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Γιατί να Μελετήσουµε την Ιστορία

• Η νοµισµατική ένωση αποτελεί την περίπλοκη και
συγκρουόµενη έκβαση µιας µακράς διαδικασίας. Η
ιστορία µας βοηθά να το κατανοήσουµε.

• Από τότε που ανακαλύφθηκε το χαρτονόµισµα η
νοµισµατική ιστορία της Ευρώπης ξεκίνησε να
γράφεται. 

• Προτού να ανακαλυφθούν τα χαρτονοµίσµατα η
Ευρώπη ήταν µια de facto νοµισµατική ένωση. Η
κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της µας βοηθά να
καταλάβουµε καλύτερα τον τρόπο µε τον οποίο
λειτουργεί η νέα νοµισµατική ένωση.



Κων/νος Κωνσταντάρας PhD

Το Χρυσό Ισοδύναµο (Gold Standard) και ο
µηχανισµός του Hume: Εµπορικό ισοζύγιο

• Με βάση το µηχανισµό του Hume το χρήµα καθορίζει µακροπρόθεσµα, το επίπεδο τιµών.
• Ισοδυναµεί µε την µακροπρόθεσµη ουδετερότητα του χρήµατος (money neutrality)

µακροπρόθεσµα, ο πληθωρισµός καθορίζεται από τον ρυθµό αύξησης του χρήµατος
• Αν οι εγχώριες τιµές είναι υψηλότερες των ξένων, µειώνονται οι εξαγωγές, αυξάνονται οι

εισαγωγές και δηµιουργείται έλλειµµα τρεχουσών (εµπορικού ισοζυγίου). Στην τιµή Ρ1, το
ισοζύγιο είναι ισοσκελισµένο και το απόθεµα χρήµατος είναι Μ1

• Απόθεµα χρήµατος = απόθεµα χρυσού. Πλεονασµατικό ισοζύγιο = εισροή χρυσού, 
Ελλειµµατικό = εκροή

Έλλειµµα Ισοζυγίου

Πλεόνασµα Ισοζυγίου

Μ1 Μ0

Ρ1

Ουδετερότητα χρήµατος
κλίση θετική

Ισοσκελισµένο



Κων/νος Κωνσταντάρας PhD

Το Χρυσό Ισοδύναµο (Gold 
Standard) και ο µηχανισµός του

Hume
• Ο µηχανισµός του Hume συνεπάγεται µια αυτόµατη αλλαγή στο χρηµατικό απόθεµα –

κυκλοφορία νοµισµάτων- προκειµένου να επιτευχθεί ισορροπία στο ισοζύγιο συναλλαγών. Το
χρήµα –Χρυσό Ισοδύναµο- κερδίζεται µε τις εξαγωγές και ξοδεύεται στις εισαγωγές.

• Μια χώρα µε Χρυσό Ισοδύναµο που έχει πλεονασµατικό εξωτερικό ισοζύγιο θα δει εισροή
χρυσού ίση µε το πλεόνασµα (C) –εξαιτίας χαµηλότερων τιµών. Αντίστροφα, χώρες µε
ελλειµµατικό θα δουν εκροή χρυσού ίση µε το έλλειµµα (B) –αυξηµένος πληθωρισµός.

• Η αύξηση της κυκλοφορίας του χρυσού συνεπάγεται την άνοδο των τιµών και την επακόλουθη
µείωση των εξαγωγών στις πλεονασµατικές χώρες. Το αντίστροφο για τις ελλειµµατικές.

• Τελικά η ισορροπία επιτυγχάνεται όταν το πλεόνασµα και το έλλειµµα γίνουν µηδέν (σηµείο Α).

Έλλειµµα ΙσοζυγίουΠλεόνασµα Ισοζυγίου
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Το Χρυσό Ισοδύναµο (Gold 
Standard) και ο µηχανισµός του

Hume
• Όµως οι τιµές δεν αλλάζουν άµεσα µε την κυκλοφορία του χρήµατος αλλά επηρεάζουν το

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
• Όσο αυξάνεται το απόθεµα χρήµατος στην οικονοµία, τόσο µειώνεται το επιτόκιο. Κάτω από το

διεθνές επίπεδο i* συµφέρει να δανειστείς χρυσό από την εγχώρια αγορά και να τον καταθέσεις
έξω στο υψηλότερο επιτόκιο. Το ισοζύγιο τρεχουσών ισορροπεί όταν τα δύο επιτόκια
ταυτίζονται

• Στην περίπτωση που αυξηθεί το χρήµα στην οικονοµία παραπάνω από Μ2, το επιτόκιο πέφτει
κάτω από i* και υπάρχουν εκροές χρυσού, µειώνοντας το εγχώριο απόθεµα

• Οι αλλαγές στην προσφορά χρυσού αλλάζουν προς την ίδια κατεύθυνση και το ισοζύγιο
τρεχουσών (γρηγορότερα) και το ισοζύγιο εµπορικών συναλλαγών (αργότερα).  
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i*
Έλλειµµα Ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

Πλεόνασµα Ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

Gold Money

M0 M2
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Το Χρυσό Ισοδύναµο (Gold 
Standard) και ο µηχανισµός του

Hume
• Η ισορροπία µε το σύστηµα του Χρυσού Ισοδύναµου γίνεται αυτόµατα

– Πολύς χρυσός (Μ>Μ0) αυξάνει τιµές & µειώνει επιτόκια έλλειµµα
ανταγωνιστικότητας εκροή χρυσού επαναφορά στο Μ0. Ισχύει και
αντιστρόφως

– Οι χώρες µε έλλειµµα ανταγωνιστικότητας έχουν εκροή αποθεµάτων
χρυσού µειώνεται η κυκλοφορία του χρήµατος αυξάνονται τα επιτόκια

µαζεύει χρήµα για να χρηµατοδοτήσει –µερικώς- το έλλειµµα του
εµπορικού ισοζυγίου

– Σε βάθος χρόνου, το έλλειµµα κυκλοφορίας χρήµατος µειώνει την
ανάπτυξη, και αυξάνει την ανεργία που µε τη σειρά του µειώνει τιµές και
µισθούς όλες οι συνιστώσες της ανταγωνιστικότητας (χρηµατοδοτικές, 
τιµές αγαθών και εργασίας) συντείνουν να ισοσκελίσουν το έλλειµµα

