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Περlλ•1Ψη στην Ελληνική 

Η tργασία αuτή αναλύe' τις περιπτώσεις των νομισματικών 1φiσεαιν στην 

Αναtολι<ή Ευρώπη σε 8 χώρες ( Αλj}ανiα, ΒοuλyαρW., Λεu<ορ<ι><Jiα, Κpοαtία , 

Φ.Υ.Ρ.0.Μ. , Μολ&ιβW.. Ροuμανiα. κοι Οuκρανία) nιν περίοδο 1995-2008. Η 

επtλοrιl ιcαι η ανάλνση των cποτελεσμάτων γίνεται με τη ~ήση των μtταβλητών 

που προτεiνονν οuσι.αστικά οι τρε:ις γενιές θεωρ,ιτικών μοντέλων που έχουν 

ωκρσtήσει καθώς και οι ανriσtοιχες παραλλαγές τους. αλλά και νt.ες Κ'Ο.ινοtόμες 

μεταβλητές που θα μποροWαν να ενταχθούν στα d.αiσια μιας πιθανής τiταρτης 

ytvlός ~ιοvτέλων, :του τώορα εισάγεται. Μετά από μu;ι εκτεταμένη αναφορά στο 

Οtωρηηκό πλαίσιο του ανιιnιμέ'ι•ου, και ανtί<nοιχα σε ερyασiες που έχ,ουν νu 

κάνουν με εμχtιρικtς προσεγγίοεtς και την ιφιη..-ή τννς, ανcιλ'ύουμε ης αιτίες nου 

πραηιατικά σuνδέονται με την <ιν(υrαιξη και την εκδήλωση των φαt\'Ομb'Φν cιυιών, 

την εξήγηση τους με βάση οικονομεtρικά μονιέλα ποu δεν έχοuν χρησψοποιηθεί σtο 
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παρελθόν (Catreg και extreme νalue), την δυνατότητα ή μη πρόβλεψης τους, και την 

αντίστοιχη πρόταση πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθήσει μία χώρα προκειμένου 

να έχει έγκαιρη ειδοποίηση για την εμφάνιση νομισματικής κρίσης και τις 

απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να αποφύγει την εκδήλωση της. 

Η χρησιμότητα της εργασίας αυτής είναι ιδιαίτερη ειδικά σήμερα μετά την 

οικονομική κρίση της περιόδου 2008-9 στην οποία πολλές χώρες με ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένες οικονομίες( Ισλανδία , Μεγάλη Βρετανία) α'λλ.ΙJ. και οι αντίστοιχες της 

περιοχής (Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα προβλήματα στην Ουγγαρία, Λετονία αλλά και 

στη Ρωσία) αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα στην οικονομική και νομισματική 

τους πολιτική και τέθηκαν τα παραπάνω ερωτήματα. 

Βασική πηγή μας για την εύρεση των σημαντικών μακροοικονομικών 

μεταβλητών ήταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η στατιστική του βάση. 

Αντίστοιχα οι κεντρικές τράπεζες και τα στατιστικά γραφεία των χωρών της 

ανάλυσης μας. Ο δείκτης οικονομικής ελευθερίας του ιδρύματος Heήtage. Αρχικά 

επιλέξαμε τη χρήση των δημοφιλών logit και probit μοντέλων για την ανάλυση 

διχοτόμων μεταβλητών επεξήγησης. Τα ιδιαίτερα φτωχά αποτελέσματα όμως των 

κλασσικών αυτών μοντέλων μας οδήγησαν στην απόφαση της χρήσης 

επεξηγηματικών διχοτόμων μοντέλων που χρησιμοποιούνταν μέχρι τώρα στην 

ιατρική και τη βιολογία και ειδικότερα στην τοξικολογική εξέταση ανθρώπων και 

περιβάλλοντος. Τα μοντέλα μπόρεσαν να εξηγήσουν ικανοποιητικά τις κρίσεις στην 

ανατολική Ευρώπη δείχνοντας ότι μια γενιά από μόνη της δεν μπορεί να εξηγήσει 

επαρκώς τη νομισματική κρίση. Χρειάζονται στοιχεία και από τις τρεις γενιές ενώ 

σημαντικές είναι και οι κοινωνικές μεταβλητές που εισάγουμε δηλαδή ο δείκτης 

ανθρώπινης ανάπτυξης και η οικονομική ελευθερία. 

χ 



Όσον αφορά την πpόβλε\lη. χρησιμοποιήσαμε μοντέλα exιreme value • ~<<ιι η 

<ινάλuση έδειξε ότι τα αποtελtσμαtα Ύ\« ιις π&ρισσόιερες χώρες δεν μπορούν "'α 

θεωρηθούν αςιόπιστη πρόβλεψη. 

Τέλος, ανuλύοuμε mθα\tές προσπάθειες αντιμετώπισης 'tων ιφίσεων στο μέUον 

δίνονιας tμφαση στον περιορισμό κίνησης κεφσλαίων άρα και μείωση της 

μεταβληtότητω; tων ισοτιμιών , στον έσχαtο δανεισn) από to εξωτερικό ποu μnορεί 

πράγματι να δημιουργήσει εκ νέου συνθή-.ες ρευστότητας και στην 'ύπαρξη 

συσtήμοιος i:yκ<ιιρης προειδοποίησης που vo μπορεί νο χροβλέψει tγκοιρο πιθονή 

νομιομαηχή ιφίση. 

Περlλ11ψη στην Αγγλική 

The following PhD Thesis refers to t.bc casc or Eastcm Europc cum:ncy crises. ι 

Usc a samplc of eighι eoυnrή .. (Albania, Bυlgaria, Belanιs, Croatia, F.Y.R.O.M. 

Moldoνa, Romania and Ukraine) for a thirtcen year ρeήοd (1995-2008). The ehoioe 

and ιhe selccιi oι:ι of the results are made among the νarίables proposed by ιhe ιhrcc 

preνious theoretical gcncraιions, addiιion ιο ιb_e social νariables ιh.aι can be enιercd in 

our aρproach of a forιh innovaιive generatίon modcJ. Aficr an extensίνc reference ιο 
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the preνious ιhcorctical and emρiήcal rramcwork. J analyι.c ιhc rcasons correlιιιcd ιο 

tbe dcvelopmenι and breιlι οuι of these ιurbulenc:cs. , lhrir ιιιιUtί<: exρlanation and 

ιhe fotcCa.sιabiliιy or ιhe ρolitίcal ly coπecι paιh Γοr a QOunιry or a central bank ίn 

order ιο haνe an urly wa.mina sίgn of cum:ncy c:ήsίs a.nd it.s ιbίliιy to a\•oid ίι. 

The usefulnc:M or ιhis ιbesίs is hish, especially al\er ιhe 2008·9 ιJά>ιl 

economic cήsi.s in which many devcloped counιήes (Sυch ιιs lcc1and and Unίtcd 

Κingdom) but also Easicm European (Esρccially tbe difficulιics in Hungaιy , Latνia , 

buι also iιι Rusoίa) b3d ιωjοr cconomic and monetaty ρoli<:y problems and tbe basic 

quesιiona of ιhesi.s were cenτral. 

Basic moun:es wm ιhe lnιerωtional Financial Sιιtίsticι base of ΙΜΡ. tbe 

cenσal banJc and lhe staιisιi<:al offιces of tbe referriηg counιries and lhe Ηeήιφ 

Γοu.ιχlaιίοn for ιhc ίndtx of oconomic frccdonι. lnitially ι choose Jogit and probit 

models ror ιhe binary explanaιo.y analysis. The ροοr rcsulιs of ιbes< preνiously 

deνeloρed models foroed me ιο selccc a model ιhat ίι has be<n US<d ooly iιι medical 

and biological staιίstica l analysiι, and esp<."Cially jn ιοχίc analysis for humιn ιιnd 

enνίronmenιιl J>WPO$CS. These models achieved ιο explain adcquaιe tbe ineidenιs. 

.mwina !Νι norιc geoeratίon is ρowerful by ίιs own. The optimal is ιο use νaιiables 

nοι onJy froιn aJI gcrιtr0ιιions but the innovative variablcs of human dcvelopn1cnt 

inde.~ ιnd economic Cteedom. 

Fοι tbe forecasΙ modelι results we \l$ed binary <>Ιmne νalue modelι. Tbe 

resulιs show ιhat for the majoήιy ofthe countήcs ι.he modcls ~•nnoι be considercd as 

a conΓιdent fO!'CC0$1. 

Finally, 1 ιry to analyιe possible remedies and guaιd mta$uncs We emphasize 

on capiιa1 moνcmcnιs limίιaHons which can redυcc voιaιiliιy, ιο ιhc foreign lendc:r of 



&ι.sι reson who can resιore liquΚlity and of cocrcc ιhe existence of eaτιy warning 

ιysιcm which should be so powerful in order ιο fαecast a cuπmcy cήsis on ώne. 
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Εισαyω'Υ'ί 

Τcι καΜnόμcι οτοιχιlα της tι>Jασlcις cιυτής t'l!NV '" <ύ>ονν ~ nς μιθόδους 

ανάλuοης κcιι ιιρόβ).Lγτ~> MU χρησψοιιοιοiινται •αι <111γ1Ccκριμtνα το Caιreg όσον 

αφορά την ανάλοοη ποu .,ςαροιισ,άζει πολλά και σημαντικά πλεονικtήματα σε σχf.ση 

~ τcι Ιοgίι και probiι •ou _..,.αζο~ στα Ιδuι δώομένο. Ί"' λόγους σiιyιφισηι;. 

Σιιy.cικρψtwι ο mινttλωτηι; ~ισηι; cn'Oι μηaλΙίttροc; , το oτcιncnucό Μ6ος 

μιιφόπρο και οι σημαντιχtς μ.ταβ).ητtς ιl"aι ~ιρες και ~ ro <ΚΟΟtό 

πp6σημο. f~ ..-α~νοιομ~cι ΛΟ\Ι ιcίινtι ιο εμa:ιφιι.:6 ~ομμ6η ιι:.::όμη ΙΜ ιcαι-..'Οtόμο σι σχtοη με 

πς: u~οtιο:ις μεθόδους ~~ι η1 βιβ:λιοypα'Ια ctναι ότι η χρήοη ιοv cιtrcg • σαν μη 

acφαμnρι..-ής μιθό&οu oρeimιl ιcatio& • 010 οικ<WΟμιιr:ό δcν \dρχιι οτη δι.εβνή 

~ ""~ να ""τιίι<» το μiτφτο ivνatό ~ ... u6 "' u.όρχονια 
&3ομt-. 

Όσον cιφορό. τα exιreme νοlιιe modcl η ικανότητα τους στην ~φόβλ<φη των 

φtσωw uν και δeν ήταν αρκετά σημανιtι('ίι ')ταν σαφώς καλύτερη από την 

~ βιβι..οyραqCα. Δiνοντcις λη<Ιτι:ρο fιl>c signals cιώ την u"6ρχοιισα 

~ ΙΞJ<iαης ι.σάyον~ μwι σειρά cιώ ιιnινοτόμις μmιβ).ητtς aov έ'f!1w '" 
κάνουν ~ κοινwνu<ά οτοιχιlα (Δεi~cτης ιινθρώ111νης ανάχτυξης ΟΗΕ , Οικονομική 

E>.tuOtpiα αλλά και •ραyμcιτι'* οικονομlας τιμf\ χρuσού). Εχlαης το διlyμα είναι 

διάρκεuις 14 ετών το ιιιγαλ\ίτ<ρο δυνατό για την ιιερίnωση της Λ ναιολι•'ής 

Εuρώ~nκ. Τtλος. v•ol.oylσ<ψε οταnσn•ά ότι χριιό.οτηκαν τοuλι\~ον 2 μήνες cιώ 

την ιφΙαη οι μlσ ;ιώρο. γισ να ι~ιρ6οn οι μlα 6λ\η και'" την εχηρι4cm. 

Τα ιρωtήμα"' aοιι Οα κληθti να απcιντήσeι η ιιι.φοwα διατριβή ιiναι ια cξής: 

Τι χpα:yμαnJ...-ά: επηρεάζει τη διαμόρφιοοη των σνναUαyματικών ιοοηιttών : 

νομιοματιιcή κρίση; 



• Υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς πρόβλεψης των συναλλαγματικών ισοτιμιών και αν ναι 

με ποιόν τρόπο ; 

Εισαγωγικά αναλύουμε τη σημασία της μεταβλητότητας των ισοτιμιών στη διεθνή 

οικονομία και τη σημασία της εξήγησης της ανισορροπίας στις διεθνείς χρηματαγορές 

που προκαλεί και το ενδιαφέρον για την ανάλυση της. Καθώς και το ρόλο των 

κερδοσκόπων και των κεντρικών τραπεζών, καθώς και τα απλά μοντέλα και τα γεγονότα 

που οδήγησαν στη μελέτη των προσεγγίσεων της πρώτης γενιάς θεωρητικών μοντέλων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύουμε την πρώτη γενιά μοντέλων που αναπτύχθηκε 

από τον Κrugman, τις προϋποθέσεις κρίσης, την έννοια της σκιώδους ισοτιμίας , καθώς 

και τις διάφορές παραλλαγές που ακολούθησαν το αρχικό μοντέλο. Ολοκληρώνοντας, 

κάνουμε τον απολογισμό παρουσιάζοντας τις σημαντικές εμπειρικές αδυναμίες που 

εμφανίζονται και τις επικρίσεις σχετικά με την απλότητα και την απουσία ουσιαστικά 

ενεργού πολιτικής των κεντρικών τραπεζών όπως αναλύονται. 

Το τρίτο κεφάλαιο αναλύσει στοιχεία της δεύτερης γενιάς που αναπτύχθηκε από 

τον Obstfeld, την δυνατότητα παρέμβασης και την κοινωνική διάσταση που δίνει στην 

πολιτική που ακολουθούν οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις ευρύτερα. Η 

προσέγγιση μας έχει να κάνει με την απουσία ρεαλισμού και σε αυτή την εξελιγμένη 

θεωρητική προσέγγιση. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην τρίτη γενιά μοντέλων η οποία αναπτύχθηκε 

από τους Κrugman, Obstfeld και Velasco και αναφέρεται στην οικονομική επαφή 

ανάμεσα στις χώρες και στη διεθνή μεταφορά κεφαλαίων. Η σύγκρουση ουσιαστικά των 

δύο θεωρητικών προσεγγίσεων και η ουσιαστική επικράτηση της θεωρίας των Chang 

και Velasco είναι στο επίκεντρο της προσέγγισης μας Τα δεδομένα για την ανάπτυξη 

των μοντέλων αυτών καθώς και την εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και 

πιθανές προσπάθειες για μία τέταρτη γενιά θεωρητικών και εμπειρικών μοντέλων 
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βασισμtνων σε ΚΟ\\'<ΟVΙΙ<ές μεταβλητές ποu αχοτιλιl οuσιαaτιιcά και την ε~φιι<ή 

κρόταση μας . 

