί το υπόδειγμα Frankel και δείχνει ότι εκτός από τις μεταβλητές του 

μονεταριστικού υποδείγματος, η συναλλαγματική ισοτιμία προσδιορίζεται και από τη 

διαφορά ανάμεσα στο εγχώριο πραγματικό επιτόκιο και στο πραγματικό επιτόκιο της 

ξένης χώρας.

Έτσι, μία αύξηση του εγχώριου πραγματικού επιτοκίου (η*) προκαλεί ανατίμηση του 

εγχώριου νομίσματος μέσω της συνακόλουθης εισροής κεφαλαίων.

ε) Προσέγγιση γαρτοωυλακίου

Σύμφωνα με το υπόδειγμα χαρτοφυλακίου οι μεταβολές στο Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών επηρεάζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οι μεταβολές στο Ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών επιφέρουν αλλαγές στα περιουσιακά στοιχεία. Έτσι, αν το 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μιας χώρας είναι πλεονασματικό, τα περιουσιακά της 

στοιχεία θα αυξηθούν, με αποτέλεσμα να μετακινηθεί πλούτος σε αυτή (λόγω αύξησης 

της προσφοράς των ξένων περιουσιακών στοιχείων) και με την προϋπόθεση ότι

*rt = Rt - 7tt
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τα εγχώρια και ξένα περιουσιακά στοιχεία είναι ατελή υποκατάστατα στο χαρτοφυλάκιο 

των επενδυτών, η αύξηση του πλούτου θα οδηγήσει σε ανατίμηση του εγχώριου 

νομίσματος (είτε μέσω της κατανάλωσης είτε μέσω της αύξησης της ζήτησης χρήματος). 

Σύμφωνα με τον Κρούγκμαν (ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2001) το υψηλό έλλειμμα τρεχουσών 

συναλλαγών έχει πάντοτε (αργά ή γρήγορα) ως αποτέλεσμα την υποχώρηση του 

νομίσματος μιάς χώρας. Έτσι, ο λόγος για τον οποίο το δολάριο δεν είχε υποχωρήσει 

μέχρι το 2001 ήταν ότι, παρά τα επίπεδα ρεκόρ στα οποία έφτασε πλέον το έλλειμμα 

τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ, λειτουργεί αντισταθμιστικά η εισροή επενδύσεων 

στις ΗΠΑ, που συνεχίζει επειδή κάθε νέο κύμα επενδυτών προσφέρει κεφαλαιακά κέρδη 

στο προηγούμενο. Σε αυτό αποδίδεται άλλωστε και η «φούσκα» του Nasdaq.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της επιρροής των θεμελιωδών 

οικονομικών μεγεθών στην συμπεριφορά των συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς και η 

παρουσίαση και μελέτη θεωρητικών υποδειγμάτων στον προσδιορισμό των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Στο πρώτο κεφάλαιο έγινε μία ιστορική αναδρομή στα επικρατέστερα νομίσματα 

παγκοσμίως και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν πρόσφατες μελέτες εξήγησης της 

συμπεριφοράς των συναλλαγματικών ισοτιμιών σύμφωνα με τις οποίες οι πραγματικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες επανέρχονται σε μακρύ χρονικό ορίζοντα στο επίπεδο 

ισορροπίας. Αντίθετα, στις προβλέψεις των βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών υπερτερεί το μοντέλο των τυχαίων διακυμάνσεων έναντι 

των οικονομικών μοντέλων, αφού οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των ισοτιμιών 

επηρεάζονται από σοκ που μπορεί να συμβούν τόσο στο οικονομικό όσο και στο 

νομισματικό περιβάλλον.

