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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Παναγιώτης Βεργούρος, Οικονομολόγος, Συγγραφέας 

  Θέμα 3ο (κληρώθηκε) 
α) Ποιά μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την άσκηση νομισματικής πολιτικής στην 
Ευρωζώνη; 
β) Πώς αξιολογείτε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την Ελλάδα κατά την 
τρέχουσα οικονομική κρίση; 
γ) Ποιά επίδραση εκτιμάτε ότι θα έχει η πρόσφατη αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων στη διμερή 
συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ-δολλαρίου και στη διατλαντική κίνηση κεφαλαίων; 

  
Απάντηση α. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ιδρύθηκε ως ένας εξειδικευμένος ανεξάρτητος οργανισμός, 

επιφορτισμένος με την άσκηση της Νομισματικής Πολιτικής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η ΕΚΤ 
διαθέτει δική της νομική προσωπικότητα και δικά της όργανα λήψης αποφάσεων και εξουσίες. Ως 
νομικό πρόσωπο του δημόσιου διεθνούς δικαίου, η ΕΚΤ μπορεί, μεταξύ άλλων, να συνάπτει διεθνείς 
συμφωνίες επί θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της και να συμμετέχει στις εργασίες 
διεθνών οργανισμών, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ΔΝΤ ή ο Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).  
Η Νομισματική Πολιτική, δηλαδή η πολιτική καθορισμού των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ, ασκείται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Οι χώρες που συμμετέχουν στην ΟΝΕ δεσμεύονται από την 
εφαρμογή του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας (ΣΑΣ). Ενώ η υιοθέτηση της νομισματικής 
πολιτικής είναι ενιαία για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, η δημοσιονομική πολιτική ασκείται 
ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις των χωρών – μελών της. Το ΣΑΣ είναι δεσμευτικό για τις χώρες της 
Ευρωζώνης καθώς προσδιορίζει τα όρια του κρατικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους.  
Οι Εθνικές ΚΤ των κρατών μελών που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ, δε συμμετέχουν στη λήψη 
αποφάσεων που αφορούν στην ενιαία νομισματική πολιτική για τη Ζώνη του Ευρώ. Εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούν το δικό τους νόμισμα και να ασκούν τη δική τους νομισματική πολιτική. Για τις χώρες 
αυτές τα περιθώρια συναλλαγματικών διακυμάνσεων έναντι του ευρώ είναι καθορισμένα από ένα 
αναθεωρημένο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. 
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Η ΕΚΤ προκειμένου να επιτύχει τον κύριο στόχο της, δηλαδή την διατήρηση της Σταθερότητας των 
Τιμών, χρησιμοποιεί ένα σύνολο εργαλείων Νομισματικής Πολιτικής. Με τη χρησιμοποίηση των 
κατάλληλων κάθε φορά εργαλείων προσπαθεί να επηρεάσει τα επιτόκια της αγοράς μέσω κυρίως της 
ρευστότητας που διακινείται και παρέχεται.Τα εργαλεία αυτά αφορούν κυρίως: 
 
 

 Την αποκλειστική αρμοδιότητα κοπής χρήματος στην Ευρωζώνη που συνεπάγεται τον έλεγχο της 
προσφοράς χρήματος και συνεπώς των αντίστοιχων επιτοκίων. Για παράδειγμα: 
 
 

                      αρχική           νέα   
επιτόκιο i     προσφορά    προσφορά 
                     χρήματος       χρήματος 
 
i1 
i2 
                                              ζήτηση χρήματος 
 
 
Η αύξηση της προσφοράς χρήματος μείωσε τα επιτόκια (βέβαια η νομισματική πολιτική έχει 
επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία που μπορεί να ανατρέψουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, 
όπως για παράδειγμα η αύξηση του χρήματος μπορεί να οδηγήσει σε πληθωρισμό και τελικά σε 
αύξηση των επιτοκίων, αλλά αυτό θεωρούμε ότι η ΕΚΤ μπορεί να το υπολογίσει πριν προβεί σε 
οποιαδήποτε ενέργεια).  
 
 
 
 
 
 Πράξεις Ανοικτής Αγοράς. Μέσα από αυτές η ΕΚΤ προσπαθεί να επηρεάσει τον όγκο της ρευστότητας 

που κυκλοφορεί, διαμορφώνοντας τα επιτόκια. Πρόκειται για αγορές και πωλήσεις στη δευτερογενή 
αγορά ομολογιακών τίτλων. Όταν η ΕΚΤ αγοράζει τίτλους από τις αγορές αυξάνεται η ζήτηση τους και 
συνεπώς η τιμή τους οπότε μειώνεται το επιτόκιο προεξόφλησης τους που επηρεάζει τα υπόλοιπα 
επιτόκια. Το αντίθετο συμβαίνει όταν η ΕΚΤ πουλά τίτλους.  