Το ιιtιιnο <tφάλαιο tχιι νο κάνcι μe μια οεφά αJ<ό ιμuιρυΦ μοντtλα ποu 

εντάσσοντα' στ~ ')'tνιtς ποu αναλΟΟνw.ι θεωρητικά α-ναλύονtας η.ς σuνθήl(ες 

δημιοuρylας τους καθώς και τις ατtι..ε~ και την οφιnl(ή μας σι <AOe βο.σικό μοντέλο 

ξεχΦρφτQ • μι βάση aς αδ-μ~ "°" δ1C1οφiνοuμι aτην ιχνώm>ξη τους. 

Το tl(tO κεφάλαιο αφορά την ιστορίά των νομισματικών κρlσtων στην Λναιολλι<ή 

Ευρώχη την ""Ρiοδο μετά το 1995 μι ""αφορά στα βασικά προβλήματα •'Οι αvιiοτοιχα 

cmς αι~ "°" οδήyηαον aτιι; οφim;ις αvτές καθώς και τον τρόοο αvιψnώιnσης τοuς 
και την οεφά των 1"f0Υδτων "' °"""' nς σννδιοuν. ιιαάyοντας τη θιωρητud\ 

προσtγγιση στη βαmι<ή εμ•ειρι<ή εργασ(α μας. 

Το tβδομο ι:ιφ<iλιιιο αφορά την tρtuνn •ou κάνο»μι σχιτιώ μι την a\οάπnιξη 

μοvιέλων ~ και ~ aερ"7tatι<ών νομιαμαrοcών οφlσ<cον .. ΕQrιο\ιμι 

ιπiαης .,.,,1 τα θtωρηnώ ή •ι.,..φι<ά μοvιtλα "°" txouv ~Ι ιιtχιχ τώρα διν 

εξ'Τ(Ούν .. αρκώς τις κρίσεις αυτtς. Σvyκe<ρψtνα )(j)η<nμο•οιούμε τα •αλα1ότιρα Ιcsi ι 

και probiι μοντtλιι 

Στο 6yOoo κεφό).οιο, χρησψ""οιοUμι το μοντtλο """ τιλικά v.ιρiσχuσι. και 

ήταν το CΛ TREG (caιegoήca1 regressίon) καθώς και αναδεικνύουμε τις αδνναμiες και 

nς πιφ<Wjψεις των μοντtλι»ν που είχαν μtχρι τ6>ρα ΧΡΙJ"ιμοποιηΟε.Ι με βάση τα 

διδομt\-a μας και τα καλiιtιρα ~ιλέοματα""" ~φάyμαn ά;ιαμι aτην cινάλ>ιοη μας μι 

τη )(j)ήση μεθόδων opιimal soaJίng. 

Προοπαθούμε ειήσης να προβλέψουμε 6οο το δυνατόν καλύτερα τη πιθανότητα 

~ ιφiσηι; cmς χώρcς •ο» cιναφφόμαστι με τη )(j)ήση μιSδΟΟ>ν exιreme νaluc • 

).όyω της ιδtα.Ιτφης φΙίοης τοu wροβλήματος , η ομc!!α των wαρατηρήοaον "°" txovv τα 



χαροιc:τηρισt1"ά ποu θέλουμε (κρίση) είναι μικρή σε σχέση με 10 σύνολο του δείγματος { 

to μοντέλο αναφέρετσ.ι σε συ:Χ\·ότητι;ι μικρόrερη τοu ι\/2) • χρησιμοιιοιείτσ.ι γαι να 

1ttΡ'Υρ6vει μι:μονωμtνα ι<αι σπάνια -yεγο,•ότα( σεισμοί • πληιιμύρες. κα:ταστροφές κι;ιι 

•ολtμοuς) και τίi.ος εσtτάζει στα ;ιαρ<ιιcτηpιστικΔ της σvγ>Χκριμtνης περιόδου και 

κατσ.νi.μει ης μεταβλητές nνω..ο-yα .1·α αποτελtσμαtα δείχνουν ότι δεν wιάρχει 

σημαvrιιο'ι διΝατότητα πρόβλtψης από αυτά τα οικονυμετρuccί μοντtλσ. 

Στο ένατο '(tφάλαtο • Ct\'άφερόμαστε σ& μεθόδους με τις οποίες οι κε\Ι'tρικtς 

τράπεζες ίl'ροmt<ιΟο'ύν \•α ωτοφύγουν την σ.νάπrοξη τέτοιων φσ.ινομtνων και (ΙΥΤίστοιχα 

:φοτε-iνουμι περιορισμο\)ς στη διακίνηση κε.φ<ιλιιίων ποu αποτελούν βασuι:ή αιτία της 

(J.υξημίνης μετι.ιβλητότητας, αλλά και σn1 διαδικασiσ. του ίσχατοu δσνειστή από το 

εξ(ι)'(ερικό που θα ήτσ.ν σωτήριι;ι στην πf.ρίπτωc:τη tων κρiσεων των περιόδων που 

εξετάζουμε . 

Στον επίλογο της ερyσσί<~ς (δέ<<><ο κεφάλιιιο)αναφφόμαστε σε μεταβλητές ποu 

απορρίψαμε κ<ιι τη συμπεριφορά που πιστεύουμε όn θσ. είχσν ,και θσ. αναφερθούμε στα 

γενικci συμπερ(ισματα που προκύπτουν αχό την εργασία καθώς και σε προτάσεις που 

έχονν να κάνονν με μελλονπκή έρευνα πό.νω στο θtμα αuτό. 



ι.Οι κρίσεις πριν συστηματοποιηθούν σε θεωρητικά μοντέλα 

1.1 Το παρελθόν και οιανάyκεςπου οδήγησαν στη 
συστηματοπο(ι1σ11 ων νομισματικών κρ(σεων 

Αν mι πο).}.οί πιοτε'ύονν όn οι \•ομισμαnκές κρ(σεtς είναι αποτέλεσμα των 

οικονομιιr::ών πολιτι"ών του 20• αιώ\•α και των μεταβλητών u:rοημιών, στην 

πραyματικότητα απασχολοVv τοvς οιιcονομολόΎΟU<; yια π<iνω cπό τρεις αιώνες. 

Πο>J..6. είνο.ι τα ιστορικό. 1tαρο.δεiγμι~τα πρώιμων κρίσεων αλλά και σχ.εtι1'.ό. με την 

ερμηνεία τους από οιχοvομολόγους της εποχής. Είναι χαρακτηριcrτιl(ή η cινάλοοη του 

Ma1ιhus. η οποία αποτtλtί την βάcη της ανό.λuσης των Θεωριών οικονομικής χρίσης 

και Οεωρε( ότι μια <<Πλημμuρίδα)} εμποριuμcίτων χωρίς ιιντiσιοιχοuς o.yoρo.mtς εiναι 

ο «γενικός κορεσμός» με βάση τα οποία ενδι:umκά αναφερόμαστε στην κρίση της 

τοuλiπας , τους νόμους τοu Μισισυτή . του νόμους του John Law, στην κρίση της 

τράπεζας της Αγγλίας το 1797 όπου τα α"οθέματα της ;ιώρας έιιεσαν κάτω από το 

ψuχολογικό όριο τοu 1 ε<ατομμυρίου στερλινών, την αδυναμία του δολαρίοu σια 

1894-9ό όπου το θησαυροφυλάκιο των ΗΠΑ παρενέβη κσλ\ίπτοντας με χρυσό το 

tλλεψμα~ to ξtσπασJια τοu Α' πσγ~οομiοv πολtμοu μεtό. το οn:οίο πολλtς χώρες δεν 

έβλtπαν 7'1.tον την α"(Ορδ του Λονδiνοu σαν τον ασφαλή τόπο συναλλαγών. Ά~ 

κρίσr.ις είναι η κρίση του rαλλικον φράyχοu την περiοδο Ι 923·26, η κρίση της 

στερλίνας το 1931, η κρiση τοu δοΜιρίοu τον Φεβροuάριο του 1933 , και η κρiση tou 

ωιοκλεtσμοU tou χρuσοU το 1935-61
• 

Πριν από to δεύtερο παγκόσμιο πόλεμο, οι ιφίσεις σuνήθωc; σuνtβαιναν σι 

καιρό χολέμοu, όποu σύμφωνο. με τις ανάyιcις τοu ο εκάστοτε κυβερνήτης άλλιιζt τη 

ι ΠολV cν64αΦιροvοο ctνοι η cr.ιόλuαη n:ou ιι:άνει ο 8rown {1940) .ιαι o.nlt tO'tOP'ΙCfι 6n:οψη, 



ο-ταθφή ιοοτφίο: t<)υ 11:pο8'ειμένοu ν<ι χρημιιtοδοn\οt:ι τις χολr.μι.:tς. tO'U <ινάyt..-ις,. Σe 

ιι:ο.φο~ ιφ1)νης η όχοια α.σtάΟι;ια θεωρούνταν ανmτ{φεπrη καt αποφε.υ'ΙΠt. Σης 

α~τ.ς χώρες τα νο~tiσματα ~ταν tρμuιο στα J!.ρ1Δ ~όπων ιαχι 

~ te.-ooi>ν ,,,μισμαnχών ιιο>..nκώv, ι~ wοό ασταθεi;. αvιαρχι>iς 

και φαW.ι:ς κvβφνήcmς, Παρά nς 6'rοοις <ΜΟΟρρΟ•iις ια φa"'όl""" αvrά ήtαν 

""6""' χαθό>ς στην ayορό. ιαιριαι>Χούοον τα δννutά vομiσμοw. τα oooio ουcnαστυαi 

=>τι:λούοαν διιθνiς χρήμα, χοι to\Jς δορ\ιφ<ΙροΙJς τΟΙJς (α .. ικιαιcά και ιξιφτώμtνα 

vοιιiομοτu). 

Mw σημαντική χρονηςή διάκριση στη μιτα-nολεμι~ περίοδο εiνο.ι αυtή 

ανάμεσα στην πε.ρίοδο τη; cn.ψφων((Ις ιοu Breιton \Voods και α-πό την πετρελα''κίι 

κρίση του 1973 και μετά. Υπό ru; συνθ•iια:ς του Br<ιtoo Woods κάθε χώρα που 

""~clxι ιiχι μια προ•-αθορισμtνη σχt<rη μ.cταιροπής cιcφρα<>μtvη σι όρ<ΚJς 

JJ11Κ10iι και δολαρίοu. Το σ\ιοτημα Μ.τουρyο{ισc σc δύο ειιW:&. Στο ~φώτο ubrcδo 

0t ΗΙ1Α ιπvήθηχαν τη μtιατρο~n\ των 3ολΑ>ρiων σc -xpuσ6 μ.c βιίση οw.θερή ΙΟΟnμ;., 

(35 $ °''ά ovyx!ά} και σι δtύτιρο τη μeτατρο~n\ των δολΑ>ρiων σε tΟvικά νομίσμοw. 

μι βιίση την •ροκαθορισμtvη σχέση μeτατριmής. Η αρχική ιφαρμοyή του σxtδiou 

προ<!βλεπε .ιιια μεταβαΤΙκή πtρiο3ο μέχρι το 1958, στην ο;ιοiα οvσιnστικά οι 

-.·(ηοικοι των ξtνων χωρών δεν μπορο'ύσαν να αyοράσουν συνά>J.α1μα. Μια σειρά 

από >.ανeασμt-οες κινήσεις πολιΤΙ1'fΚ και 1'φδοσχο1t1~ επιθέσεις (όπως στην 

Αγyλiιι 1947 και το 1967, αλλά και στις ΙΙΒΛ το 1960) οδήγησαν ΟΙΧ"'1ΟΤΙ<ά στην 

•-αΟuστερημtνη εφαρμογή του σuστήματ~ <cιι την ασvνt.εια ως χρος τη σw.θερή 

100tψlά. Μέχρι την κατάρριυση του σvστήμοτος τα 1971 • ιξ αιriας της αδtΜιμ~ 

των ΗΠΑ να ε-πvηθούν nι σιαθφή σxt<n1 δολΔρiοu χρuσο\ί λόJτ» τηr; 

χρημα.τοδότησης τωv πολεμικών C11ψιρήσwν στο Βιετνάμ. Η σμrνθόνιιι .,.,....,W. 

το 1972 ΟUΟ1"0Τ!Κά α~~ την κατ6ρρcυση αuτή. στην Οuάοινy>.-τοv το 



άκtμβριο του iQoou Ι:ιοuς οι Ι ΙΠΛ mιμφώνησαν την υ•οτiμηση του δολαρίοu από τα 

S 3S οτα S38 και ωιοχρtωσι: τα άλλο νομiομα10. του G·ιΟ νο. δκιιrομα(νοντο.ι ιcαιά 

± 2.25 ωτό την ΙΟΟtψ1α σντtι. 

Οι <άτοχοι τmν \'ΟμΙΟ)ΑΔtων μιιά την καιιίρρaιση τQJV cnιοτημόιων σιαθφώ\• 

•αοnμιών ήταν 1ύ.b:ιν ιnιοχριωμtνο• να μεtαtρέπο\Jν τα νομiομααι τοι~ στην 

W:iιΟφη αγορά, στηv οποίο δεν υπήρχαν εγγιιημtνες και cnαΟερtς σχf.σεις 

ιιιιαφοm\ς. Η εμφάν~ση ιοu νtου αuιού αιισΠιιιατος χωρlς δcομι:(ισtις δεν 

σννοδιύτη•τ αχό την ανομινόμινη α(ιξηση ι;)J;τχων σης διιΟνιlς αyορtς a)JJι 

<Μ'Οδιύτηισ; ωτό την χσΜι>ωση ι].J:π.οιν σιις διιe.,'tiς αyορtς .11 αραβοΤσραηl.ινή 

σ\ιyιφοοση""' 1973 '""ο t<tρωιλαcnασμ6ς της τψής τοu Ι<trριλαiοv ~"" 

σημανηκά την ωγιcόαμιιι Qιl(ΟΥ()μiα. 