– ∆εν υφίσταται ανάγκη κρατικής παρέµβασης ούτε µονεταριστική πολιτική, 
µια και η προσφορά χρήµατος καθορίζεται ενδογενώς

– Εξαρτάται από τους τρεις «κανόνες του παιχνιδιού»
1. Πλήρη και ελεύθερη µετατρεψιµότητα των χαρτονοµισµάτων σε χρυσό
2. Πλήρη αποθεµατοποίηση χρυσού, δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα έχει

τουλάχιστον όσο χρυσό αντιστοιχεί στα τυπωµένο χρήµα. Εισροή
χρυσού οδηγεί σε τύπωµα χαρτονοµισµάτων και η εκροή σε απόσυρση

3. Πλήρη ελευθερία εµπορικών και χρηµατοδοτικών ροών
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Το Χρυσό Ισοδύναµο (Gold Standard) και ο
µηχανισµός του Hume: Στην Πράξη

• Η πτώση τιµών και µισθών είναι µακρόχρονη διαδικασία
• Η παγκόσµια προσφορά χρήµατος είναι ανάλογη των ορυχείων χρυσού

που ανακαλύπτονται
• Η ζήτηση χρήµατος εξαρτάται από την ανάπτυξη των οικονοµιών
• ∆εν ήταν αρµονική η ανάπτυξη των δύο

– Αύξηση ευρηµάτων χρυσού σήµαινε αύξηση πληθωρισµού (σε µικρότερο
βαθµό από σήµερα)

– Αλµατώδης οικονοµική ανάπτυξη δεν συνοδευόταν από ανάλογη αύξηση
αποθεµάτων χρυσού, οδηγώντας σε αυξηµένη ζήτηση και έλλειψη χρήµατος
και σε παρατεταµένη ύφεση αναγκαστικά τυπώνονταν χαρτονοµίσµατα

– Ξεκίνησαν από το τέλος του 1700 άλλες µορφές χρήµατος όπως η
διαπραγµάτευση των φορτωτικών (bills of exchange)

– Η σχέση µεταξύ ισοζυγίου συναλλαγών και προσφοράς χρήµατος
κατέρρευσε, διαλύοντας τον αυτοµατισµό

– Οι κυβερνήσεις των κρατών µε υψηλά ελλείµµατα και δηµόσια χρέη µε
έλλειψη δηµοσιονοµικής πειθαρχίας διάλεγαν να αποχωρήσουν από το
Χρυσό Ισοδύναµο

– Το σύστηµα δεν ήταν ενιαίο ούτε σταθερό
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Αναλογία Ισοδυνάµου Χρυσού και
Ευρώ

• Η λειτουργία του ευρωπαϊκού νοµίσµατος αντιστοιχεί
µε αυτήν του χρυσού

– Οι Κεντρικές Τράπεζες δεν µπορούν να τυπώνουν χρήµα και
δεν υπάρχει εθνική συναλλαγµατική ισοτιµία

– Μέσα στην ευρωζώνη, σε µια χώρα µε πλεονασµατικό
ισοζύγιο εισρέουν ευρώ και αντιστρόφως στις ελλειµµατικές

– Μια χώρα µε έλλειµµα δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει τη
συναλλαγµατική της ισοτιµία για εξισορρόπηση, αλλά
µοιραία θα πρέπει να µειώσει µισθούς και τιµές προκειµένου
να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα

– Οι τρεις «κανόνες του παιχνιδιού» πρέπει να τηρούνται
προκειµένου να αυτοµατοποιηθεί η διαδικασία
εξισορρόπησης των ισοζυγίων

• Οι τρεις κανόνες αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της
Ευρωζώνης



Κων/νος Κωνσταντάρας PhD

Η εποχή του Μεσοπολέµου: Η
χειρότερη όλων

• Το χαρτονόµισµα ξεκινά να κυκλοφορεί µε
αυξηµένο ρυθµό.

• Παρόλο αυτό, οι αρχές προσπαθούν να
συνεχίσουν µε το Χρυσό Ισοδύναµο αλλά:

– Ξεκινάνε µε µια µη ισόρροπη βάση εξαιτίας των
αναγκών του πολέµου

• Υψηλός πληθωρισµός (Ελλάδα και Ισπανία >1000% 
στις αρχές του 1920)

• Υψηλά δηµόσια χρέη (φόροι για τον πόλεµο) 
• Με την παύση του πολέµου, προχωρούν οι

χώρες στο Χρυσό Ισοδύναµο χωρίς συµφωνία
σχετικά µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες µεταξύ
των χαρτονοµισµάτων τους
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Η εποχή του Μεσοπολέµου: Τρία
χαρακτηριστικά παραδείγµατα

1. Η περίπτωση της Αγγλίας: Μεταπολεµικά αποφάσισε να υπερτιµήσει τη στερλίνα
στο προ-πολεµικό επίπεδο («να κοιτάµε το δολάριο στα ίσια») δραµατική
αύξηση εισαγωγών και πληθωρισµού άρνηση να υποτιµήσει ένα υπερτιµηµένο
νόµισµα ύφεση οδηγεί σε οικονοµική καταστροφή (Wall Street vs. City). 
Όταν αποσύρθηκε από το Χρυσό Ισοδύναµο το 1931, η στερλίνα υποτιµήθηκε
30%.

2. Η Γαλλία: εξαιτίας της δραµατικής αύξησης του χρέους της µε την προοπτική
πληρωµών αποκατάστασης από την Γερµανία οι Γερµανοί δεν πλήρωσαν ο
πληθωρισµός κάλπασε 50% ετησίως επιτέθηκαν στο φράγκο και δηµιούργησαν
σηµαντική υποτίµηση όταν ο πληθωρισµός εξοµαλύνθηκε το φράγκο βρισκόταν
στο 1/5 της αρχικής του ισοτιµίας.