Στο δεύτερο κεφάλαιο ανάλυσης των οικονομικών επιδράσεων στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες προέκυψε ότι, σε μακροοικονομικό επίπεδο οι παράγοντες που επιδρούν στη 

ζήτηση και στην προσφορά χρήματος είναι ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, το επίπεδο 

εισοδήματος και η επιρροή του στη ζήτηση άλλων νομισμάτων, οι κυβερνητικοί 

χειρισμοί

με την επιβολή εμποδίων και την παρέμβαση στις ξένες αγορές συναλλάγματος, καθώς 

και οι προσδοκίες της αγοράς για την πορεία των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο 

μέλλον. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν και οι παράμετροι που υπολογίζουν τ,ον 

βαθμό έκθεσης σε συναλλαγματικές μεταβολές σε μικροοικονομικό επίπεδο 

(επιχείρηση), όπως η συναλλακτική θέση, η οικονομική θέση, καθώς και ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται μία πολυεθνική εταιρία ανάλογα με τον 

βαθμό ανάμειξης των ξένων θυγατρικών εταιριών, την γεωγραφική τους θέση και τις 

λογιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Επίσης, αναφέρθηκαν τα νομισματικά 

παράγωγα τα οποία χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις προκειμένου να 

αναχαιτισθούν πιθανοί κίνδυνοι από προβλεπόμενες μεταβολές των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών.
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Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μία καταγραφή του ρόλου της κυβερνητικής πολιτικής 

στον προσδιορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών ανάλογα με το σύστημα 

συναλλαγματικών ισοτιμιών που ισχύει (Σύστημα Σταθερών ή Κυμαινόμενων 

Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, Σύστημα Ελεγχόμενης Συναλλαγματικής Διακύμανσης και 

Σταθεροποιημένων Ισοτιμιών). Παρουσιάστηκαν οι βασικότεροι λόγοι κρατικής 

παρέμβασης στις αγορές συναλλάγματος όπως η άμβλυνση των μεταβολών στις 

συναλλαγματικές αξίες, η καθιέρωση άτυπων εμποδίων και η αντίδραση σε παροδικές 

διαστρεβλώσεις, καθώς και οι τρόποι παρέμβασης των Κεντρικών Τραπεζών στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Η ανάλυση του τέταρτου κεφαλαίου αποσκοπεί στην παρουσίαση ορισμένων 

υποδειγμάτων προβλέψεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών, όπως η θεωρία της 

Ισοδυναμίας Αγοραστικής δύναμης όπου η διαφορά του επιπέδου των τιμών 

προσδιορίζει την ισοτιμία δυο νομισμάτων, το Ακάλυπτο Αρμπιτράζ επιτοκίων όπου το 

εγχώριο επιτόκιο είναι ίσο με το επιτόκιο του ξένου νομίσματος συν την προσδοκώμενη 

μεταβολή της ισοτιμίας, η Νομισματική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία η 

συμπεριφορά της συναλλαγματικής ισοτιμίας μπορεί να αναλυθεί από τις μεταβολές της 

ζήτησης και της προσφοράς χρήματος. Επίσης, παρουσιάζεται το Υπόδειγμα Dornbusch 

που αποτελεί ένα μοντέλο βασισμένο στην ακαμψία των τιμών βραχυπρόθεσμα η οποία 

επιφέρει διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, το Υπόδειγμα Frankel όπου 

ισχύει η ΙΑΔ μόνο μακροχρόνια (σε αντίθεση με το Υπόδειγμα Dornbusch) και η 

μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών συσχετίζεται με την πραγματική επιτοκιακή 

διαφορά, ενώ τέλος η Προσέγγιση Χαρτοφυλακίου συσχετίζει τις μεταβολές στο 

Ισοζύγιο Τρεχουσών συναλλαγών με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Από τα διαγράμματα ανάλυσης της θεωρίας της ΙΑΔ και του ακάλυπτου αρμπιτράζ 

επιτοκίων δεν φαίνεται να επαληθεύεται η απόλυτη εκδοχή των δυο παραπάνω θεωριών, 

αφού η πραγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι του γεν (και του ελβετικού φράγκου) 

μεταβάλλεται διαχρονικά και οι διακυμάνσεις της ισοτιμίας των παραπάνω νομισμάτων 

υπερβαίνουν τις διακυμάνσεις της επιτοκιακής τους διαφοράς.
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