Η <utάpρεοοη τοu αιισΠιιιατος του Brcton Woαls. ακολο"°1~ο• yια την 

ινροmα1Χή οι<ονομιιcή <οινότηt(ι (ΕΟΚ) τόtt , την επο;d1 σιην οποίο οι χώρες της 

θα μπορούσαν '" καθορίζουν cλι\ιθtρα τις ιοοτψίtς τοuς μι βάση τις δυν6μιις της 

αyορός <ΟΙ αιιαιαδι'prοτt σημαντική μιταβολή στηv δ~ ΟΙ<Ο\'Ομίο θα μπ0ρο6οι: '" 

αιηριάιm σημιινη<ά την οιιcοvομιιcή στα&ερδτητα της κοινότητος. ΥΙΠ\ι>χ< φόΙ!ος 

ακόμη και Ύ1" την μεταβολή τQJV ιοοτψιών yuι '"' αυξήσει μΙΔ οικσvομlα την 

ανrαyωνιιnι<ότητα της ιn; σχtση ι•• τις όλλις χώι><ς. Υπήρχε στόχος το 1972 μέχρι 

το Ι 980 να δημιοuργηΟtΙ tνα αρχ1κό ιn.ιρω•αϊκ(> νομ1σματικό σlίστημα που θα 

οδηγούσε αt tνα >eοινό tuρω<αί'<ό νόμισμα. και •"όποιον βοΟμό νομ1σμααιής 

σιαθι:ρότηιαι; στην -βοnιcή ιιιρΙοδο. Τα μtλη της >eοlνότηται; tβαλαν το «<;>iδι 

σιη σιιηλιά τοv» ό>ιως ~ισ;. Λtyσνtαι; φiδΙ εν-'ΟΟΙίσαν τον ορισμό μέ-rιστη; 

δια~rομανσης ανiιμωα cnα vομlσματα των χωρών ποu σuμμετεi:ιαν ( ± 1,25 %), και 

σαν cnιηΜά το μέγιστο ποοοσιό ( ± 2,25%) σε σχέσΙ~ με το δολάριο οποτέλtσμα 

και της σμι<Jθόνιας σuμφωνίος ανάιιεσα στην Ευρώπη κα1 τις Ι·ΙΙΊΛ το 1972. Από τα 



τότε μtλη ιης ΕΟΚ, η Βρ<τανiα tγl<άτέλειψε το σύστημα μό~ έξι βδομάδες ιιετά 

την ι[σοδο της και οι 1Wpισσότερες χώρες δεν ιuτοροόσαν να ιηρήσοuν ονσW".tστιιcά 

flς υποχρεώσεις τοvς από τη συμμtτοχή dtO αύστημα. Η αποn.ιχία οφείλcvιαν στο 

ότι δεν uπήρξε ο απαιτο6μενος βαθμός σuντονισμού -των οι.ιςονομι.:ών πολιτικών Ι(QΙ 

η οικοvομιΚ11 απόδοση που ωιαιτούντσ.ν για την επιrοχή διαχείριση. 

Γι:yονό; σταθμός ποu δiνιι το σήyμα της εJιοχής είναι ιι::αι η σντίστοιχη 

υ11:οτiμηση τοu δολσρίον την περίοδο από τον Σεπτέμβρη τοu 1977 μέχρι και τον 

0"Κ;t"ώβρη τQυ 1978 tνννtι τοu γr.ν κατά 36 % • έvαV'tι του ύ.βcτικού φράγκου ιςσ.τά 

34, Ι ο/ο κα.ι έvανη του δυτικοyερμανυωύ •ιάρκον κατ6. ΙΟ. Ι %. l>f πι:ιρtμβαση της 

ισ;ντρι..._'ής τρώu;ζιις είχε σαν c:ι.~οτtλtαμα τη μερική αποκαιάσταση της ισορροπίας 

mις διεθνείς αγορές συvα>.λάγματος. Όμως 11 ανriστοιm πειρελαϊ<Ι) κρίση tou 

louλiou του 1979 oδfrrη<Jt: τu; ισοτιμίες τοu δολαρίου στα &1tίπεδα τοu τέλους του 

1978. Αλλά. σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο η μεταβλητότητα ήταν 

περιορισμένη. Σαν ιώρu:ι αιτ:Uι προβάλλtιαι η στροφή των εJtενδuτών προς τον χρvσό 

η τ~μ1i το\Ι αιιοiο\Ι τptιι>..ασιάστηιcε ις_ατό τη διάρκεια του έτους εξ ωτtας της 

αποστροφής των εuνδuτών προς το δ~ές χρήμα γεν1<ότερα. Παράλληλα στην 

Ευρώπη τέθηκε σε εφαρμο-yή το ε:υρωπο.ϊιcό νομισματιιcό σύστημα (ΕΝΣ). Το οποίο 

όμως δέχθηκε το πρώτο ισχuρό τοu πλήγμα από την άνοδο της nμής τοu δολαρiοu 

στις αρχές του 1980 κ:σι την εισροή Ο\Κfιασrικά πετροδολαρίων από εtσαγωγές των 

'Χ,ω('6w τοu OnEK ιcαι η παγκόσμια 011c;ονομίσ. περγά περίοδό~· 

Αuτό είναι το -yενικότtρc> πλαίσιο της ε:c:οχής το 1980. στην οποία ο Ρ. 

Knιgman παρουσιάζ&ι την ιργασία τοu σχ.ε:nκ(ι με τη μελέτη των νομισμα-τικών 

κρίσεων. Πρόκtιται γtα την πρώτη ολοκληρωμένη προσπ6.θεια πcιροοοίασης ιc<ιt 

καταyραφής ανάλογων φαινομένων. Α.:όμιι ιcαι η ορολογία ποu αναφέρεται σε 



νομισμαnκή κρίση συνήθως tίν<.ιι ανcηφιβής και σνγχεχuμένη ά~όμα rοι σε 

ακαδημαϋ:ό επίπεδο. 

Σημείο αναφοράς εtvuι η δι(ηφιση των \'Ομισματικών κρίσεων ο.χό yενιιςόtερες 

χρηματοοικ()ν()μιιcές -.:ρ\σεις και αντίσrοtχες κρίσεtς ισοζuγίοu n:).ηρωμών. Το 

&ύτερο σημε(ο έχει νu κάνει με τον ο.ιφιβ~Ί ορισμό των σvνώJ.άyματικών ιφίσεων 

ι«ιι <ι:νtiσιοιχα τη χριΊση τοu όρου σε εμπεφικό επίπεδο. Ισtοριιc.ά οι Fήedman κ:ο:ι 

Schwanz ( 1963) ανέλνσuν την αγορά χρήματ<>s των ΗΠΑ. Η φγασiα τους κάνει μια 

ιστορι)..-ή ανάλuση n1ς προέλεuσης tης μετσκίvησης tou ypήματος οπό την εποχή του 

εμφυλίου πολtμοu <mς ΗΠΑ μέχρι το 1960. Συμπεραίνουν όu πο)J.tς από τις 

ιc.ινήσεις κεφΟ.)..α(mν και ειδικ(ί οι μεyαλύτερι;ς . έχονν να κάνουν με την διαχε{ριση 

κεφαλαίων παρά με •ραγματική uνάπt\/ξη ει.:τός ε(rν πρόκειται yια κα·θαρί) τύχη. 

Σuνέδεσο:ν τις χρηματοοικονομικές κρίσεις με tov τραπεζικό πανικό. Όμως αυτός ο 

ορισμός δεν είναι επαρκής με βάση niν αστό.θtια των αγορών τη δεκαι:-ciα τοu 1970 

ποu Ίιεριγρό.ψο.με. Αuτό ποu περιtγραψαν ο Fήcdman κcι.1 ο Schwartz αναφt.ρεται 

σο.ν σuςtτηματικός χ.ανικός και ψι να κάνε-ι με την αδιΜ.φin των &μπορικών 

τραπεζών να ικανοποιήσουν τu; απαιτήοεις ιων "Ιtελαtών τοuς. 

Ο δεύτερος πιο γενικός ορ1σμός tων συστημu1ικών χρημαιοοικο\'Ομικών 

~φίσεων δόθηκε από τον Miιιsky (1972) και τον Κindelbcrger (1978) 

συμπεριλάμβc:ι:νε κuι εuρ'ύτερες κατηγορίες κρίσεων όπ<ι>ς tίνο.ι α1tόιομες μειώσι.~ς 

τιμών σε πάγια στοιχεiα. καταpρεύσtις πιστωτικών ή μη ιδρυμάτων. αναταρcίξεις αt-ις 

διεθνεiς αγορές σvναλλάγματος, αmιξιώσεις και ωτο1Ιληθωρισμούς, ή και συνδυασμό 

των παραπάνω. Μ& βά.ση άuf'ή την φοσtyγιση η αρχι1C1Ί αιτία ιης οικονομι.cής 

ασι6.θι:ιας tίναι η ελλmής πληροφόρηση σχεηκά με την αξιοπισtία της λειτονργίας 

των χpημαιαγορών ( Anlczak 2000). Σε σχέση με τον ορισμό των fήedman και 

Schwarιz , ο άντίσtοιχ<>s των Minsky - Κindelbcrger μοιάζει -yενι.κός, και μη 



11ρακτικός. Στην πραγματικδιητα περιd.είtι το <1ύνολο tαιν μακροοικονομικών και 

μιφοοιιcο,•ομικώv παρεκχλtσεων. <rιιμ.περιλι.φβαvομένων ιcαι των οικονομικ(Ι)ν 

ιαικ>.rον. 

Ο Anιctak έκανε μtά crημανηκή διάκριση. Με τον όρο τραπεζική ιcρίση 

uναφtρΟηκε στην πιθανή εmβράδυνση ή εmτάχuνση της tραπtζι1'ής δραστηριότητας 

;wu οδηγεί τελικά την tράπεζα στο να μεταβά).).ει την αξία tων περιοuσιαιcών t1}) 

στοιχείων ή και ''« α.-ιεuθuνθεί στις αντίστοιχες νομιςφαnιd.ς αρχtι;, προκειμένου \'CΙ 

παρέμβουν βοηθώντας την οε μεγάλη κλίμακα. Αu<ό σημαίνει ότι η τράπεζα δεν 

μπορεi να ανtαποκριθε( σnς tρέrοuσες Ι(αι μελλονηκtς υποχρεώσεις της και 

α:ιοιtείtαι η έξοδος ουσισ.στικύ. , από το συνήθη \."\ιdο εργααιών της προκεψένοu να 

οντεπεξtλΟει. 

Η κρίση δηj.ιοσίοu χρέους είνο:ι η κατάσταση κατ(ι την οποία η κυβέρνηση δεν 

μπορεί να uντεπtξtλθtι στι<; διεθνε~ ή το; ι:rχώρu;ς υποχρεώσεις της που πρ<>tρχονται 

από τους δανειστές της. Δηλαδή οuσιαστ-ικά έχει εκδώσε.ι ο~ιόλογα τσ. οποία δεν 

tχow π).tον αvriιφισμα και &ν είναι μετατρέψιμα και t~ιπορε\κτιμα. 

Η κρίση ισοζVyίοu πληρωμών εiναι μια δομι~ ανισορροπία ανάμtσα cJ.ε 

έλλειμμa tou ισοζuγίοu τρεχουσών σννcιλλαyών και των λογaριασμών χρήματος και 

ιι:εφαλαίοv ποv ι~φού εξαντλήσει τα αποθέμστσ σvγαλλάγματος προκαλεί 

\'Ομισμαtική κρiση. Η κρίση ισοζνyίοu πληρωμών ήταν συνώνυμη της νομισματικής 

ιφίσης με βάση την •ρώτη yενιά μοντέλων τοu 1980. 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο και συλλογισμό μπορούμε να καταλήξοvμε σε. 

ένσν περιεκτικό ορισμό. Η \'Ομισ~ιαηκή •φiση είναι μια ξαφνιιcή ϊttώση στην 

εμπιστοσύνη προς tνο. ανεξάρτητο νόμισμα , που οδηγεί σε μια Ιι\.ερδοσκοπική 

ε:πίθωη tνtιντίον του. 
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Όλοι οι παραπάνω ορισμοi των χpηματοοικονομικών κρίσεων είναι 

σννδι:δεμένοι μεταξύ τους πολύ στενά. Μια σνστηιιατιιςή τραπεζική κρίση μπορεl να 

οδηγήσει σε μια ια:ρδοαι:οπιιcή επίθεση ενuνιίΟ\• του εΟνη::οU νομίσμστος όπως 

σννtβη στη Βουλyαρiα το 1996, και στην Τουρκία το 2001 . Η αντίθετη σειρά είναι 

επίοηs εφυmi ( Αρyεντινή 1995 και Ρωσiα 1998). Το ίδιο σνμβαίνει και με τη οχέση 

που συνδiιι η1ν κρίση δημοσiοu )'J>έους και τη νομισμάtu."ή κρίση, μι; την δισφ\ΥΥ'l 

κεφαλαίου και την δημιουρyiα φίοηs ισοζυγίου πληρωμών. Από την άλλη η 

uποtiμηση της ισοτιμίας tου εθvtκοίι νομiσμcιτος nuξό:νει το εξωτερικό χρέος κ_σι το 

ποσοστό του σε οχέση με το Α.ΕΠ. Εποιιένως, μια μορφή χρηματοοικονομιι<ής κρίοηs 

μπορεi \'Ο. οδηγήσει σε κρίση δλόκληρο το χρηματοπιστωτικό σVστημα της χώρας. 

Με βό:ση τα mφαπά:νω μποροUμε \'α δώσουμε. ίΝαv ορισμό πιο ακριβή κcιι απτό 

για n1ν vομισμcιtιΚ'ή κρίση. Η πιο δημοφιλής ανάλοοη tχει να χάνει με την 

ιmοtiμηση τοu εθνιιcο'ύ νομίσματος. Το ερώτημα που τίθεται είναι tύλογδ: Σε τι 

ποσ<>σrό κω γαι ποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει \1(1 μεφηθεi η ισοημία; ειδικότερα 

για ης κυμσ.ινόμενες ισοnμiες που μετσ.βάλλσvται σημαντικά και στη βραχυχρόνια 

περ(οδο~ Αν μια χώρcι έχει cm:ι.θερή ισοτιμία ~<άι η πίεση που προέρχεται από την 

αyορό οδηγήσει τις \'Ομισματικές αρχές στην εγι<ατάλειψη της σταθερής αυτής 

ισοτιμίας και τη μετάβαση σε κυμαινόμενη ή τη μεταβολή της σταθερής ιοοnμiας η 

κατάσταση εlναι ευκολότερη. Οι Bondo και Scbwanz (1998), ορiζουν αντίστοιχα τη 

νομισματικι) κpiση σαν: t< Μiά σ\ryκρουαη άνόμtσα σης θtμελι(ι.>δtις uρχtς κcιι την 

αντίστοιχη σταθερή 1σοtψiα., ε•τε σταθερή ε.ίτε έρποuσα». Σύμφωνα με τις τρέχ.οuσες 

διεθνε!ς εξελίξεις όλο και λιγότερες χώρες επιλtyουν να συνδtσουν το νόμισμα τους 

αn<υθεiας με ένα άλλο ή να το διατηρήσουν σταθερό ( με εξαίρεση τις χώρες που 

ακολουθούν νομισματικές ενώσεις όπως η ΟΝΕ). 
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Όμως οι επιθέσεις απtναντι σt ένα νό~ησμα δεν εi,ιαι πάντα εmτuχεiς, ειδικά σε 

χ_ώρις ΠΟ\Ι έχουν σm·άψει σχε1ικές σvμφωνίες. Αν κάτι δεν cιλλσξε1 τότε οι χώρες 

αutiς μπορούν να tσχυριστο'ύv ότt tχονν ttνtιμετωπίσει επιruχημtνα μια επίθεση. Το 

κόcnα; όμως n1ς επiθεσης ιδιαίτερα σε σνναλλαγμα11κά αποθέματα ή ιαιι εθνικό 

\>όμισJια σ.λλά: και πιθανή αVξηση των εmτ()),-iω\• με άμεσες σννέπειες στην ;w.ραγωγή 

t."Ut την απασχόληση. Επομένmς . θα ήταν λάθος \'ά εξαφέσοuμε τέτοιες πε.ρι.ττ<iχιεtς 

αχό τον ορισμό της νομισμαιιιςής )\ρίσης. 