• Όταν επέστρεψε στο Χρυσό Ισοδύναµο το 1928 είχε υποτιµηµένο νόµισµα, µε
συνέπεια να παρουσιάσει σηµαντικό πλεόνασµα τα επόµενα χρόνια. Πολιτική
«πτώχευσε τον γείτονά σου» = ανταγωνιστικότητα µέσω υποτίµησης. Με την Μεγάλη
Ύφεση (Great Depression) το 1929 η το υποτιµηµένο της νόµισµα την βοήθησε να
ανταπεξέλθει αναίµακτα και να παρουσιάσει πλεονάσµατα

• Με την υποτίµηση της στερλίνας το 1931 την οποία ακολούθησαν πολλές χώρες
(Αυστρία, Σκανδιναβία, Πορτογαλία, Ιρλανδία) η Γαλλία έχασε την ελκυστικότητα του
φράγκου. Με την απεµπόληση του Χρυσού Ισοδυνάµου στις ΗΠΑ το 1933 το δολάριο
υποτιµήθηκε 40% και η Γαλλία µαζί µε άλλες κεντροευρωπαϊκές χώρες δηµιούργησαν
το «Χρυσό Μπλοκ» για να προφυλάξουν τα υπερτιµηµένα πλέον νοµίσµατά τους. Η
κίνηση αυτή τους οδήγησε σε καθυστερηµένη κατά 10 χρόνια ύφεση. Στο τέλος, το
φράγκο υποτιµήθηκε κατά 42%. 
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Η εποχή του Μεσοπολέµου: Τρία
χαρακτηριστικά παραδείγµατα

3. Η Γερµανία: ποτέ δεν επέλεξε να επιστρέψει στο προπολεµικό επίπεδο. Είχε
τεράστιο δηµοσιονοµικό έλλειµµα και υποχρεώθηκε σε σηµαντικές πολεµικές
επανορθώσεις-αποζηµιώσεις.

– Το 1922 ο πληθωρισµός ξέφυγε από κάθε έλεγχο, οδηγώντας σε έναν από τους
ιστορικά µεγαλύτερους υπερ-πληθωρισµούς

– Το νέο µάρκο που τυπώθηκε το 1924 αντιστοιχούσε σε 1.000.000 προπολεµικά
προσπάθησε να δαµάσει τον πληθωρισµό και κατάφερε να το πετύχει προσωρινά…

– Η Μεγάλη Ύφεση χτύπησε και την Γερµανία που είχε συνάψει σηµαντικό εξωτερικό
χρέος. Το µάρκο χτυπήθηκε από τους κερδοσκόπους οδηγώντας την κυβέρνηση το
1931 να παγώσει το χρέος της χωρίς ταυτόχρονη υποτίµηση του µάρκου, 
προκειµένου να συνεχίσει να δαµάζει τον πληθωρισµό

– Με παγωµένο το εξωτερικό χρέος και υπερτιµηµένο νόµισµα εγκαθίδρυσε
συναλλαγµατικούς περιορισµούς προκειµένου να σταµατήσει τις εκροές χρυσού. Η
υπερτίµηση του Μάρκου συνεχίστηκε µε την υποτίµηση του φράγκου και των λοιπών
ευρωπαϊκών νοµισµάτων. 

– Καθώς η ύφεση ενισχυόταν, ανέβηκαν οι Ναζί στην εξουσία. Προκειµένου να βγάλουν
την χώρα από την ύφεση ανέβασαν µισθούς και τιµές µε χρηµατοδότηση από την
κυβέρνηση, οδηγώντας σε µεγαλύτερο έλλειµµα ανταγωνιστικότητας και έλλειµµα
ισοζυγίου.

– Οι Ναζί αντέδρασαν µε απαγόρευση της µετατροπής σε χρυσό και ξένα νοµίσµατα
θέτοντας αυξηµένους εµπορικούς φραγµούς στις εξαγωγές και εισαγωγές

– Με διµερείς εµπορικές συµφωνίες ανταλλαγής προϊόντων απαξίωσαν τη
συναλλαγµατική ισοτιµία

– Έθεσαν τον πλήρη έλεγχο της οικονοµίας στο κράτος
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Τα µαθήµατα που πήραµε
• Για αιώνες υπήρχαν µόνο νοµίσµατα που αντικαταστάθηκαν ξαφνικά από

χαρτονοµίσµατα. Πέρασαν πολλές δεκαετίες για να πάρουµε το µάθηµά
µας:

– Οι ανισότητες στη συναλλαγµατική ισοτιµία οδηγούν σε εµπορικούς
φραγµούς: χώρες µε υπερτιµηµένο νόµισµα πάσχουν από ελλείµµατα
ισοζυγίου και χαµηλή ανάπτυξη. Βλέποντας χώρες µε υποτιµηµένο νόµισµα
να αναπτύσσονται θέτουν εµπορικούς φραγµούς

– Η αυστηρή τήρηση συγκεκριµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών πονάει.
– Αποσπασµατικές πολιτικές για τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες δεν δουλεύουν. 

∆εν υπήρχαν κοινοί κανόνες παιχνιδιού, άλλες χώρες έφευγαν άλλες
παρέµεναν στο Χρυσό Ισοδύναµο, δηµιουργώντας συναλλαγµατική
αστάθεια και πληγώνοντας το διεθνές εµπόριο

– Η δηµοσιονοµική πολιτική οδηγεί τις χώρες σε κατάρρευση της
συναλλαγµατικής τους ισοτιµίας. Η Γαλλία και η Γερµανία µπόρεσαν να
ενταχθούν στο Χρυσό Ισοδύναµο µόνο µετά την τιθάσευση των
δηµοσιονοµικών τους ελλειµµάτων και του πληθωρισµού.

– Τα εύθραυστα συστήµατα τελικά καταρρέουν. Το Χρυσό Ισοδύναµο στην
περίοδο του Μεσοπολέµου δεν τηρήθηκε µε αυστηρούς κανόνες και
κατάρρευσε.