 Επιπλέον όπως κάθε Κεντρική Τράπεζα έτσι και η ΕΚΤ μπορεί να διευκολύνει ταμειακά τα μέλη της για 
μικρά χρονικά διαστήματα – συνήθως μιας ημέρας. 

 Επίσης υποχρεώνει στη διατήρηση υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων από κάθε τράπεζα – μέλος του 
συστήματος ώστε να εξασφαλίζεται η ρευστότητα και να ελέγχεται η δημιουργία ¨πλασματικού 
χρήματος¨ από τις εμπορικές τράπεζες.  Το ¨πλασματικό χρήμα¨ προκύπτει από το δανεισμό των 
καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών, που στην ουσία διογκώνει την ποσότητα του χρήματος που 
κυκλοφορεί στο σύστημα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί δημιουργώντας δαπάνη.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
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Τα ερωτήματα β και γ έχουν μια υποκειμενική χροιά οπότε θα παραθέσουμε έναν ¨οδηγό¨ των 
απαντήσεων (ένα σχέδιο απάντησης) με άξονα ποια είναι τα ¨επιστημονικά¨ δεδομένα τα οποία πρέπει να 
αναφέρετε οπωσδήποτε και ο καθένας , αφού αναφέρει αυτά, μπορεί να πάρει την προσωπική του  θέση.  
Επιπλέον δεν πρέπει να παραβλέπεται ο παράγοντας χρόνος αφού οι απαντήσεις μας έχουν περιορισμό 
χρόνο και συνεπώς σε κάποια σημεία δεν πρέπει να φλυαρήσουμε άσκοπα.  
 β. Για να αξιολογηθεί η πολιτική της ΕΚΤ στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης πρέπει να 
αναφερθούμε οπωσδήποτε: 
1. στα μέτρα που λήφθηκαν 
2. στα αποτελέσματα των μέτρων  
Για το 1: 

 Γράφουμε στηριγμένοι στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής που εφαρμόζεται από την ΕΕ, η οποία έχει 
ως βασικό δόγμα τη σταθερότητα των τιμών και συνεπώς την αποφυγή πληθωριστικών μέτρων. 
Συνεπώς το γενικό πλαίσιο είναι η περιοριστική νομισματική πολιτική που σημαίνει προσπάθεια για 
έλεγχο των τιμών και η διατήρηση χαμηλών επιτοκίων (προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν και οι συνεχείς 
μειώσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ στο διάστημα 2009 – 2014). Ο στόχος αυτής της πολιτικής ήταν η 
προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων ώστε να οδηγηθούμε σε αύξηση ανταγωνιστικότητας και 
μακροχρόνια ανάπτυξη (εδώ πρέπει να κάνουμε και μια αναφορά στην τάση περιορισμού του δημόσιου 
τομέα που ¨κατηγορείται¨ για την κύρια αιτία ¨εκτοπισμού¨ των ιδιωτικών επενδύσεων). Επίσης πρέπει να 
αναφερθούμε έστω και επιγραμματικά στην απαίτηση για δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων (στο 
πλαίσιο του περιορισμού του δημόσιου τομέα και της διατήρησης χαμηλών τιμών και επιτοκίων) καθώς 
και στην επίτευξη αναστροφής σε θετικό πρόσημο του εμπορικού ισοζυγίου – έστω και χωρίς 
πετρελαιοειδή (που είναι ένας δείκτης για την Ελληνική ανταγωνιστικότητα).  

 Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στην πολιτική ανοικτής αγοράς που άσκησε η ΕΚΤ όσο υπήρχαν 
ακόμα Ελληνικά ομόλογα (στην οποία βέβαια πολιτική υπήρχαν και μελανά σημεία όπως η δημιουργία 
υπεραξίας από την άνοδο των προεξοφλητικών επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων, που έγινε σημείο 
τριβής μεταξύ ΕΚΤ και Ελληνικής Κυβέρνησης το καλοκαίρι του 2015).  

 Σε ότι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις (από το καλοκαίρι του 2015) η ΕΚΤ είναι πλέον και δανειστής της 
Ελλάδας που σε συνδυασμό με το πρόγραμμα της ¨ποσοτικής χαλάρωσης¨ δείχνει μια νέα τάση που 
διαφοροποιείται – έστω και ελαφρά – από την εώς τώρα ασκούμενη πολιτική.  Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν 
χρήσιμη και η αναφορά στο μηχανισμό του ELA που στην ουσία είναι ένας μηχανισμός δανεισμού της 
ΚΤ που κινδυνεύει από έλλειψη ρευστότητας.  