Ο Eig.engreen (1995), είχε πρotti\•&t αντίστοιχα το δεί~ πίεσης της 

α-ιοράς ΕΜΡΙ ( Exchangc Markct Prcssuro Indcx). ΠρόΚ<ιται για το σταθμι<ό 

r.ξαμηνuιίο μ&σο όρο της μεταβολής της ισοτιμίας σε σχtση με το δολάριο προς τη 

μεταβολή στα αποθέματα διεθνΌUς σνναλλάγματος. 

Όμως οι επιθέσεις απέν<ιντι σε bι·α γόμισμα δεν είγαι πάντα επιnιχεiς. ειδικά σε 

χ~ που έχουν συνάψει σχετικ~ συμφωνiλ;ς. Αν «\τι Οtν α)J.{ιξει τό,,: οι χ~ 

αvιtς μ:rορΟύν να ισχυριστούν ότι fιοuν ανtψ.εtωπίσει επιnιχημένο μαι ε:ιt\θεση. Το 

κόστος όμως της εJtίθοοης ιδιαίτερc;ι σε σνναλλαγμιιηκό: α.τοθέμαtο. ή κο.ι εΟνικό 

,-()μισμn αλλΔ και πιθανή αύξηση των αητοκiων με άμεσες σvνέπειες στην -πορα'((Ι)')'ή 

και την απασχόληση, Επομένως , θα ήταν λάθος Vά εξnιpέσουμε tέtοιες περmώσ&ις 

α..'tό τον ορισμό της 'ιομισμαtιΚ't)ς κρίσης.. 

Πέρα από την r.ξήγηση των φαινομένων όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν ότι 

απαιτείται η ύπαρξη ενός συστήματος έγκαψης προειδοποίησης ( EWS - E4rly 

\Vωnίng Sysιcm) για τα φαινόμενα αυtά προκειμένοu να. 1tροβλεφθεί και να. 

ανtιμεt(ι)1ςιστε( μ'α 1ηθαvi1 ιφίση. Οι θεσμικοί ε.πι;'\'δuτtς γιαιί Οέλόυν νο. κερδίσουν 

χρήματ(Σ , οι σ.ρχtς γιnti θέλουν ν<ι αποτρέψονν την κρίση και οι ακαδημαϊκοί λ/ηω 

της σuναρπασηκής ιστορίσς των χρηματοοι.-σνομικών κρίσεων. 
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1.2 Τι χαρακτηρίζει την πρώτη φάσιι των κρίσεων αλλάζει 
κάτι σε σχέση με σήμερα ; 

θα μπορούσαμε να πούμε πως η πρ<\Jιμη φάση της ιστορίας των νομισιιατο::ών 

κρίσεων χαραιςτηρίζεtαι από την ί>Jtαρξη για μεyάλα χρονικά διαστήματα σtαΟφί>ν 

σvναλλαγμcιπι<ών ισοτιμιών που αntτρεπσν την ανάπrοξη της σuγχε.ιφιμένης 

ε.χιστήμ>~ς με δομημέ\01 μεθοδολογία κω τη αδu•·αμiα σ1Χ1τηματοποiηση~ ~ 1'tρα 

από την εξήγηση rης φvyής του Ι(εφαλc:ιίοu στο εξωτεριι.;:ό. Το μό\•ο σίγουρο εί,·αι ότι 

η ύ.aρξη tou λι:γόμενοu μη συστήμα~ εννοεί την άνό;ιmιξη αναταραχών και 

ιιεταβλητότητας yιαtί δεν υπάρχει η στήριξη στο σύστημα από μια άy<Uρα ποu θα 

διατηρ<Wσt; τις ισοημίες σt μαιςρ0χρόνw ισορροπία. Από το 197 1 τα περu:π<ιτιιcά 

αυτά αuξά\•ονταt και γίνονται όλο και πιο δύσκολα στην ερμηνε1α και την πρόβλεψη 

τους. Από πολλές προτάσεις ποv εiχσ.ν γίνει την εποχή ιδιαiτερσ της πρώτης 

πετρελα.Τιι::ι'tς κρ(σης είχαν να κάνουν με την δημιουργία προUποΟέο:εων ανάλυσης των 

σvνθηκ:ών δημt0υργίας ιφίσ~ν κσι όχι με πρόβλειrη ή πιθσ:νή cιντιμετώπιση ή 

πρόβλεψη τοu φαινομένου. 
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2.Η πρώτη γενιά μοντέλων νομισματικών κρίσεων 

2.1 Το βασικό μοντέλο του Krugιnan 

Η αρχική προσέγyιση του μοντέλου αναφέρεται στο κλασσικό έργο του 

Κrugman (1979) που πρόκειται ουσιαστικά για μία νεώτερη προσέγγιση από τους 

Salant και Henderson (1978) . Το μοντέλο πρώτης γενιάς αναφέρεται σε μια μικρή, 

ανοιχτή οικονομία, της οποίας οι κάτοικοι έχουν τέλεια πληροφόρηση και 

εμπορεύονται ένα αγαθό, εμπορεύσιμο με ανελαστικότητα στην προσφορά. Δεν 

υπάρχουν ιδιωτικές τράπεζες και η προσφορά χρήματος είναι ίση με το σύνολο της 

εγχώριας πίστωσης, και εκδίδεται από την κεντρική τράπεζα και τα συναλλαγματικά 

αποθέματα της χώρας κρατούνται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας, χωρίς η 

τράπεζα να τα επενδύει και να κερδίζει αντίστοιχα τόκο. Η κεντρική τράπεζα 

ικανοποιεί τις όποιες αλλαγές στη ζήτηση εθνικού νομίσματος μέσω της 

αγοραπωλησίας συναλλάγματος. Η βασική διαφορά των μοντέλων είναι ότι οι Salant 

και Henderson προσθέτουν την δυνατότητα εξωτερικού δανεισμού της τράπεζας σε 

περίπτωση ανά'γ1Cης. Επομένως αν η εγχώρια πίστωση αυξηθεί περαιτέρω από τη 

σταθερή ζήτηση χρήματος τότε τα συναλλαγματικά αποθέματα θα μειωθούν τόσο 

όσο χρειάζεται για να ικανοποιηθεί η αύξηση της πιστωτικής επέκτασης . Όσο 

μεγαλύτερα αποθέματα και λιγότερες εγχώριες πιστώσεις έχει μια χώρα, τόσο 

περισσότερο χρόνο αντέχει η σταθερή ισοτιμία πριν δεχθεί τις επιθέσεις και 

καταρρεύσει. Αν δεχθούμε την απουσία κερδοσκοπίας, τότε η κατάρρευση έρχεται με 

τη μείωση ακόμη και το μηδενισμό των συναλλαγματικών αποθεμάτων . 'Όσο 

μεγαλύτερο είναι το μέγεθος των εγχώριων πιστώσεων σε συνάρτηση με τα 
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Ο'ΙJ\•cιλλtιγμr.ι~κά α..-ιοΟtμαtο. τόσο πιο γρήγορα καtcιρρέει η ισοnμίά. Τtλος, όσο 

υψηλότερο είναι to επιτόκιο ιcαι η ελαστικότητα της ζήτησης γuι χρήμα τόσο πιο 

σίιντομά tρχε·τσι η 1φiση. 

Η δυνατότητα της κεντρικής φάπt.ζας για mθσνή άμυνα φτάνει μέχρι \Ιά 

tξαντληθ<>ύν tσ: σuναλλαyματι-.:ά της αποθέιιαtα Jαιι δεν έχει άλλη εmλo·ri1 οπό το να 

ιιετατρέφει την ισοτιμία σε .:υμαινόμι.."Vη και να την αφt\σtι να μt:ταβάλλεται 

ελεVΟερσ. Εnομένοις, οι παράγοντες της αγοράς οι οποίοι ).tιτοοργοiιν ιu; ορθολογικά 

κριt'Ι)ρια ιcαι παρατηρούν επεκτοη~ νομισμαnιcιl πο).ιτικ'ή μπορούν να πtριμ.tνουν 

ότι μια με(ωση σtα σννnλλ.άγματικά ιιπόΟtμΜα. )(Ο.ι η κατr.ίρρεοοη τοu \'Ομίσματος 

είναι πιθανή ακόμη κα.ι στην απουσία της κερδοσκοπ-ικής εn:10εσης. Πορολαυτά οι 

κερδοσκόποι εξ αιτίας του ο.VΤάγώνιστικοU περ1βάλλοντος σιο οποίο ιcινούντcιι Θα 

προσπαθήσουν να κερδίσουν το ιιέγιστο δtινατό από την κατάρρευση οvτή. Η 

ισορροπίcι στην t:γχώρια αΎQρ{ι 7pήμοτος δίνεται από tΌν ώπο: 

(2.1) 

Όπου m είναι η προσφορά: χρήματος , )>d το t:yχώρώ επύtεδο ημών κυι rd το 

επιτόκιο του t.γ,ιώριου νομiσμοτος. Η εγχώρια προσφορά χρήματος ιcαλύΠttται από r 

το σύνολο των παγiων της κεντ.ριΚ"Ι)ς τρό.πεζα~. t1ς ιγχώριες πιστώσεις ( d ) ιαιι τα 

συναλ.λάΎιιαη.κά αποθέμαtά ( R ). Το σύνολο των δΟΟ μεγεθών είναι η προσφορά 

χρήμαrος. 

m =d + R (2.2) 

Το εnώριο επιτόκιο και το επίπεδο tιμών uπόκειvιο.ι στις συνθήκες που 

επικρατούν στις δι&θνείι; αγo,Jf.t; σχt.ϊικά μέ το arbiιragc. Το ιπύιεδο ημών είναι 

αποτέλεσμα των ισορροπιών αyοραστικών δυνάμεων ( ΡΡΡ - Purchasing Power 

Paήty). 
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(2.3) 

Όπου Pr εί\'αι το επίιιεδο τιμών τοu εξωτερικού , το οποίο συνήθως θεωρείται 

σταθερό ιcαι S εiνcιι η ισοτιμία του ξέ\'Ου νομίσματος της χώρας στην οποία tχει 

δε.θι-ί η ισοτψiσ. tO\J εn&ψwu νομίσματος. Η ισοτ~μiα 1ων επιτοκiων δίνtι τη σχέση : 

(2.4) 

Με r4 συμβολiζεtαι το επιτόκιο tσ<ι:ιτtρ ικού , rr το εmt6Κ1ο τοu νομίσιιατος 

στο οποίο έχει δεθεί η ισοτιμ(α και S εiναι η ;ι:ραηιατικ'ή με:ταβολή στην ισοημiσ. των 

δΟΟ νομι<:φάτων. Το παρωtό:νω μοντέλο έ):ε.ι επtλcyεi τόσο για την αχλ6τητα ιου , 

όσο κω γω. την ιι."tόδόση tου σε εμπεφικό επiπεδο. Β παιχιπάνω φιλοσοφία 

εφσρμόζ&ται κα.ι σε πιο περίπλοκα μοντέλα. Κcιtδ. τη διάρκεια της στ<ιΟε:ρότητuς στην 

ισοnμiα , το ε:γχώριο επίπεδο τφών εξαρτάται αποWισηκά από το cπίπώο τιμών 

του εξωτερικοί~. Το cyχώριο εmτόκιο είναι επ(σης [διο με το εmτόκ-ιο τοu εξωτερικού 

και η χοσότητα των σuνα).λιrγμαηκWν (fποθεμότων κcιθορίσει την ισορροπία της 

αγοράς χρήματος,. Κατά tη διάρκεια της χ:εριόδοu των ΚΙ>μCtι\•όμενων ισοτιμιών, η 

ποσότηw. των σννώJ.ο.yματuι:ών διιιθεσίμων καθορiζεrο.ι από την αγορά ιςαι η 

ισοτιμiο. εί\'σt tλεύΟε.ρη \'α καθορίσει την αγορά χρi1ματος. Σι εφαρμογές 1ou 

μοντέλου όταν χρησιμοrrοιήθφcε yια νcι εξηγήσ'ει ιστοριιcιi επtισόδt(l .;ρίσεων • η 

αγοp6. χρήματος επ&ιc:τείνε:ται για να συμπεριλάβει τέτοια χ.αρα"Τ'Ι1ΡισtηΧι και 

δεδομένα ποu καΟορίζοuν τη λειτοupγlιι της όπως είναι ο πο~λιι:U.ι:ισιαστής 

χρήματος, ο ρόλος του εnώριοu επυιέδοu τιμών, το εισόδημα , η κατανάλωση • ο 

πλοuτα; και οι επώράσε~ τους ατην αγορά χρi1μαtα;. 

Σε έναν κόσμο όμως β&βαιότητας και με την ισοnμlιι κλειδωμtνη S • S και 

ανtiστοιχα S = Ο και rιι = rι • υποθέτουμε ότι η χρημα100ότηση τοu ελλεtμμcιτος 

απαιτεί τη μεγέθ'\Ινση των εyχώρtων 'Rtστώσεων με σταθερό ρυθμό μ με το επίπεδο 
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τηιών και το επιtό<ιο εξωτερικού σταθερά. αντικαθιστώντας οπό ης (2. 1) έως (2.4) 

έχοιιμε: 

R + d - Pι· J' =· •(rι) (2.5) 

Εφόσον η ισοτιμiσ • το επiπεδο nμών &ξωτερικού κο.ι το επιτό.,."\ο εξωτερικού 

είναι σταθερά . οι εγχώριες mσιώσεις μεγαλώνονν όσο }ιειώνονι(lι τα 

συν<ι).).αηιcιηκά αποθέμαtcι: δηλαδή ιι:ατά μ και σνtiστοιχ(ι ότον μηδενιστούν τα 

σuναΛλαγμαιικ6 σ·ποθέμ<ιτα τότε η στcιθερη ισοημfα θα καταρρεΟΟει. Για να 

σν<J).ύσουμt πιν καιάρρεuση , Θα πρέπει να -yνωρίζουμε τι Θα κιiνεt η κυβtρνηση 

στην πιρίnτωση της εξάντλησης των συναλλαγματικών απο0εμ6.των. Τα διαφορετικά 

πλΔνα tχονν διαφ0ρεηκά Ο;Ποτελέσματα ιαιβερνητucής συμπφιφορός κσ.ι αντίστοιχα 

διαφοροποιούν -το χρόνο και το μ.έ'yεΟος της κρίσης. Σε μια κρίση οι περισσότερες 

ιαιβερνήσεις εί-τt αφήνοw το νόμισμα να κυμανθεί ελεύθερα ξει<λε\δώνοντας την 

ισοτιμiα. ( Μεξικό 1 ~4), ή υποημούν τη σταθερή urοτιμία σε ένα νέο ι:π.ί:πεδο όπως 

συνέβη στην κρίση ·τον Ευpωnαίk'ού νομισματικού σuστι)ματος την rιερίοδο 1992-93. 