– Οι µηχανισµοί συναλλαγµατικών ισοτιµιών απαιτούν διευθυντή. Το Σίτυ του
Λονδίνου δεν έπαιξε τον ηγετικό ρόλο που είχε προπολεµικά. Συχνά
απαιτείται ηγέτης, δηλαδή µια χώρα που να θέτει το σύστηµα και τους
κανόνες.
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Τα µαθήµατα που πήραµε
• Υπάρχει αδιαµφισβήτητη ανάγκη ενός

συστήµατος συναλλαγµατικών ισοτιµιών
• Το Χρυσό Ισοδύναµο –οι νοµισµατικές ενώσεις-

παρέχει µεν αυτόµατη επαναφορά στην
ισορροπία αλλά δηµιουργεί δραµατικές
ανόδους και υφέσεις.

• Οποιεσδήποτε παραφωνίες οδηγούν σε
δυσαρµονίες, ανταγωνιστικές συναλλαγµατικές
υποτιµήσεις και εµπορικούς πολέµους.

• Για να τηρηθούν οι συµφωνίες χρειάζονται
σαφείς «κανόνες του παιχνιδιού» και τον ηγέτη
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Τα Μεταπολεµικά χρόνια
• Η νέα υπερδύναµη των ΗΠΑ ήθελε να

σιγουρευτεί ότι η παγκόσµια οικονοµία θα
εξοµαλυνόταν

• Το σχέδιο Μάρσαλ παρείχε οικονοµική βοήθεια
προκειµένου να εισαχθούν από τις ΗΠΑ
προϊόντα απαραίτητα για την ανοικοδόµηση

• Η εξωτερική βοήθεια αφαίρεσε την πίεση από
τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες

• Όλες οι χώρες κερδισµένες και χαµένες την
δικαιούνταν

• Μεγάλη η ανάγκη συναλλαγµατικής
σταθερότητας
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Τα Ευρωπαϊκά Μεταπολεµικά
Νοµισµατικά Συστήµατα

• Η ανάγκη συναλλαγµατικής σταθερότητας κυριάρχησε:
– Αρχικά τέθηκε το σύστηµα Bretton Woods
– Ο χρυσός = δολάριο αποτελούσε την βάση και το ∆ΝΤ τον ηγέτη:

• Επιδίωξαν µια µέση λύση µεταξύ του Ισοδύναµου Χρυσού και της
απόλυτης ελευθερίας συναλλαγµατικών µεταβολών που οδήγησε σε
κερδοσκοπία και υποτιµήσεις

• Το σύστηµα που δηµιουργήθηκε βασίστηκε στις «προκαθορισµένες
ισοτιµίες» (pegged rates) των νοµισµάτων των κρατών ως προς τον
χρυσό, µε εύρος ±1%. Οι ΗΠΑ θα διατηρούσαν απόθεµα χρυσού
επαρκές για να καλύψουν τη σταθερή του ισοτιµία στα $35 την
ουγκιά

• Το ∆ΝΤ (27/12/1945) µε εισφορές των 29 κρατών µελών του θα
καθόριζε τις πολιτικές όσων κρατών ξέφευγαν από το περιθώριο
του 1%. Κάθε κράτος συνεισφέρει την ποσόστωσή του εκ της
οποίας 25% σε χρυσό και 75% σε τοπικό νόµισµα.

• Στην περίπτωση ελλείµµατος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
τα κράτη µέλη µπορούν να πάρουν δάνεια έως 5 ετών ύψους
αναλόγου µε τη συνεισφορά του σε Ξένο Νόµισµα για να στηρίξουν
το εγχώριο

• Οι ψήφοι στο ∆ΝΤ ανάλογοι µε τη συνεισφορά (ΗΠΑ παντοδύναµη)
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Τα Ευρωπαϊκά Μεταπολεµικά
Νοµισµατικά Συστήµατα

• Το σύστηµα Bretton Woods όµως δεν άντεξε:
– Το σύστηµα για να διατηρηθεί απαιτούσε είτε ο χρυσός να είναι στα

$35 η ουγκιά είτε να αλλάξει η ισοτιµία δολαρίου-χρυσού. 
– Όταν δηµιουργήθηκε το «Κλαµπ Χρυσού του Λονδίνου» ο χρυσός

πήγε στα $40. Οι Κεντρικές Τράπεζες µπορούσαν να αγοράζουν
µέσω Bretton-Woods στα $35 και να τον πωλούν στην ελεύθερη
αγορά στα $40!

– Οι ΗΠΑ αντέδρασαν µε µέτρα ενθάρρυνσης εξαγωγών αλλά δεν
έφτασαν. Προχώρησαν σε υποτίµηση 10% του δολαρίου. Τα κράτη
δεν επιθυµούσαν τον παγκόσµιο ρόλο του δολαρίου και οι
κερδοσκόποι είχαν στην διάθεσή τους τεράστια ποσά.

– Το δολάριο εξασθένησε µε τον πόλεµο του Βιετνάµ, και το
υπερβολικό τύπωµα δολαρίων που εξασθένισε την
ανταγωνιστικότητα µέσω αυξηµένου πληθωρισµού. Αµφιβολίες
κατά πόσον αντιστοιχούσε σε χρυσό.

– Κατέρρευσε το 1973.
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Οι Μετά Bretton-Woods Ισοτιµίες ως
προς το ∆ολάριο
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Τα Ευρωπαϊκά Μεταπολεµικά
Νοµισµατικά Συστήµατα: Μετά

Bretton Woods
• Μετά το Bretton Woods η Ευρώπη:

– Οι χώρες µε υψηλό πληθωρισµό (Γαλλία και Η.Β.) δέχτηκαν
επίθεση στα νοµίσµατά τους

– Η αντίδραση ήταν το «Ευρωπαϊκό Φίδι» ένας µηχανισµός
που περιόριζε τις µεταξύ των νοµισµάτων τους διακυµάνσεις
σε περιθώριο ±4,5 και ±2,25% ως προς το δολάριο. Το
συνολικό εύρος διακύµανσης ήταν ±9%.