 
Για το 2:  

 Διαπιστώνουμε την αποτυχία των πολιτικών. Αποφεύγουμε ωστόσο να κατηγορήσουμε ευθέως την ΕΚΤ 
χρησιμοποιώντας τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών: Οι υπέρμαχοι της διασταλτικής πολιτικής 
θεωρούν αποτυχημένα τα νεοφιλελεύθερα μοντέλα γιατί επικεντρώνονται στα χαμηλά επιτόκια ως 
στόχους για την ανάληψη επενδύσεων και δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία στην τόνωση της 
κατανάλωσης που είναι επίσης απαραίτητη για την ανάληψη επενδύσεων, αφού δημιουργεί προσδοκίες 
κέρδους (μια αναφορά στον τύπο της ΚΠΑ δεν θα ήταν άστοχη σε αυτό το σημείο). Οι υπέρμαχοι της 
περιοριστικής πολιτικής από την άλλη πλευρά θεωρούν ότι τα μνημόνια δεν εφαρμόστηκαν πλήρως (για 
λόγους πολιτικού κόστους) και συνεπώς οι πολιτικές που χρησιμοποίησαν δεν μπορούν να κριθούν ως 
ανεπαρκείς ή αποτυχημένες.  
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 Τονίζουμε το γεγονός ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί να εκδώσει ευρωομόλογο και συνεπώς δεν μπορεί να ασκήσει 
πλήρως ανεξάρτητα την πολιτική που ασκούν άλλες ΚΤ με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη Fed στις 
ΗΠΑ.  

 γ. Αύξηση επιτοκίου στο αμερικανικό δολάριο: 
Αύξηση επιτοκίων σημαίνει πτώση παραγωγικών επενδύσεων αλλά και των τιμών χρηματοοικονομικών 
τίτλων (κυρίως μετοχές, ομόλογα, συμβόλαια παραγώγων). 
Οι επενδυτές θα πρέπει να κερδίζουν την ίδια απόδοση ανεξαρτήτως της χώρας επένδυσης, εφόσον έχει 
γίνει η κατάλληλη προσαρμογή κάθε φορά με βάση τον κίνδυνο της επένδυσης. Οι διαφορές 
στα επιτόκια μεταξύ των δύο πλευρών, συμψηφίζονται με τις αντίστοιχες διαφορές ανάμεσα στην 
προθεσμιακή και στην τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία των νομισμάτων των δύο χωρών: Η αύξηση 
του αμερικανικού επιτοκίου αλλοιώνει την κατάσταση ισορροπίας. Η απόδοση οποιασδήποτε 
¨υπερατλαντικής¨ επένδυσης εξαρτάται τελικά από την επίπτωση της μεταβολής του επιτοκίου στην 
ισοτιμία του ευρωδολαρίου. Για να εξασφαλιστεί από τον κίνδυνο ο κάθε επενδυτής, μπορεί να 
συμφωνήσει από σήμερα τη μετατροπή του ξένου νομίσματος σε εγχώριο μετά από ένα χρόνο στην 
επικρατούσα προθεσμιακή ισοτιμία.  
Η αύξηση του επιτοκίου στο δολάριο το κάνει, συνεπώς, ελκυστικότερο στο παρόν ως ¨καταφύγιο¨ 
αποταμιεύσεων και μειώνει την αξία των αμερικανικών ομολόγων οπότε τα κάνει ελκυστικότερα και στη 
δευτερογενή αγορά. Όμως οι αγορές θα προσπαθήσουν να ¨εξασφαλιστούν¨ από τις νομισματικές 
μεταβολές, οπότε η προθεσμιακή αγορά που δείχνει την εκτίμηση για το μέλλον θα κινηθεί με τρόπο που 
θα επαναφέρει την ισότητα.  
Για να απαντήσουμε πλήρως θα πρέπει συνεπώς να γνωρίζουμε λεπτομέρειες για στοιχεία της 
προθεσμιακής αγοράς (κάτι που ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας εξέτασης). Γενικότερα, όταν 
προκύπτει μια τέτοια ανισότητα στο παρόν, τότε όλοι θα έχουν κίνητρο να κάνουν τις εξής ενέργειες: 1. 
Μετατροπή ξένου νομίσματος σε εγχώριο στην τρέχουσα αγορά. 2. Πώληση ξένων περιουσιακών 
στοιχείων. 3. Μετατροπή εγχώριου νομίσματος σε ξένο στην προθεσμιακή αγορά. Το πρώτο ισοδυναμεί 
με αύξηση της προσφοράς συναλλάγματος στην τρέχουσα αγορά που θα πιέζει την τρέχουσα 
συναλλαγματική ισοτιμία προς τα κάτω, το δεύτερο με μείωση ζήτησης ξένων ομολόγων που θα πιέσει 
τα επιτόκια τους προς τα πάνω και το τρίτο με μείωση της προσφοράς συναλλάγματος στην προθεσμιακή 
αγορά που θα πιέσει την προθεσμιακή ισοτιμία προς τα πάνω. Και οι τρεις παράγοντες θα τείνουν να 
αυξήσουν την απόδοση των ξένων περιουσιακών στοιχείων μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία.  

 