Οι κερδοσ>ώποι αyορό.ζουν αyορό.ζουν · τα mρατη-ιικό. σνναλλαγματικά 

αποθέματα της κεντρι.:ήc; τρό.πεζας τα οποία προορίζονται για 6μυνα από ξένες 

αγορές κα~ αντtστο1χα η "1.Ιβtρνηση ξε:d.ε,δώνει την tσοnμία. Το \<όμισ~ια πρέm:ι νcι 

.:ι;ι'lαpρε\χrtι άλλι:i Πόtε θα συμβεί α-υτό ; Γtσ V<1 δεtξ.ει tO χρονικό σημt(Ο QUtό η 

πρώηιη ανάλυση εισήγαγε την έννοια της σ"1ώδους ισοτιμίας. (.\'), η οποία εi""ι η 

κυμαινόμενη ισοπμία η οπο\α nου Εkι κρατηθεί αν οι κερδοσχό7tοι αγοp6:σοιn· τα 

σuναλλάγμαtικά. ωrοΟέ~ιατα που απομένουν .:αι η κuβtρνηση θα ~ιπορέσει να 

αγορό.σει στη διεθνη αγορά ιιετά από την παρέμβαση της. Η σ~ςιώδης 1σοτψία εί""ι 

καθοριστυcή για τον Κ(10ορισμ6 των κερδών ~οιι θα. μπορέσει ο κερδοσ,ςόπος να 

,ς-ουλήσει τσ. συναλλαγματικά αποθtμιι.1α που αγόρασε cuιό την ιωβtρνηση. 
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Η ~ης ισοημία tίνσ.ι επομένως η σνναλλάγμαtιt.f} ιαοτιμ[cι ;ι:ου φέρνει την 

a.γορά χρήμα.τος σε ισορροπ(α μετά από μια επίθεση στην οποία τα σνναλλαγμαttκό. 

α•οθέματα έχοvν εξαντληΟεl Η ισοτιμία η οποίο καθορίζει την ο.,ορά 7pήμοτος μετά 

την πτώση εί,•ω: 

d · S=-a(S) (2.6) 

Η ισοτιμία δίνtrαι από τον τύπο: 

S =aμ + d. (2.7) 

Σιο δ1'ι-yραμμα 2.1 :ιαρονσι<Ιζοuμε την εξίσωση (2.7) και την στοΟερή ισοnμία 

πριν από την ι~ποτίμηση. Οι δύο γρο.μμές tέμ\."Ονtαι σtο σημείο Α σtο οποίο d = dλ. 

λ 

.. 
Διιίγι1υ.μιια 2. t Η στιγμή της ι'".πίΟccntς σt ί:να μoY1'fJ.o με βεβσιότι1τα. 
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Αν οι εγχώριες πιστ~>σεις εί\'cι: t λ.ιγότερ~ από d" και οι .::ερδοσκόποι 

εξαπολύοονν tπi0t4η στο επtπεδο αuτό, tότε θα. χό:σονν μέρος τοu κεφαλαίου ποu 

επ.ένδοοαν για να αγοράσουν τα σuνσ.λλαγματικό. α-ποθέματο. από την κεvtρική 

φά:πεζα. Εm>ιιένως όταν το d βρ~εtαι ιιρισrt.ριί ιιπό to dλ οι κερδοσκόποι δεν 

επιτίθtvαιι. Αν όμως οι κερδοσκόnοι περιμ{;\•οuν μέχρι το d να είνu.ι μεγαλ\rrερο από 

το d, τότε ανtiστοιχv. S > S .. ομtvως υπάρχει κtρδος γαι κιiθε μονάδα αγορασμtvων 

ωι:ό την κεντρική τράπεζ(Ι. συvαλλο.yμαηκών αποθεμάτων t..'Cιι θα υπάρξει και 

στυ.ια.ντ~.-.ός ανταγωνισμός για το αντiστοιχο κέρδος. Το αποτtλοομα ε.ίναι η όσο το 

δυνατόν πιο γρi~rορη επlθεση Gτη\' αγορά. Ο ανταγωνισμός mινεχiζεtαι μέχρι το 

σημεiο Α δποu d • dΛ και η teερδοmcοmκιΊ cπiθεση εχομένως Οα πρέπει \'Ο ξικινήσtι 

όταν: S • ~- Οι αχότομες μειαβολtς 'Λ:pοέρχονται ανtίςttοιια αχό τον ι<ερδοmcοπικό 

ανταγωνισμό. 

Αν Οtσοuμε το μέγεθος της χερδοσκοπι1'..'ής t:ιtίθεσης σαν ΔR το ο;τοίο είναι 

αρνητικό σε ιιiα επiΟεση, από την (2.7) η (J\)ν<ιλλαyματ1κi'1 ισοημία Οα ξεκ~νήσει να 

αuξiινtι κατά μ μεtά την επίθεση. Η ισοτιμiσ όμως των επιτοιdοw επιβάλλει την 

αύξηση του εyχώριοu επιτοκίου κ<ιtό: μ. Το σημείο αuτό είναι η ουσία της πρώτης 

γενιάς. Τη στιγμή της επικείμενης επίθεσης το ε-αώριο ειιιτόιc:ιο θα κρέπει να 

πραyματο1t0ιήσει άλμα χροκιιμένοu να ανημετcοπίσει την μ&).λοντιtς_ή U'ΙtΟτίμηση. 

Σε αuτό το σημείο δύο πριiγματσ μπορο(ιν w.t επηρειiσοuν την αγορά χρήμαιος: 

Η .V..Ονιiζουσα προσφορά χρήματος μειό>νεται ανόλογα με το μέγεli<>S τη<; 

ε.πiθοοης. Η ζήτηση yια το εθνιχό νόμισμα πέφτει ειιειδi1 το εγχώριο t1<ttόκt0 

αuξάνετο.ι για να ο.vτψι:τωdσει τη μι:λλονnκή uποτψηση. 
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Η ισορροπία στην αγορά χρήματος τη στιγμή της επiΟεσης επιβάλλει την 

μι1ωση της προσφοράς χρήμα<ος για να οvνδι~tί με τη μ<ίωση στην ζήτηση 

χρfιμ(Ι.ιος, (ιχrιε Δ.R = -<ιμ. Αφοό οι tΎ;:ώριες πισtώσεις είναι : d, = do +iιt , τα 

συναλλαηιατικά αποθέμαtα είναι Rι = R.o - μι Τη σηyμή της εniθtσης Τ, Τα 

σuνο:λλcryματι1<ά αποθέματα μηδενtζονται. Η οwΟήκη για την επικείμενη εχiθεση 

γίvt:τuι: - ΔR = Ro- μΤ = αμ . Με αναδιάtαξη tων όρων η συν&ή.,,ϊJ γίνεται ; 

T - R6 -4'μ 

• (2.S) 

Η εξίσωση (2. 1 Ο) δεiχν<ι ότι όσο υψηλότερα είναι τιι αρχικά συναλλαγιιατικά 

α7tοθtματtt 1<άι χαμηλότερες οι tθνιιcές πιστώσεις • τόσο περισσό1ερο 'ΧJ'όνο αντtχ,ει η 

στιιΟερί1 ισοτιμία πριν καταρρεΟΟει. 

Το μοvιtλο αutό όσο απλό και αν φαiνεtι:.(Ι μπόρεσε να σm·δέσει βσ.σιl(ά 

μακροοιιcΟ\·ομιιcά μεγέ&η με ΠJV νομισματική κρίση Ι(αι το ρόλο των κερδοσκό:ι(Ι)\•, 

ι«ιι από την ό.λλη να. δώσει μια ειιcόνα σχε1ιιcά μι το "Πόr& πpαγμαη...-6 ξtt..ϊνά 'ΚQι 

σταμσ.τά μiα επ\Οιση σε tνu νόμισμα καθ(ί)ς .αιι τι; πιθανές λύσει; n1ς νομισματιιcής 

αρχής μετά όμως από την κρίση. Από την άλ).η όμως παρουσίασε tις ια:νtρι<έ.> 

•pιi,-.tζες σ(lν άβ<>υλο έρμαιο των δ1αθtσεαιν των παραγόντων της αγοράς. διν έδωσε 

λ'ύση οχεtικό. με το πώς Θα ~ιnορούσε νn πρc:χn:cιτεντtί μια ιcενrρι1(ή τpδ.πεζtι α-πό την 

ειιίΟεση και ακόμη πσ.ρουσίnα:s τον κερδοσκόπο σαν να lχεt την tι).ήρη γνώση ιης 

αγοράς σε βαθμό βεβαιότη•ας. 
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2.2 Η κρίση της λατινικής Αμερικ1\ς 1979·1903. 

Μετά το 1980. χοραιηρήΟηιων δρc>μαιικtς ..ι.λcryίς στη διιeνή ΟΙΧ<>''Ομiα. Η 

οταθι:ρότηtα των τψών ιφοοωρι,.,; έδωσι: την αlαeηση όn αaοιrο τuοτάΟη.:τ η 

σταθερότηtα t(Ι.)ν ttJ.ιών. Ιδιαίτερα μGτό την εκλογι'1 του Rcagan και την uπόσχεαη 'Υ'ά 

σtαΟ.ρότητα η nμή τοu δολαρlου ση~ίωσε άλμα tναντι του μάρκου <aclι 23,2 % • 

1111 ης (ι)J.ις χώρις η αύξηση των τιμών των εξαγιογών <αι των μιοΟών <αι 1111 τις 

ΗΠΑ t11ν μείωm1 του χληΟωρισμού με 1'1\\' r.ξαγοrιιi του σε άλλtς χώρες. Οι κεντρι~ 

τράπι:ζις των ά!.λcον χωρών αντιόραοον ~την χώληση ωw&μάτων τους σι δολάρια 

(U[Οttλεσμα η 01κ0\·ομία να βυΟιστεί σε 1<ρίση βαΟUτιρη από αutή της δe~αιτ,ας τοο 

1930. 

συνδυασμό μι την αύξηση του δανεισμού των μη uτρελαιοχαρατωyών χωρώv ""6 

το Ι 978 προ<ειμtνου να διατηρ~}Οεl σης αναπτυσσόιιενες ;ιώρες οταΟερi1 η ζήτηση εκ 

aιτiας της αυξημένης τιμής του 1tttρελαίου διόγι<ωοαν το •ρδl!λημα. Μtχρι την 

"9<σ>1 τοu 1911 οι χ"'ι><ς της λατΜΚής Αμερu<ής •ΟΙΙ ήταν ήδη ναρδανtισμένες 

επωμlστη<αν tνα δοοβάσtαχtο χρtος. Παράλληλα η ύφεση •pο<άΜσε <αι την 

μείωση των εξαγωγών από ης αw.ιπτνσσόμινες χώρες προς ης αντίστοιχες 

ανttΤ\Ι'(μtνες <αι ιαιράλληλα η μι:Ιωση της ζήτησης οδήγησ< στην μι:Ιωση των tιμών 

<νριολει«ιι<ό. από το 198 Ι . 

Το 1982 το Μεξικό ανακοίνωσε ότι δcν μ11Οριl να σνtα11Οκριθεί στις 

"""ΧΡ<ώσιιι; τον ως •ρος το δανε~σμό του αaό τιι; ΗΠΑ εξ αιtiας των αυξημέwον 
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επιτοκίων κοι της ιαοτιμίι:ις tου πέσο με το δολάριο και η )('.ε\.Ι'(ρucή τράπεζα δεν είχε 

'1ύ.έιJν σχεδόν κα-θόλου συνα)J..σyμσηκ(1 σποθέμστα. Το Μεξικό ήταν τότt η χώρα μι 

tO μtyα).ύτερο δημόσιο XPOOs ΠU'f'(οσμίαιc; ιιετά τη Βραζιλία. Η κυβέρνηση της χώρας 

ζήτησε αναστολή πληρωμών ιι::α 1 την σ:ρωγή του ΔΝΤ προκειμ.tνοu να α-vτι,μεtωπ\σει 

την φίση. Η αιτία της κρίσης ήtαν οι διεθνεiς εξελiξεις όσο και η καΚ"Ιl 

μακροοι«>,'Ομιχή διαχείριση. Το Μεξ1<ό ήταν μία βc:ισιιcή χ(ορα εξαγ(ο)yής 

πετρελαίου, όμφ; η αύξηση των JC'ραηκών δο.:ι:ανών yια κοινωνικούς λόγοuς, ήταν 

μεγσλύtερη από 1ην αντίστοιχη αύξηση των εσόδ<ι)ν από το :ιετρtλοιο με αποτiλt.σμο. 

η οιχονσμία να καταφύγει στον εξωτερι<ό δανεισμό. Το 198 1 όμως η ζήτηση για 

~τιτρtλιιιο μειώθη~ και η tC'Ι.:Ιβέ.pvηση δεν μείcοοε αντίστοιχα την τψή του πετρελαίου 

μ& ωτοtέλ&σμα να καταφ\ry&ι σε περαιτέρω δc.:ι:νtισμό για νιι αvrιαταθμίσtι η1ν πτώση 

των εσόδων άπό τις μειωμένες ημές του πετρελαίου. Τα σuναλλαγμα11κ6. α1tοθέματα 

της χώρας ~ιειώ&ηκαν yιατi οι κάτοικοι φοβούμε.νη μίι:ι πιθανή υποτίμηση στρ6.φηκαν 

στο δολάριο. Στις αρχές του 1982, το Μεξικό εξ αιτίας της στενής σχέσης του με τις 

ΗΏΑ υπέστη μεγάλη κάμqη της οικονομιιcής δροαιηριότητας εξ αιτίας της μείωσης 

της ζήτησης. Η προσπάθεια που έγwε με την υποτίμηση α"ό την κυβέρνηση του 

Μεξικού είχε ><εριQρισJΦ•α αποτελtσμαrα και αiιξησε τον εγχώριο J<ληθωρισμό. Οι 

t.μ."tοpικές φά-πεζες άρχισαν να σ.μφιβά)).ουν r•α την δυνατότητά του Μtξιιιι:ο'ύ να 

σ.νt<1ΠΟ)\ριθεί στις υπο1pεώσεις 1ou κιιι στις αρχές tou καλοκαφιού του 1982 το 

χρtος έπρεπε ή να ανανεωθεί το επιτόrιο στην περί.ττωση της αν<lνέωc:rης Οcι ήταν 

επαχΟtστατο εξ αιτίας της αφερεγγυότητας της χώρας, ή να εξοφληθεί, Οι κάτοικοι 

του Μ&ξιJCού πιριμένοντ-ας υποτίμηση είχσν εκμηδενicstι tά σννn>J.αγμαtικά 

αποθέματα της τράπι:ζας του Μεξικού m: δολάρια .. Η κυβέρνηση tου Μεξικού πήρε 

tόtε την α'Ιtόφαση να αναζητήσt·ι κολυμtρές .:οινοπραΚ't'ικό δάνειο και να αρχ(σε1 

διαπραyμοrεύσtις μι τις πιαrώτρ~ εμπορικές τράπεζες. 
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2.3 Η περ(οδος 1982· 1990 και η κρ(ση των αναπτυσσόμενων χωρών. 