– Ορισµένες χώρες (ΕΟΚ και ∆ανία, Ιρλανδία, Νορβηγία και
Η.Β.) αποφάσισαν την διατήρηση εύρους µόνο ±2,25% 
µεταξύ τους = ±4,5% συνολικό

– Ορισµένες χώρες (Γερµανία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία) 
συγκράτησαν τον πληθωρισµό, αλλά άλλες δεν τα
κατάφεραν (Ιταλία, Η.Β.) και αποχώρησαν.

– ∆εν υπήρχε µηχανισµός «αστυνόµευσης» εύθραυστος
– Το EMS ήταν το επόµενο βήµα
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Το Ευρωπαϊκό «Φίδι»
DM =104,5% FFr

4,5%

DM = 95,5% FFr
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Τo ΕΜS: Super «Φίδι»

• Συµπλήρωσε τις διµερείς δεσµεύσεις διακύµανσης των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών µε τον µηχανισµό
υποστήριξής τους (Exchange Rate Mechanism=ERM)

• Οι κερδοσκοπικές επιθέσεις εναντίων των ισοτιµιών
αντιµετωπίζονταν µε επεµβάσεις όλων των Κεντρικών
Τραπεζών και στη χειρότερη περίπτωση µε
αναµόρφωση της κεντρικής ισοτιµίας, κατόπιν
συµφωνίας όλων των µελών (απώλεια εθνικού
ελέγχου)

• Το Μάρκο κυριάρχησε σαν νόµισµα, παρότι δεν
προβλεπόταν από τον µηχανισµό, εξαιτίας του σταθερά
χαµηλού πληθωρισµού.
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Ιστορικά Μαθήµατα

• Οι συναλλαγµατικές παρεκκλίσεις δηµιουργούν προβλήµατα και
στις δύο χώρες, οδηγούν σε προστατευτισµό και σε κρίσεις. Καλό
νοµισµατικό σύστηµα σηµαίνει γρήγορη ευθυγράµµιση(Hume, 
Bretton Woods, EMS)

• Τµηµατική λειτουργία µηχανισµού ισοτιµιών δεν λειτουργεί, 
απαιτείται συνολική πειθαρχία (κανόνες επιτήρησης)

• ∆εν υπάρχει ενιαίο συναλλαγµατικό σύστηµα µε την ανοχή
παραβατικών συµπεριφορών

• Κάθε σύστηµα πρέπει να αντέχει σε κρίσεις πολιτικές, 
συναλλαγµατικές, οικονοµικές. Το EMS παρά την αµοιβαία
υποστήριξή του απέτυχε. To EMU βασίζεται στον µηχανισµό του
Hume, ο αυτοµατισµός του οποίου συνεπάγεται σκληρή
µονεταριστική πειθαρχία.

• Χρειάζεται ένας ηγέτης: Στο Χρυσό Ισοδύναµο ήταν το Η.Β., στο
Bretton Woods οι Η.Π.Α. Τα EMS και EMU βασίζονται στα θεσµικά
τους όργανα.
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Ιστορικά Μαθήµατα
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Η Ερώτηση και η Απάντηση

• Ερώτηση: τι πρέπει να κάνουµε µε τη
συναλλαγµατική ισοτιµία;
– Η σκοπιά της εθνικής πολιτικής
– Υπάρχουν οφέλη από την νοµισµατική

ένταξη στον µηχανισµό;
• Απάντηση: δεν υφίσταται τέλειος

µηχανισµός
– Κάτι δίνεις κάτι παίρνεις
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Οι Τρεις Βασικές Αρχές

• Μακροπρόθεσµα: Ουδετερότητα
χρήµατος

• Βραχυπρόθεσµα: Μη ουδετερότητα
• Συνθήκη ισοτιµίας επιτοκίων
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Μακροπρόθεσµα: Ουδετερότητα
χρήµατος

• Μακροπρόθεσµα, το χρήµα, το επίπεδο τιµών
και η συναλλαγµατική ισοτιµία κινούνται
αναλογικά

• Το χρήµα δεν επηρεάζει τα πραγµατικά µεγέθη
της οικονοµίας (ανάπτυξη, ανεργία, πλούτο, 
παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα)

• Οι αυξήσεις της κυκλοφορίας του χρήµατος
οδηγούν σε αύξηση του πληθωρισµού
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Μακροπρόθεσµα: Ουδετερότητα
χρήµατος

• Σύγκριση Γαλλίας – Ελβετίας
• Ρυθµός αύξησης κυκλοφορίας χρήµατος Γαλλίας µείον

Ελβετίας

Ετήσιες µεταβολές:

Πολύς «θόρυβος», δύσκολα
καταγράφεται επηρεασµός
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Μακροπρόθεσµα: 
Ουδετερότητα χρήµατος

• Σύγκριση Γαλλίας – Ελβετίας
• Ρυθµός αύξησης κυκλοφορίας χρήµατος Γαλλίας µείον

Ελβετίας

Μεταβολές 5-ετών:

Καθαρότερη εικόνα
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Μακροπρόθεσµα: 
Ουδετερότητα χρήµατος

• Σύγκριση Γαλλίας – Ελβετίας
• Ρυθµός αύξησης κυκλοφορίας χρήµατος Γαλλίας µείον

Ελβετίας
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Το Υπόδειγµα AS-AD
• Η καµπύλη AD εκφράζει την συνολική

καµπύλη ζήτησης στην οικονοµία, ενώ
η AS εκφράζει την συνολική παραγωγή

• Η φθίνουσα AD εκφράζει την
επίπτωση του πληθωρισµού στην
µείωση ζήτησης (κατανάλωσης)

• Η αυξανόµενη AS εκφράζει την
αντίδραση των παραγωγών:

– Στην ύφεση οι τιµές πέφτουν µαζί µε
µισθούς και ζήτησης

– Στην ανάκαµψη οι τιµές αυξάνονται
καθώς µειώνεται η ανεργία και
αυξάνονται τα µεροκάµατα

• Βραχυπρόθεσµα οι µισθοί αυξάνονται
λιγότερο από τον πληθωρισµό (Α Β). 
Η απώλεια αγοραστικής δύναµης
οδηγεί σε αναδιαπραγµάτευση των
µισθών και αύξηση του κόστους των
επιχειρήσεων και του πληθωρισµού
(Β C)