Όταν το Μεξικό άρχισε πολύχρονες διαπραγματεύσεις οι άλλες χώρες της 

λατινικής Αμερικής όπως η Αργεντινή και η Βραζιλία δεν μπορούσαν να συνάψουν 

πρόσθετα δάνεια ή και να εξοφλήσουν αυτά που είχαν ήδη πάρει. Οι τραπεζίτες 

θεωρούσαν ότι αν το Μεξικό σταματούσε τις πληρωμές του , τότε και οι άλλες χώρες 

θα ακολουθούσαν όπως συνέβη τη δεκαετία του 1930. Οι τράπεζες αρνήθηκαν να 

ανανεώσουν τις παλαιότερες συμβάσεις ή να χορηγήσουν νέες πιστώσεις. Μέχρι το 

τέλος του 1986, περισσότερες από σαράντα χώρες της λατινικής Αμερικής , τις 

Αφρικής και άλλων περιοχών αντιμετώπισαν οξύτατο πρόβλημα εξωτερικής 

χρηματοδότησης. Οι χώρες της ανατολικής Ασίας μπόρεσαν και διατήρησαν υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης και δεν χρειάστηκαν αναδιάρθρωση του χρέους τους. 

Οι πρώτες προσπάθειες επανόρθωσης είχαν γίνει στη σύνοδο του Παρισιού 

όπου οι μεγάλες αμερικανικών συμφερόντων κυρίως επιχειρήσεις θεώρησαν την 

αποτροπή στάσης πληρωμών έστω και προς μία χώρα σημαντική γιατί φοβήθηκαν ότι 

τότε και οι άλλες θα ακολουθούσαν. Στο τέλος του 1982, δημιουργήθηκε μια 

επιτροπή συμβούλων των τραπεζών ΗΠΑ και Μεξικού με κύριο σκοπό τη συνέχιση 

του δανεισμού πιεστήκαν από τις μεγάλες τράπεζες και με τις μικρότερες να 

ακολουθούν αναγκαστικά. Η μορφή αυτή δανεισμού ονομάζεται συντονισμένης 

δανεισμός γιατί όλοι ανεξαρτήτως της θέλησης τους δανείζουν για να μην υποστούν 

συνέπειες στην αγορά. Η επιτροπή αυτή αποτέλεσε πρότυπο για τα πολυάριθμα 

συναφή προβλήματα που εμφανίστηκαν μετά την περίπτωση του Μεξικού. Η νέα 

αυτή χρηματοδότηση πήρε δύο μορφές την αναχρηματοδότηση παλιών οφειλών με 

προσωρινή παύση πληρωμών ώστε το βραχυχρόνιο χρέος να γίνει μακροχρόνιο και 
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πιν σντiστοιχη χορήγηση vfNιv κεφιιλαίων. Η χpημαtοδότηση Οα γίνονταν όταν το 

~σοζύγιο φεχ.οοοών συνο.λ.λο.γών ισοσκελίζονταν t'1 γίνονταν πλοονασμαtικό. 

Η ανάκαμψη τοv 1984 cix.t. θttιri) επiπτωαη στην ανώττυξη και την 

αιrο.σχόληση των ανα1'tαισσόμενων χωρών. Σtις αρχ:iς -του 1985, ποUοί πiστεyαν ότι 

to χειρότερο μέρος της κρίσης είχ,t. περάσει και ότι η Πάyκό<Jμια οικονομία θα 

μποpόύσt να ξεπε.ρό.σε-ι την κρiση. Το 1986 άρχισαν \'α εμφανίζονται κάποια σημάδω. 

κόπωσης γtα ης χώρες αuτtς α'λλά χα.ι κά;τοια βελτ-[ωοη των όρων εμπορίου. 

Διο:τvitώ\.'ΟVtαν σvχν(ι προτάαεις για ελάφl)U'•ση τοu χρέοuς tων χωρών αυτών • με 

μι;ίωοη επιτο<ίων ή διαyραφή ypεών. Πολ).ά όμως από αvτά τα διι«ιιώματα είχαν ήδη 

πουληθεί Ι(αι ητ-).οJtοιηθti . Η Βραζιλία άVΟ.Ι(Οiνωσε to 1987, όn Οα σταματούσε ης 

.ληρωιd4 αλλά ανακό.λeσε αvτή την απόφαση στη σvνέχεψ. Με αφΟpμή το -ycγονός 

αutό η citygroup σ.νακοiνωσt την αύξηση tων διαθεσίμων ποu Ι(ρ«tούσε έvανη των 

πιΟcι\'ών QΠωλε.ιών επισφαλών δανείων. Λutή την .;ίνηση ακολό\)Οησσ.ν Ι(Qι δ.).λtς 

tρόπεζες στην πορείσ. Κάι η <tt6.ση τους σκλήρννε ουσιαστικά έναντι των 

αvωιαισσόμενrον χωρών κnι οι τ(t1..οι στην δευτερογενή σyορ6. έπεσαν σημάνιικά. 

Η πσ.ρ(ίtαση των rιροβλημiιtων κρίσης ώθησε την αμ.ερικανοο} κυβέρνηση στο 

"" προωθήσει μια νέα πρωτοβοvλiα για τη διtΙ>θέτηση του προβλήματος του χρέους, 

το οχtι;ιο Bnιdy. Η <vβtρνηση τΟ>\• ΗΠΑ αποδέχθη<ε όn η ε~τ\τεvξη της πλήρους 

αποπ).ηρωμi~ς τοv χρέους &ν θο ήταν ρεαλιοτι<ός ατόχ<JS. Το σχέδιο πρότεινε την 

πtραιτtρω χορήyηση <εφαλαίων και εξυπηρετήσεων •ρος ~ χώρtς αυτές. Ζήτηοε 

επ'ίσης από το ΔΝΤ vn διευκολύνει την διαδιΙCάσία αυτή με την καταβολή mι διJ<ών 

του χορ!JΥήοεων. Οι ΗΠΑ βελτίωοον τη σχέση τους με ης χΡεώμb'<ς χώρες γιατί η 

κρiση απ.ειλοWε στην n:ολιtυ."ή σtαθερότητα στην Λατινική Αμερηcή l((Xt 

•pοσπαθούσε μέσω του σχεδίοv να μειώσει το χρtος βάαιαμtνη παρόγοντες της 

αyορός - δηλαδή στη μείωση του χρέους μέσω των εθελοντι<ών σvναλλ.αγών στο 
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πλαίσιο της αγορciς. Το σχέδιο Brady με την αναγωγή τοu προβλήματος στην αγορci 

ιmέτpεπt σης χώρες νο. ιιγοράσ<>υν Qt ίδιες tO χptος τοuς, αλλά με τον τρό~το αυτό η 

χώρα γίνεται έρμαιο σης διαθέσεις κερδοσκόπων και άVtiστοιχα το οριακό όφε).ος 

της χώρας είγάι πό.νιa μικρότερο από το ποσό nou ιςερδiζοuν οι αγοραστές. 

Μια κυβέρνηση Jtπορεί επίσης να επαναγοράσει τα δά'·εισ. της μtσω τρίτου. 

Δηλαδή, νιι διιιπραΎμt,ιtε\Ιτεί με 6:>.λο θεσμικό οiκο την αγορά του δανε(οu με 

καλύτερους όρους για αι.τήν. Η περlπτωση της Βολιβiσς το 1988 εivαι 

χαρσκτηριστη .. -ή. Οι mστωτές της μπόρεσαν να καρπωθούν επuιλtον χρήματα ωrό το 

διακ(ινΟνισμό τοι) χρtους της. 

Μια σκόμη πρόταση ήταν η διuγρα.φί1 μtροuς των 'ΧJ)εών των 

άV(tπn>σσόμενων χωρών με τον τσvιόχρονο δανεισμό Ι(tφαλαίων για την 

αποπληρωμή του χρέους ιδιαίτερα αutoU ποu η τψή του έχει μειωθεί στην 

δr.uτερογι:νή αγοριi. Στόχος ήταν η αποκόμιση κερδών γιοτί με την διαγραφ>i γιατi 

δεν τοuς στοιχ,iζει 1Uιοτα 0001αστικά και επιπλέον εισπρό.ttει επιτόκιιι <ιnό τα 

επ-uιλέοv κ.εφ(.ιλάw. ~ι:αι ο t:Jιtνδυτής προπμci την λΟΟη αυηl. 

Τα αποτελέσματα τοι. σχεδiοu Brandy φάνηκαν ατις αρχές tη). 

δeκcιε1ίας 1ou 1990 όtαν η οvομασω,,, ιιξίcι tόυ χρέους τοu Μεξιιr::ού μειώΟηια: ιrςατό. 

12 %. Β σημσσ\ο: τοu Μεξι1<ού Ύ\α την αμιριι.:άνιιcη οιι<ονομία είναι ιδιαitερη άλλα 

uπήρξε και uπόδειγμα εξόφλησης χρέους και της αναμόρφωσης της οικοναμiσς 

με~ώνοντας το ρόλο τοι. κρciτους. Μέσα σ· ένα χρόνο , άρχισαν οι διαπραγματεύσεις 

Ύtιι. τη μεiωση tou χρέους των Φιλιmtίνrον, της Οuροιryουάης και τοu Νίγηρο.. Όtcιν 

το 1992 .η Αργενηνή και η ΒραζV.iσ κατέληξαν σε προσωρινές σuμφωνiες πληρωμής 

τοι. χρέους τους με τους πιστωτές τους , φάνηκε ότι όλες οι χώρες εiχαν ξεπφάσtι 

την ι.:ρίση. 
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2.4 Η κρίση του ΕΝtτι1 δtκαετiα του 1990. 

Το ευρωπα\κό νομισμα~ικό σύστημα (ΕΝΣ) δημιουργήθηκε για \'Ο διατηρήοtι 

τη νομισματι._1ι σταθεpότητcι των χωρών της ευρωπαϊ.:ής .::οινότηrω;. Σαν μέρος 

Q'UtOU του συστήματος Οι χώρες αυτές καθιέρωσαν ΤΟ ECU χοινή νομισμαιucή 

μονάδα σε λο'yιστική μορφή. το ο:ιοίο θct είχε ),,"ενtρι.κ-ό ρόλο cttην λειτουργ'ία του 

ενρωπο.ϊκού νομισματι.::ού συστημαtος και οuσιασtικά αποτελούσε σ\>"-θεση ιων 12 

vομ1σμάtων των μελών της ΕΟΚ. Το ποσοστό του κάθε νομίσματος καθορίζονταν 

από τη σχι:τική οικονοιιική δύvαμη της κάΟ& χό>ρας σε σχέση με το σύνολο της εοκ. 

Η Ο\ισία το\.Ι συστήματος ήταν ο μηχανισ1ιός συνα>J .. οηιατικών ιςrοtιμιών 

(ΜΣΙ), που επέτρεπε σε ~cόθε μtλόι; τοu ΕΝΣ να καθορίσει μια αμοιβαία συμφωνία 

σχετικά ιιε την κ:ενtρική ισοτιμία του, ικφρασμένο ..:αι σε ECU. Αυτές οι κεντρι.::ές 

ισοημi.ες :ιροσπό.&ησαν να δημιουργήσουν ισορροπία στην αγορά συναλλάγματος , 

oJJ./J. και οι χώρες θα ιιπορούσαν ο.vtiσιοιχc;ι νο. ζητήσουν α:Vά"Jιpόσάpμοyή της 

<εντρικής ισοτιμi/Jς. Οι σταυροειδεiς ισοτιμίες καθορίζονταν με βάση το ECU. Αν η 

διακύμανση ξεπερνούσε τα όρια της ζώνης τότε οι •'<νtρικές τράια:ζeς ήταν 

vποχpεωμί.Ύες να Πάρέ:μβουν και να επαναφέρουν μ.ε σ\J\.'αλλο.yιl την ισοnμία εντός 

ζώνης. Με βάση τη σμιθόνια συμφωνiΙJ τα όρισ ήταν στο 2,25 %. Σημείο ιώ:ιδί 

ήtαν και η υποχράοοη κ6θε μ/.λοuς να t.."Ο.ταΟέσει 20 % από το απόθεμα tου σε 

δοΜρw. ή χρυσό στο Ε\>ρωπαίκό Κοινό Νομισμαηteό Τσμεiο σαν αντt.κρισμα για τα 

ίσης αξίας ECU προ.είμενοv να χρηματοδοτηθούν οι πιθανές παρεμβάσεις. Η χρήση 

αντιιcρίσματος έχει να κάνε' και με την δυνσ.τότητ(l χρήσης του ECU σαν 

ωιοθιματι<ό νόμισμα. Επίσης θα μπορούσαν σε περίmωση προβλημότων στο 

εμπορικό ισοζύy'ο να γiνοuν παρε.μβάσιιι; στα πλσiσια τοv ΕΝΣ. 



Παρά τις καλές προθέσεις δημιουργίας του, το ΕΝΣ δέχθη1<ε σημαντικές 

1<ερδοσκοπικές επιθέσεις το 1992, και 1993 αυξήθηκαν τα όρια διακύμανσης 

σταδιακά και δημιουργήθηκαν δύο ταχύτητες. Η πρώτη είχε να 1<άνει με τις χώρες 

που είχαν δέσει ουσιαστι1<ά τα νομίσματα τους με το μάρ1<ο, δηλαδή το ολλανδι1<ό 

χόιλντερ, το γαλλι1<ό , το βελγι1<ό και το λουξεμβουργιανό φράγκο και πιθανότατα τη 

δανική κορώνα. Τα υπόλοιπα νομίσματα θεωρούνταν πιο αδύναμα σε σχέση με την 

πρώτη ταχύτητα. Η σταθερότητα ήταν ιδιαίτερα σημαντική και δεδομένη ιδιαίτερα 

την περίοδο 1987 - 1992 η αντιπληθωριστι1<ή τάση τα πρώτα χρόνια παρά τις όποιες 

αναταράξεις 1<αι τις παρεμβάσεις που προ1<άλεσαν κυρίως η Γαλλία 1<αι η Ιταλία, 

υποτιμώντας τα νομίσματα τους για να αντιμετωπίσουν τον αυξημένο πληθωρισμό 

στη Γερμανία. Πριν τις 12 Ιανουαρίου του 1987, οπότε και έγινε η τελευταία 

αναπροσαρμογή, οι κεντρικές τράπεζες παρά την πειθαρχία τους τα όρια 

ξεπεράστηκαν 12 φορές. Παρά την όποια σταθερότητα το γαλλικό φράγκο μειώθηκε 

έναντι του μάρκου κατά 50 % την περίοδο 1979-1988. Ο λόγος για την αποτυχία του 

ΕΝΣ, ήταν η αδυναμία του να αποδώσει τη σταθερότητα που υποσχέθηκε. Οι αρχές 

της Γερμανίας , προσανατολίστηκαν στη μείωση του πληθωρισμού, και της 

τιθάσευσης των τιμών και αντίθετα η Γαλλία εφάρμοσε μια πιο επεκτατική 

νομισματική πολιτική σε απάντηση για την υψηλή ανεργία. Καμία χώρα δεν θέλει να 

περιορίσει τις πολιτικές προτεραιότητες για να εφαρμόσει τη συναλλαγματική 

πολιτική . Η κατάρρευση του ΕΝΣ δείχνει επίσης ότι η νομισματική πολιτική μιας 

χώρας είναι αδύνατον να επηρεάσει την πορεία των ισοτιμιών. Το σύνολο των 

παρεμβάσεων δεν είχε να κάνει μέχρι το 1987 με την αλλαγή εγχώριας νομισματικής 

πολιτικής, αλλά με φήμες ότι το μάρκο θα ανατιμηθεί περαιτέρω και η 

αναπροσαρμογή θα είναι αναπόφευκτη. 
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Η ίδια προσπάΘtαι y1α τη μεiωαη ~ μεταβλητότητας οδήγησε ουσιαστικά 

στην ιαιτόρρεuση tou συστήματος to Ι 992. Η ουσιασηκή σttία rης κρίσης ήt(ΙΥ η 

απόφο:ση της θundcsbank να φ;ληρUνε.ι n1 νομισματικ·ί1 της χολιtική και να αυξήσει 

τα εγχώρtU επιτόκια για γα αντιμετωπίσει τ·ις πληθωριστt1<.iς πι.έσt·ις ποu σχετίζονται 

με την απορρόφηση ουσισστι~ των οικονομικών προβλημάτων της Ανατολικής 

Γερμανίας α.."!ό την ενοποίηση και την προοέΟΟ>ση επενδυτών προιςε(μενου να 

χρηματοδοτήσοuν το tλλ&ιμμσ: που Οα δημιουργοί.νταν ατο yερμανικό 

προϋπολογισμό. Γι.ά ν<ι διατηρi1σοuν τt)V ισοτψία τους με το μάρκο οι άλ).ες χώρες 

τοu ΕΝΣ αύξησαν τα επιτόκια τοuς προκεφ.ένοu \'Ct α.:ολουΟήοοuν τα αuξημtνα 

γιρμανικά εmτόκw. Τα αυξημtνα επιτό.,.'ια ~καν από σημαντοο) οικονομι~ 

κίιμγη κcιι υψηλή ανεργία στη Βρετανία. την Ισπανία . τη Γ<.ι>J.ίι:ι , την Ιταλία κω οι 

πε.ρισσότερες χώρες της ΕΟΚ. Όσο tα κόστη δw.τί1ρ,1σης nκ νομισματικής 

πολιηriγ; αvξ<ίvονται ι τόσο οι φήμες α-uξάνονταν ότι τα πιο αδ\ιναμα Vόμίσμαtα θα 

\ntΟtιμηΟούν ή Οσ. (Ι.Π-Οχωρήόόuν cιπό to ΕΝ! κα1 tα uψη).ά επtτόκuι θα διατηρηθο\Ν 

σε συνδυασμό με την αusανόμενη ανφyiα. 

Η νομισματική ιιναπροσαρμογή σημαίνει ότι οι χ.ώρες θσ. trφεπε νσ σuξήσοuν 

τα ε;τιτόκια τοuς σημαντικά )'t(l νσ: σντιμετωπίσοuν -tu; χερδοσκαιιικές επιθέσεu;: Η 

Βρετανία κατά 15 ο/ο και η (tαλία. 13,75 % η Ισιιανία. 13 %η Γσλλiσ, ιι::α.ι κατά 500 

% η Σουηδία. Επίσης. προtβησαν σε επιθετική προσαρμογή στις δlεθνεiς αγΌρές 

συναλλάγμαtος. Οι κενtρικές φάπεζες 1ων χ.ωρών αυτών ξόδε:Ιfάν ςruνολucό. πάνω 

αιιό Ι 00 δ1σεκατομιnίραι δολσραι. Η τρ<ι,w;α ~ Α-,γλίας παρενέβη σε μαι ιιόνο 

ημέρσ. μt 15 tως 20 διαεκαtομμύρια σε μια μέρα yισ να στηρίξει τη λίρα. Αντίστοιχα 

η Bundcsbank ξοδεύε1 50 δις yαι να υποστηρίξ•• το ΕΝΣ. Στις 14 Σεπτεμβρίου , οι 

κεντρικές τράπεζες επενέβησαν αλλά όχ1 πριν χάσουν 4 με 6 δισεκατομμύρια δολάρ1α 

στην προσπάθεαι τοος να διατηρήσονν το ΕΝΣ. Η τράπεζα ~ Αγγλίας 1δuιίτερα 
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δcινtίστη"" 33 δtοειαιτομμ\ιρlιι μόροαι ωτό την BW1dabank μι την 100tψiα ατο 1 ί / 

2.780Μιαιι~τοιτοοόαuτόατο Ι ί/2.SΟDΜ.μιαvΙΙΟτίι•ηση10% μ<tο 

tιτυιλtον Ι<όατος να εί"'1ι Ι .33 δισεκατομμuρw. ).(ρι:ς . Παρά την όποια προmrάθtια η 

ΓώJJα και η Ιταλία u.ιιι:ο>:,ώρησcιν από το ΕΝΣ , ιι::αι οι Ιρλανδl.α. Ισπανίσ. και 

Πορταyαλία υποτίμησαν τα νομίσματα τους εντός του ΕΝΣ. Οι Σοuηδkι. Φινλανδία 

<αι Νορβηγίσ φατέλ<ιψαν την ανpίσημη aρόσ&οη τοvς μι το ΕΝΣ. 

Το τελιχό όμωο; χtώnιιιΔ. ήταν η \"Ομισματυcή χρίση τον Λiryoucπo τοu 1993. 

το oaoiα ον<nα<mιαί ψc;νησc την 29' Ιουλiοu τοu 1993 • όταν η Bundesbank δεν 

προσάριιοσι την ισοτψiα της ποu ~ταν σε discounι Οι ια:φαλαιαyορtς uρίμ<\αν την 

αναtiμηση τοu μάρκοu για ν(& χα_λαρώσeι η π'ίεση προς 10 γαλλικό φράγκο και στα 

άUιι αδόναμα vομίσμαια cντός τοu ΕΝΣ. Όπως είχε σvμβ&ί τον προιπούιι<''Ο ΊJJόvo 

η rφμαviα "ροcmύ.θησ< VO τιΟαοcύσ<ι τον aληθωριομό aov t iXt ~ι to 4.3 % <Οι 

την •ο).ιτυcή των Χ'Ψη).ών cιnτοι<iων και να δ .. τηρήcrοuν nς ισοτιμlι:ς τοvς μέσα ατα 

όρια της σvμφωνiας τοv ΕΝΣ tι<tός αν η Γερμανiα άUιιζc την πο).ιτι<ή της. 

Το γαλλικό φράγκο. ήταν δefιtνο στο μάρκο αλλά με τα πpαηιατιιcά εχιτόκια , 

την ανφyία να τρtχννν ατο uψη>.ότtρα tιτίπ<δα μεταπολιιιι<ά <οι την ytνι<ότφη 

\ιφιση, Οι <ιρδοσι:όaοι δεν πίατaιαν ότι η rcι).).iα θα -lίcR: \"Ο α<Ολουθήοει την 

aολιn<ή των U'fηλών cιnτοdιαν ιαιι την αυστηρή '"""'ματ11cή aο).ιτucή της 

evpωιι:αίκών νομισμάτων χοι η αγορά μάρκων, vποθtτοντας όtι οι οικΟνόμι.Κ'b; 

πu!σmς. όπως ή αύξ!Jση της ανφyίας <••η χειροτέρevm1 ιι1ς ύφεσης. Ou uχέτρεπαν 

ιις ~ \"ά αuξήσονν ια cmτό<ια το~ σε σχέση μι το )'$pμανu<ά. Οι κeρδοσ<όποι 

aίατcψσν όn οι εοωuριάς α~ .ιiθε χώρας θα uacρtβα\\ .. ν τις ό.wιες 

σvμφωνlις. Παρ6 nς όJΙΟιες aαρcμ/Ιιiσ<ις οι ιαρδοm.'6JΙΟι ~ ro ~ ατο 
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χαμηλότερο όριο της ζώνης σtα 0.29 μάρκα. Οι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες 

πι.ιρενέβησαν προιc:εψένου νσ. ενισχύσουν τα νομίσματα τοvς ποu δέχονταν επ10εση. 

Οι οποίες παρό. τις όχοιες χ-ροσπάθε'ες τους δεν ιιπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την 

κε~οπιιcή επίθεση γιο:τί δεν νπήρχε πρ00πτική ακόμη Ύ1ά κ()ινό νόμισμα ιcαι δεν 

ωrήρχt. <1Wtονισμός των προσπαθειών. Οι εκροές ήταν τόσο μεγάλες ώστε οι 

τράιωζε:ς δεν μπορούσαν τελικά \'α κραtήσουν τα νομ{σμα'fα τους. 

Οι .:εντρικtς τρώuζες τοu ΕΝΣ αποφάσισαν σης 31 Ιοuλίοu να μην 

\1Ποστηρiζουν ουσιαστικά ης μιταξύ τοuς ισοτψίες ιι::αι σύμφωνα με ένcι νέο πΜ''Ο 

τα 7 σ:ιtό το 9 νομ\σμστα του ΕΝΣ Οά μπορο\ισr.ιν w διαΚ"Uμαίνοντι.ιι σε μtο. ζώνt1 ± 

15 % από την κεvτρικ'l ισοnμία. Η διακύμανση γαι την πεσέτα ιςαι το εσκούδο ήτσν 

± 6 ο/., μόνο η Γερμανία με την ΟΙJ.ιχνδiα διατήρησαν τη ζώνη τοuς σtο ± 2.5 % 

Ουσιαστιdι., επρό.:ειτο για την κατάρρευση 'CΌU ΕΝΣ γιατί το σΟΟτημα ήταν πλήρως 

'"μαινόμενο και σταΟφό στα χαρτι6 μόνο. •ι ύπαρξη της ανώτατης δια"6μανσης 

Μ.Χ.Τιαστιιώ προσέφερε στοuς πολιnκοi>ς την αuταπάτη ότι το σύστημα σννiχιζε να 

).ιιτουργε.i. 

Η χατάρρεuση TOU ΕΝΣ έδε1ξε όη η δwχεiριση ενός νομίσματος ΧJ)ttάζεται 

rrολιt1κή θέληση αttό την ..:ιιβtpνηση κcιι ότι η εuραιπαϊκή συναίνεση ήταν σκόμη στα 

χαρτιά. Από την άλλη όμως η ).ειτοuργία του ΕΝΣ βελτiωσε τον nνύπαρκτο 

σuντοvισ-μό των ωρωπαϋι:ών οικονομιών και άμβλuνε τις ανισότητες μεταξύ τους. Το 

1980 ο πληθωρισμός στην Ιταλία "πιξε το 22 % tνώ ο αντίσt01χος στη Ι"ερμανiα το 

5.2 %. Μετά το 1990, η διαφορά είχε μειωθεί σης 4 μονάδες. Ο χαμη).ός 

:τληθωρ1σ11ός αύξησε τη μεταβλητότητα των ισοημιών μετά το 1992, αλλά στην 

πραγματικότητα από το Ι987μiχρι το 1992 οι τιμές πσρέμειναν σταθερές. Επίσης το 

γεγονός όη πολλές χώρες αχολοuθούσαν τη σφιχτή οικονομική πολιτική της 

Ι .. ερμαv(ας έκανε τον πληθωρισμό στις χώρες ης Ενρ<ί)πης νu είvcι χαμηλότερος γιΩ 
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να εξακολουθήσουν την πολιτική της πρόσδεσης έναντι του μάρκου. Η βάση 

επομένως του ΕΝΣ ήταν η νομισματική πολιτική της Γερμανίας. Όσο αυτή 

εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των άλλων χωρών ήταν θετική για τη συνέχιση της 

πρόσδεσης των άλλων χωρών. Μόλις, η Γερμανία χρηματοδότησε τα ελλείμματα της 

ενοποίησης και της αντιμετώπισης του πληθωρισμού, το κόστος για τα περισσότερα 

μέλη του ΕΝΣ ήταν σημαντικά και η προσπάθεια της Bundesbank να χρηματοδοτήσει 

τα εθνικά δημοσιονομικά ελλείμματα ουσιαστικά επανέφερε την πεποίθηση ότι ποτέ 

δεν μπόρεσε να διατηρηθεί ένα σταθερό εύρος διακύμανσης και η τύχη αυτών των 

νομισμάτων εξαρτιόνταν πάντα ουσιαστικά από την πορεία της αγοράς. 
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2.S Η κρίση της Τεκίλας 

Στις 20 Δεκεμβριου το\J 1994, το Μεξικό uποτ-ίμηοε tό πέσο ...ατό 12.7 ο/ο και 

σ< δ~ίο μtρες επέφεψε την ελεύθερη διαοώμανση του. ιu: ω<οτέλ<σμα την υποτίμηση 

του άμεσα ι<ατά 15 ο/ο tπυιλtον. Μέχρι το Μ6:ρτιο τοu 1995, το πiσο είχε uποημηθεί 

σ\1\•ολικά κατά 50 ο/ο.. Η Προσ1tάθtια tου προέδρου των ΗΙ1Α Bill Clinιon , \'Ο. 

ενισχύσει την οικονομία της χώρας με δόνειο εiχι. μόνο προσωρι\ιά αποτελέσματα. Το 

Μεξικό έδεσε οuσιασtικά to πέσο σt0 δολάριο C7Ι:ιτρέποντας την διακύμανση τοu σε 

ορισμένα όρ\Cl, τιθα.σεΟΟντσς τον ιmερπληθωρισμό. Η πιστωτηnl ικανότητα tou πέσο 

εξ.αρηόνtαν όμεαα από την πίατη των πολιτών του όη η τρά.πtζα τοv Μεξικοiι θα 

δκιτηρούσε την ισοτιμία εντός tων ορίων. Μια επίθεση όμως των ανταρτών Τσιάπας, 

και η δολοφονία. μtξικανών ηγετών και οι αντίστοιχt.ς χαραιτήσει πολιτικών. σε 

σvνδοοσμό με το έλλειμμα τοu εμπορικού ισοζuγiοu το 01toio άγγιξε το 8 % τον ΑΕΠ 

το 1994 δημιο(ιpyησαν αρΧ'κ(ι πρόβλημα στην οικονομία της χώρος. 