• Μακροπρόθεσµα οι πραγµατικοί µισθοί
προσαρµόζονται στον πληθωρισµό

∆ιαφορά ΑΕΠ
Βραχυπρόθεσµου-
Μακροπρόθεσµου

Πληθωρισµός
Βραχυπρόθεσµη

AS

Μακροπρόθεσµη
AS

0

Price floor

C

A

B

AD AD
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Μακροπρόθεσµη Ουδετερότητα
χρήµατος και PPP

• H µακροπρόθεσµη ουδετερότητα εκφρασµένη στη
συναλλαγµατική ισοτιµία οδηγεί στην Ισοτιµία
Αγοραστικής ∆ύναµης (PPP)

• Η PPP θεωρεί ότι ο ρυθµός µεταβολής των
ονοµαστικών συναλλαγµατικών ισοτιµιών δύο
νοµισµάτων ισούται µε την διαφορά µεταξύ του
πληθωρισµού των χωρών:

– H χώρα µε τον υψηλότερο πληθωρισµό βλέπει υποτίµηση
του νοµίσµατός της σε σύγκριση µε την άλλη

– Εφόσον η διαφορά πληθωρισµού απεικονίζει τη διαφορά
στην κυκλοφορία του χρήµατος, η πορεία της
συναλλαγµατικής ισοτιµίας εξαρτάται από την διαφορά στην
κυκλοφορία του χρήµατος. 
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Μακροπρόθεσµη Ουδετερότητα
χρήµατος και PPP

• Η PPP εκφράζεται και σαν την µεταβολή Πραγµατικής και
Ονοµαστικής Ισοτιµίας

– Η Πραγµατική Ισοτιµία εκφράζει την ανταγωνιστικότητα και µετριέται
σαν τον λόγο τιµών στη ξένη χώρα προς τις τιµές στην εγχώρια
εκφρασµένες στο ίδιο νόµισµα

– Π.χ. Ε = Ονοµαστική Ισοτιµία ευρώ-δολαρίου = αριθµός δολαρίων
για να αγοραστεί 1 ευρώ =1,1

– Η Πραγµατική Ισοτιµία συγκρίνει πόσο στοιχίζει σε δολάρια το ίδιο
καλάθι αγαθών στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ (P*)

– Αξία 100 ευρώ στην Ευρώπη αντιστοιχεί σε 100*1,1=110 δολάρια = 
ΕΡ

– Η Πραγµατική Ισοτιµία λ = ΕΡ/Ρ*
– Η PPP µας λέει ότι οι µεταβολές της διαφοράς πληθωρισµού Ρ/Ρ* 

αναιρούνται από την Ε έτσι ώστε το λ να διατηρείται σταθερό
– Ισοδύναµα, ∆λ/λ = ∆Ε/Ε +∆Ρ/Ρ – ∆Ρ*/Ρ* =0 ∆Ε/Ε=∆Ρ*/Ρ*-∆Ρ/Ρ
– Ήδη γνωρίζουµε από το προηγούµενο σχήµα ότι η ΡΡΡ δεν ισχύει

βραχυπρόθεσµα
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Μακροπρόθεσµη Ουδετερότητα
χρήµατος και PPP

• Η PPP στην περίπτωση Γαλλίας-
Ελβετίας: M.O. 1951-2004
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Μακροπρόθεσµη Ουδετερότητα
χρήµατος και PPP

• Η PPP στην περίπτωση Γερµανίας-Η.Β. (1951-2004)
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Μακροπρόθεσµη Ουδετερότητα
χρήµατος και PPP

• Η PPP γενικά παίρνει 2-4 χρόνια µέχρι να υποδιπλασιάσει τις
διαφορές µεταξύ πραγµατικών και ονοµαστικών επιτοκίων

• Η ΡΡΡ εκτός από αργή έχει πολλές εξαιρέσεις, όµως απαιτεί οι
χώρες να βρίσκονται σε αντίστοιχες φάσεις ανάπτυξης (π.χ. 
Γερµανία-Η.Β.)

• Στις περιπτώσεις διαφορετικών φάσεων των οικονοµιών, η ΡΡΡ
δεν λειτουργεί

– Οι αναπτυσσόµενες οικονοµίες στην φάση της ανάπτυξης βλέπουν
αύξηση της Πραγµατικής Ισοτιµίας, εξαιτίας της παραγωγής πιο
ανταγωνιστικών προϊόντων

– Η Πραγµατική Υπερτιµήση του νοµίσµατος προκαλείται από το
άθροισµα της διαφοράς πληθωρισµού και διαφοράς
συναλλαγµατικής υποτίµησης

– Για να τηρηθεί η ΡΡΡ πρέπει τα νοµίσµατα να υποτιµηθούν µε βάση
την διαφορά του πληθωρισµού

– Όµως, όπως παρατηρήθηκε και µε την ένταξη των χωρών της
Ανατολικής Ευρώπης στην ΕΕ, τα νοµίσµατα Υπερτιµήθηκαν
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∆εν ισχύει η PPP: Balassa-
Samuelson
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Βραχυπρόθεσµη Σχέση Επιτοκίων-
Ισοτιµίας: Ελεύθερη ∆ιακύµανση

• Έχουµε ήδη δει ότι βραχυπρόθεσµα το χρήµα δεν είναι ουδέτερο
(AD-AS)

• Η νοµισµατική πολιτική επηρεάζει βραχυπρόθεσµα τη ζήτηση
– Μέσω επιτοκίων: 

• Περισσότερη κυκλοφορία νοµίσµατος ρίχνει τα επιτόκια
δηµιουργώντας κίνητρο για δανεισµό, επενδύσεις και κατανάλωση

– Μέσω πιστωτικής πολιτικής:
• Περισσότερη ρευστότητα ενθαρρύνει τις τράπεζες να

ανταγωνίζονται στην παροχή δανείων
– Μέσω Χρηµατιστηρίου:

• Πτώση επιτοκίων οδηγεί σε άνοδο των µετοχών, αυξήσεις µετοχικού
κεφαλαίου και επενδυτικές κινήσεις εισηγµένων. Τα νοικοκυριά
αισθάνονται πλουσιότερα και ξοδεύουν

– Μέσω συναλλαγµατικής ισοτιµίας:
• Η συναλλαγµατική υποτίµηση από την µείωση των εγχωρίων

επιτοκίων οδηγεί στην µείωση και της Πραγµατικής Ισοτιµίας και
κατά συνέπεια της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας

• Είδαµε όµως ότι τελικά ανεβαίνει και ο πληθωρισµός (µετά 2 έτη)   
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Βραχυπρόθεσµη Σχέση Επιτοκίων-
Ισοτιµίας: Ελεύθερη ∆ιακύµανση

IS: Υ=C+I+G+X-M LM: Ms/P=L

•Η αύξηση κρατικών επενδύσεων αναγκάζει την
έκδοση νέων οµολόγων που αυξάνει τα επιτόκια

•Η αύξηση των επιτοκίων µειώνει τις ιδιωτικές
επενδύσεις και αυξάνει τη συναλλαγµατική
ισοτιµία µείωση ανταγωνιστικότητας

•∆ιπλά ελλείµµατα: Χ-Μ και G-Τ

•Η αύξηση κυκλοφορίας του χρήµατος φέρνει
βραχυπρόθεσµο αποτέλεσµα την αύξηση του
ΑΕΠ, φτάνει να υπάρχουν ανεκµετάλλευτοι πόροι
στην οικονοµία

∆ιεθνή επιτόκια
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Βραχυπρόθεσµη Σχέση Επιτοκίων-
Ισοτιµίας: Περίπτωση Σταθερής Ισοτιµίας

• Αν η συναλλαγµατική ισοτιµία είναι σταθερή (EMS) η κατάσταση
αλλάζει δραµατικά: η νοµισµατική πολιτική δεν είναι «ανεξάρτητη»

• Όταν αυξάνονται οι εγχώριες τιµές (πληθωρισµός), αυξάνεται το
κόστος και η Πραγµατική συναλλαγµατική Ισοτιµία, η
ανταγωνιστικότητα µειώνεται και δηµιουργείται έλλειµµα ισοζυγίου
πληρωµών

• Ας θυµηθούµε την ΡΡΡ:
– λ=ΕΡ/Ρ* Ε=ct, P ,λ  ακριβαίνουν τα εγχώρια αγαθά

• Ταυτόχρονα, η πτώση των επιτοκίων χειροτερεύει το ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών

• Η Κεντρική Τράπεζα πρέπει να επέµβει για να στηρίξει το νόµισµά
της ξοδεύοντας συναλλαγµατικά αποθέµατα

– Μειώνει την κυκλοφορία του νοµίσµατός της (το αγοράζει)
– Τα επιτόκια ανεβαίνουν (έλλειψη Μ0)
– Ξοδεύει τα συναλλαγµατικά της αποθέµατα

• Επιστρέφει στην προτεραία κατάσταση
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Βραχυπρόθεσµη Σχέση Επιτοκίων-
Ισοτιµίας: Σταθερή Ισοτιµία

IS: Υ=C+I+G+X-M LM: Ms/P=L

•Η αύξηση κρατικών επενδύσεων ή µείωση
φόρων αυξάνει τα επιτόκια, ανεβάζοντας τα
συναλλαγµατικά αποθέµατα

•Η αύξηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας και της
κυκλοφορίας χρήµατος µείωση επιτοκίων στο i*

∆ιεθνή επιτόκια
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Αποτελεσµατικότητα Πολιτικών: Σταθερή
Ισοτιµία – Ελεύθερη ∆ιακύµανση
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Πότε Αποκτά Σηµασία η
Συναλλαγµατική Πολιτική;

• Βραχυπρόθεσµα, οι αλλαγές στην Ε
αντικατοπτρίζονται από αλλαγές στο λ = 
ΕΡ/Ρ*: Ρ και Ρ* ανταποκρίνονται
καθυστερηµένα

• Μακροπρόθεσµα, το λ είναι ανεξάρτητο
της Ε: οι τιµές Ρ προσαρµόζονται
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Πότε Αποκτά Σηµασία η
Συναλλαγµατική Πολιτική;

• Βραχυπρόθεσµα, οι αλλαγές στην Ε αντικατοπτρίζονται
από αλλαγές στο λ = ΕΡ/Ρ*: Ρ και Ρ* ανταποκρίνονται
καθυστερηµένα

• Μακροπρόθεσµα, το λ είναι ανεξάρτητο της Ε: οι τιµές
Ρ προσαρµόζονται

• Στην περίπτωση που οι τιµές Ρ είναι πλήρως ελαστικές, 
τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα έρχονται αµέσως
και η ονοµαστική συναλλαγµατική ισοτιµία δεν
επηρεάζει την πραγµατική οικονοµία

• Με άλλα λόγια, η επιλογή της πολιτικής
συναλλαγµατικών ισοτιµιών δηµιουργεί
βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα εξαιτίας της
καθυστερηµένης απόκρισης των τιµών σε περιπτώσεις
ανελαστικότητας.
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Επιλογές Συναλλαγµατικής
Πολιτικής

• Ελεύθερη διακύµανση
• Ελεγχόµενη διακύµανση
• Στοχευµένο εύρος διακύµανσης
• Έρπουσα Σταθερή Ισοτιµία
• Σταθερή και Προσαρµοζόµενη
• Συµβούλιο Νοµίσµατος (currency board)
• ∆ολαριοποίηση/Ευρωποίηση
• Νοµισµατική Ένωση
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Επιλογές Συναλλαγµατικής
Πολιτικής

• Η ελεύθερη νοµισµατική πολιτική:
– Μπορεί να αποδειχτεί χρήσιµη για την αντιµετώπιση κυκλικών

οικονοµικών δυσχερειών
– Μπορεί να κακοµεταχειριστεί από την Κεντρική Τράπεζα

• Η δηµοσιονοµική πολιτική:
– Επίσης χρήσιµη στην αντιµετώπιση κυκλικών δυσχερειών, αλλά

συχνά πολιτικοποιείται και καθυστερεί (ψηφίσµατα, 
διαπραγµατεύσεις)

– Μπορεί επίσης να κακοµεταχειριστεί από κυβερνήσεις που
συντηρούν τα ελλείµµατα

• Η ελεύθερη νοµισµατική πολιτική ταιριάζει περισσότερο σε κράτη
που οι πολιτικοί συντηρούν τα ελλείµµατα. Επιπλέον είναι
ταχύτερη

• Σφικτή πολιτική Κεντρικής Τράπεζας ευνοεί την ελεύθερη
νοµισµατική πολιτική



Κων/νος Κωνσταντάρας PhD

Επιλογές Συναλλαγµατικής
Πολιτικής

• Συναλλαγµατική σταθερότητα
– Ένα µάθηµα από την περίπτωση της ελεύθερης διακύµανσης είναι

η σηµαντική διακύµανση που επηρεάζει την πραγµατική ισοτιµία
ανταγωνιστικότητα. Ο φόβος αυτός οδήγησε την Ευρώπη στο ERM.

– Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ακολουθεί σφικτή, 
πειθαρχηµένη νοµισµατική πολιτική, χωρίς πληθωριστικές πιέσεις. 
Γι αυτό το ευρώ έχει ελεύθερη διακύµανση έναντι των λοιπών
νοµισµάτων

• ∆ιαφορετική πορεία από την Σουηδία και Η.Β.
– Σχετικά µικρές, ανοικτές οικονοµίες τις καθιστούν υποψήφιες για

Σταθερή Ισοτιµία
– Μετά από µια οδυνηρή εµπειρία του Η.Β. µε το ERM και µιας

Σταθερής και Προσαρµοζόµενης της Σουηδίας, οδηγήθηκαν σε
ελεύθερη διακύµανση

– Παράλληλα ακολουθούν πολιτική τιθάσευσης του πληθωρισµού
• Οι Σταθερές Ισοτιµίες τελικά αποσυντονίζονται, εξαιτίας

οικονοµικών σοκ
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Επιλογές Συναλλαγµατικής
Πολιτικής: Σταθερή - Ελεύθερη

• Ελεύθερη Ισοτιµία
– Επειδή οι τιµές δεν αντιδρούν άµεσα στα

σοκ, χρειάζεται η ελεύθερη συναλλαγµατική
ισοτιµία

– ∆εν «πολιτικοποιείται» η ισοτιµία
– Η αποδυνάµωση της νοµισµατικής

πολιτικής ελευθερίας µπορεί να αποδειχτεί
προβληµατική, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
άδικης ή και δίκαιης επίθεσης στο εθνικό
νόµισµα
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Επιλογές Συναλλαγµατικής
Πολιτικής: Τα ∆ύο Άκρα

• Μετά την δεκαετία του ’90 και τις συχνές νοµισµατικές
κρίσεις (ευρώ 92-93, Λατινική Αµερική 95-99, 
Νοτιοανατολική Ασία 97-98 και η Ρωσία 1998) φάνηκε
ότι οι χώρες που είτε ακολουθούσαν το άκρο (Σταθερή) 
άντεξαν περισσότερο (Χονγκ Κονγκ, Αργεντινή)

– Οι ενδιάµεσες καταστάσεις προκαλούν κυβερνητικές
επεµβάσεις, υπερ- και υπο-τιµήσεις και κερδοσκοπικές
επιθέσεις

– Οι ελεύθερες Ισοτιµίες αποµακρύνουν τη συναλλαγµατική
πολιτική από το πεδίο κυβερνητικών επηρεασµών

– Οι Σταθερές Ισοτιµίες είναι απρόσβλητες (όµως όταν
κατέρρευσε το Συµβούλιο Νοµίσµατος της Αργεντινής το
2002 και στη συνέχεια η Βραζιλία δέχτηκε, παρά την
ελεύθερη διακύµανσή της, σηµαντικές κερδοσκοπικές
επιθέσεις τα πράγµατα αναθεωρήθηκαν…)
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Επιλογές Συναλλαγµατικής
Πολιτικής: Τα ∆ύο Άκρα

• Με βάση την θεωρία:
– Οι ενδιάµεσες καταστάσεις αποτελούν

µεσοβέζικες λύσεις και αµφίβολη πειθαρχία
από την κυβέρνηση, οπότε τελικά
καταρρέουν
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Επιλογές Συναλλαγµατικής
Πολιτικής: Τα ∆ύο Άκρα

• Φόβος Ελεύθερης ∆ιακύµανσης:
– Πολλές χώρες επίσηµα έχουν Ελεύθερη

∆ιακύµανση αλλά στην ουσία επεµβαίνουν
σηµαντικά στην αγορά (αποφυγή µεγάλων
συναλλαγµατικών διακυµάνσεων)

• Φόβος Σταθερής Ισοτιµίας:
– Πολλές χώρες δηλώνουν Σταθερή Ισοτιµία

αλλά αφήνουν τη συναλλαγµατική τους
ισοτιµία να κυµανθεί έξω από τα όρια
(φοβούνται κερδοσκοπικές επιθέσεις)
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Φόβος Ελεύθερης ∆ιακύµανσης
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Πραγµατική – Εικονική Πολιτική
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Επιλογές Συναλλαγµατικής
Πολιτικής: Τα ∆ύο Άκρα

• Φόβος Ελεύθερης ∆ιακύµανσης
σηµαντικός στις Ευρωπαϊκές χώρες

• Φόβος Σταθερής Ισοτιµίας εν µέρει εξηγεί
την απογοήτευση από το EMS και την
µερική αποστροφή του EMU
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Συµπεράσµατα
• ∆ύσκολη η επιλογή, µια και παντού υπάρχουν

συν και πλην
• Ασχοληθήκαµε µε την άποψη µιας χώρας.
• Τα νοµισµατικά συστήµατα εµπλέκουν πολλές

χώρες και βασίζονται σε κοινούς κανόνες και
υποστήριξη

• Μετά το τέλος του Bretton-Woods δεν υπάρχει
ενιαίο παγκόσµιο νοµισµατικό σύστηµα

• Υπάρχουν µόνο περιφερειακά συστήµατα, 
όπως το Ευρωπαϊκό.
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