Η κνβέρνηση δεν ιιποροiισε να προσελιciισει ξένα κεφάλοια -rαri -rα τη 

)'pηματοδότηση tou ελλείμματος έπρεπε να διατηρήσει τα επιτόκια υψηλά . &ιδικά 

μετά τη Ύtνιχότερη σ:ύξηση των επttοκίων πιrrκοσμίως. Οι επενδυτtς ΟεώρησQ:ν την 

κατάσταση ασtαθή και to Μεξικό ~ρεπε: να αυξi1σει tα επιτόκια του tόσο πολύ ώσtε 

υπήρχε κiνδvνος να ~ατο.σtρέψει την οι~.ονομία της χώρc;ις. Μφ tέtοιο. αύξηση 

δημιουργούσε περοιτέρω δuσκολ!ες στην κυβέρνι~ση. Η κεντριιci1 τράrα:ζα ειι!σης 

ενέκρινε την αύξηση της πρ<>σφοράς χρήματος κατcί 20 %, ανξά,'()ντας τοvς φόβοvς 

για αύξηση tou πληθωρισμού. Οι επε\•δυτtς tότε κατάλαβαν ότι επ:οικείται 

κατάρρευση ιcαι ε.κμηδtνισαν τα σuν<ιλλαyμάnκiι Μοθέμάtά της ιcενtρlλ'ής: τράπεζας 

.Η τράΠ<ζα από τη μεριά της δεν επέτρεψε στο πέσο να uποτιμηθ<ί ελεiιθερο •• άλλσ 

προmιό.θησαν να μειώσουν τη ζήτηση για πέσος. Όσο οι επενδυτές πωλοίκJάν τα 
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ΙΙiοος τouc;. Ί1" ιηορ6οοuν δο)Jφuι. μιlώ\'0\-τα.ς την ιψαyμαnιcή ζήτηση, η κ:εντριt..-ή 

τρώιιζ<ι μι το φόβο της α\>ξησης τ'°" ει1tτοιάων ξανtθωc °""""""<ά "' .tοος cπ 
ιcυιcλοφορία αγοράζοντας οιιόλοyα ωrό το κοινό. Το αποτtλιομα ήταν Η συνεχfιs 

wι•ρπροσφορά πtιrος τα οιιοlα η <εντρική τράπεζα <όλνπtε με την εξάντληση ' ""' 

αποθtμ(ιrων δολαρίων. 1 Ιαρά την σ\ιγ•ρ<>υση ανάμιαα ατην νομισμαιιιcή και την 

συνα>.λιηματτιcή πολιτιιcή '°" Μεξικού. aολλοί utvδutlς ιμχιστr:iιτη1'0ν τη 

δίσμινση της κυ\Ιtρνησης \'CI δοιιτηρήοα τη οzΟΟη τον δολαρiοu μι το χέοο. Η 

\/Μτ\μηση τΟ\ι .t.σο, μι βάση το •λαlιnο •ου muφtpaμι ήταν tνα στοlιημα Υ"' τους 

ξtνους .--δυτές "°" δεν Οα ήα"σν την εμπιστοσlίνη τους cmς δεσμεύσεις της 
ιαιβtρνησης. 

Το α1tοt.έλεσμα ήταν eκιcωφαντικό. Το χρημιιηστήρω bτ:ισe καrιi ι Ι % κο.ι 

ανrknοιχα τα ιmrόοι ιχtι\'άχθηων '(Wtί οι atε\'δuttiς δcν αnθνμοVσαν να 

11\uλάβοuν τον ιά\-δwο της κaτάρρaισης χιορiς την αντiαtοιιη a•ι\δοαη. Την ίδια 

ατryμή οι txε\'δvtb; t.σπιvοα:ν '\'Ο ι:nfJμ&ώσοuν τcι Λiοος rouς. ιcοι η τρciJιεζα tou 

Μεξικού έχασε τα μισά niς συναλλαγματικά αποΘtματα σε δο>.Δρια μέσα σε μία 

μέρα. Την επόμενη μtρο η ""βt.ρνηση ινδαι<>ε και πράγματι uποτlμησε το .. tσο 

Ακόμη, ανακοίνωσc μια πιο σφιχηi νομισμαrική πολιτική, μαζl μι μtτρα ενίσχυσης 

της οικονομίας της αyοι>ός. '(UI να αuξ;\σει την ανταy""'ΙΟΤucότητα της χώρας και να 

ακοκαtα<Πήσει το ~ της κ\ιροι;. Το .tσο Ο\Ι\ήlιπ \'Ο dφτει μέχρι την 

αμι:ρucόνu.-ή •ρόταση Υ"' αρωγή. Το Μtξιχό εί~ θυcnάσει το •ΙΟ χολ(mμα 

uριουσ.aκό του σtοιχεiο την α.ξι01ηατ(α tou στην <ιγορίι. Η ιcρiοη οτο Μεξικό ιiχε 

οcιν αn:οτέλεομ.cι την ο.ιιώλιιο. αξιΟΠΊΟtiας και των ιiλλων χωρών στις 01110\tι; v~ρχnν 

πολιτικές αναταραχές όπως ήταν η Ιταλία. ο Κα.-αδάς αλλά και άλλες 

λαn\-οαμιρικόνιιας δημοκρατ!ες Οω~ρήθηκαν ότι εί)(!ιΥ βάλει ~ ρωniwn τα 

νομiοματα τοuς. 
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2.6 Τροποποίηση του αρχικού μοντέλου 

Το αρχικό μοντέλο επεκτάθηκε σε τρε.ις κατεu&Uνσε~. Η πρώτη έχ.ει νσ. κάνει 

με την ενφyό •-vβερνηιι<ή παρέμβαση σn1 διαχείριση 1φίσηι; "°' την παρέμβαση 
~ροκ.ιιμbιο\.Ι να μειωθούν οι απώλειες σuναλλαyματικών αποθεμάτων. Η δεότtpη έχει 

"'« κάνιι •ιε την uπόθεση της τtλειας πρόβλεψη<; ..,-αι tισήγαγο.ν την έννοιά των 

επιΟtσεωv uπό αβεβο.ιόn1tα. ~Γέλος. η Τρίτη κατεύθuνση έχει να ιcάνει με τα μοvιtλα 

που αναφέρονται σε ζώνες στόχευσης. 

Η .ιρώτη δwφοροποίηση έχει να κάνει με t1ς κρίσεις των αρχών της δεκαετίας 

fOU 1990 ποu αναλύσαμε σnς προηγούμενες ενότη<ες. Όταν η αpνητι<ή σχίcη της 

:φοσφοράς χρήματος με τις απιi>λεtt.ς συναλλαγματικών αποθεμάtων. στειρώνεται 

επιτρέποντας μικρή αύξηση της π~χ>σ-φοράς χρήματος κuτά την ·περίοδο της κρίσης. 

Επομένως. η προσφορlι χρi1μαtος, η ισοτιμία , το επίπεδο τιμών του εξωτερικού χο.ι 

τα επιτόκια πα,χιμένοuν αμετάβληt<ι ι<αtά τη διάρχεια της επiθtσης. Η διαφόρά: 

επυείτο.ι στη δομή της προσφοράς χρήματος: Στο κ.i.ασσικό μοντέλο τα 

δυ'\'aλλαγματικά αποθέματα αντικσ.θίστσ."ttσι με cyχώριες πιστώσεις, αυτό όμωc; 

Qtttαx(Jvει ουσιαστυcά, την πώληση tων αχοθεμάτων σε. α.ρδοσχόποuς και την 

κιρδοσχ-οmιcή επίθεση εναντίον του νομίσματος. Η διαφορό. ι::ίνο.1 όη μια. σταθερή 

ισοτιμία. δεν μπορεί να σιβιώσ&ι α.ν οι αρχές σχεδtάζουν να στειρώσουν τις σιιώλεΦ; 

σνναλλαγμαηκών υποθεμ6:τιιw γιαtί οι Κ"t..ρδοσ~όποι αντιλαμβά.νοvtαι αυtή την 

κiνηση, χωρίς να tχeι οημασiα το απόθεμα των συναλ.\σγματι1<ό)ν διαθt..σiμων ( Flood 

, Garber και Kranιcr , 1995). 

Η δείttερη κατεύθυνση οwwστικό: υ-πtβαλ& από το n:ρώtο μ<Μέλο τη 

β<βα1ότηtα της τt>.twς πρόβλ<ψης fOU χρόνοu της σvναλλαyμαη<ής κρίσης. 01 

σuμμιτέχοντες στην σγορά: δεν είνuι πc>τt σίγουροι για το πότε θα. συμβεί μια επ:ίθεση 

και πόσο θα με<αβληθtί η 1σοημ(α. Εποιιένωc; η αβεβαιότητα yiνετα1 πλέον βασικός 
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παράyοvτσς στους ν"°λοy\σμούς του .ερδοσ<όπου. ( Flood "" Marion , 1996).Το 

μοντέλο πι:ριλαμj3ό.νε1 και μη yραιιμικότητα επομέ\οως στην ιδιωτικi1 συμπεριφορά, η 

οπο\α περ1λσ.μβό.νει ttερισσότερες από μία λύσεις. Αν αναμένεται μεyαλiιτερη 

μεταβλητότητα στο μέλλον , το cnώριο εmτόκιο θα μεταβάλλει η1ν ισοtψία 

αιιτοκίων και τη ζήτηση για χρήμα. κάνοντας την ισοτιμία εοοiσθητη σε μεταβο).f.ς. 

Οι πιθα,'6τητες y1(1 υποτίμηση αυξάνονν τη σκιώδη ισοτιμ(α και ο χρόνος t1<iθεσης 

<.ιλλάζει. Οι κρίσεις μπορεί να είναt επίσης αποτέλεσμα ασυνέπε.ιας στη 

μαιφοοικονομιl(ή 11ολtτuςή α>J.6; μπορε\ και να n:ροκύπτονν από αποτuχημtνες 

προβΛtψtις y1(ι τον ιdνδυνο στην αγορά σνναiJJiΊματος "ου σχετίζονται μt ένα ή 

περισσότερα μεγέθη της οικονομίας. Ο ypόνος της ι::πίθοοης ουσιαστικά μειώνετcιι 

από tη μη γραμμι~ότητc ΠΚ επίθωης.. Έτσι η οιιrονομicι μπορεi w βρεθcί αιτό μία 

tetιtάσuιση 1\ρ~ψiας σε μiα στιγμιί εκτεθειμ.Μ\ σε επίθεση. 

Η τρίτη διαφ0ρ0ποίηση tχέι να ιι::άνtι με την εμπειρυ.-ή Jtαpο:τήρηση ότι σε 

ποWς :ι:ερυnώσ:εtς σταθερών ισοτιμιών. μπορούν να ιςινο'ύνται Οξ: μiσ. καθορισμένη 

ζώνη cτα w?J.ιίσια ~ ισοτιμίας cιυ~. Το ερώτημα ποu -yεννάται είναι πως η 

ισοnιιiα συμπεριφέρεται μέσα σε αvτή τη ζώνη ο Krugman (1988), εισήΊttrt τα 

γνωστά ως μοντέλα ζώνης στόχενσης. Τα μοντέλα αvτά υποθέτουν ότι οι αρχές έχουν 

πλήρη προσήλωση στη δκιτήρηση των 01J\'αλλcιyμστικών αποθεμ6:τrον χαι επιτρtποuν 

στην ι.σοτιμία να κινείtαι μtσα. στη ζώνη στόχευσης. Παρόλαmα, uπάρ-ιοuν διάφορες 

ασυιιμιτρ(ες στην ~ροσφορά χρήματος. Αν v•oetσouμε ότι ένα τυχαίο '(t:ΥΟνός 

αvξάνει την πρ<>σφ<:φ(ι χρt)ματος, σε: k'Ο.θε01ώς ιαιμι.ιινόμενων ισοtψιών to \-όμιο~ιcι 

θα uποιψηθεί. Σι καθεσιώς ζώνης στόχεοοης. οι ια;ρδοσκόποι ιι;;αταλο.βαί."οuν ότι το 

π-ιΟανότt.ρο είναι ()ι νομιcJματιι<tc; αρχt.ς να ~ι..εtώσοuν την προσφορά χρήματος από να 

την αuξήσοuν. Σαν αποτtλε.σμα είναι πιο πι()(~νό,• να σ.ναtιμηΟtί το νόμισμα από to 
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\'Q uποηιιηθι:ί. ο, ια;ρ&φ;:δποι επομένως είναι mo πιθcινό Vά πουλήσουν to ξέ\•ο 

συ\ιςi)λαγμα σήμερα γιατί θα περιμtνοuν ανατίμηση tου εγχώριου νομίσματος. 

Το αντίθετο συμβαίνει στην περίπt<οοη καtά. την οπο[α κρίσεις μεtώ\·οuν την 

προσφορά χρήματος. tl διατήρηση του \'Ομίσιιαtος εvιός της ζώνης <Πιβάλει "'" 

αρχtς να αuξι'1σουν tην προσφορό. χρήμc::ιτος μελλοντικά και to νόμισμα Οα 

νποημηθιί πιΟανόtαtυ.. Σε ανtiθεση με αuτή tην πuοίθηση οι -.~όποι θσ 

θt.λι]σουv να :tοu).ι}σοuν εyχώριο νόμισμα to οποίο θα uποτφηθει Οι κερδοσιcόποι 

επομένως θα σταθεροποιήσουν rην ισοτιμία ι ιι:αι Οιι την δια-τηρήσοuν ενtός ζώνης. 

Η πρώτη γενιά μοντέλων δείχνει την ε~ίθεση που προκ.αλείται από μία πτό>ση 

στην προσφορά χρήματος με την ι:ιτώση στη ζί1τηση χρι]ματος πο\Ι :φοέρχεται ωtό τα 

υψηλότερα trχ.ώρια επιτόκια. Το επιτόκιο πρέπει \'α ονξηΟtί πρ<>κtιμtνοu να 

ισοσκελίσε.1 την υποτίμηση ποv σv\•tβη καtlι την κρίση. Στις -.ρίσε.ις -της δε-.αετiας 

του 1990, οι ιιπlί)Μιες στα Ο'U\'αλλαyματι-.ά αποθέματα μειώθηκι.χν. γιcιτi οι ιιreντριιctι; 

τρώtιζ&ς παρενέβησαν .:αι μ..τόρεσαν να μειώσονν την uπερβά).λοοοα προσφορά 

χρήματος κατά την περίοδο της επίθεσης. Τι συμβαίνει αν παρι:μβαnκtς πολtηκtς 

εφcφμόζονται στο αρχικό μοντέλο ; Αν θέσουμε την προσφορά σταθερ1ί στο αρχι.:ό 

μQντέλο f.χοvμε m = ffi με σταθερή ισοtιμiα η ισορροπία στην αγορά χρήματος 

ytνεται: 

m - Pr - s • -a(rr) (2.9) 

Μετά από την &'Ιtίθεση , τα σνναλλαΎμαtικά αποθέματα εξαντλο\Μαι και η 

1σοπμiα απελεvθερώνετcιι. Αντiστοιχα η προσφορ<i χρήμσ.τος αυξάνεται ~αtά μ > Ο. 

Στην κατάστσση αυτή η ιαιμαινόμενη ισοτψiα S θα αuξηΟεi 1<ατά μ . Η ισοτιμία των 

tπιtοιι:\ων εξο.αφαλ1ζει ότι to εyχώριο ε:ιιτόκ~ο θα είναι rιι • rι+ μ . Αμέσως μετά την 

επiθεση η ισορροπίσ στην ετχώρια αyύj>ά χρήματος γiνεtαι: 
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m - Pr· S• · ι(rr+ μ) 

Λ"6 ηι; (2.9) ιccιι (2.10) fχουμε: 

$ . J • .,. , . 

(2.10) 

(2.11) 

11 ~ίσωοη (2. 11) Wχνtι πως η 1'\JjΙΟινόμενη \ΟΟt\μiα είναι •άντα υψηλότερη 

α•ό την σταθερή χωρίς \'U λαμβάνεται u.όψη πόοο η ιcι--τρι<ή τρόπιζα Οα ιαιΟορiσει 

1ην σταΟερt'1 ισοτιμία η πόσα θα tίνω τα συvα.λλαyμάt\κά αποΟtματα που 

φuλάοσοvια1 αιιό τις νομισματικές αρχtς για να αvtψιτωπiσουv κερδοσχοπικές 

ιmιθισειι;. Με άλλα λό-ιω. το ωιJ.ό μοντtλο το οποlο προβλtιιι:ι όn η σταθερή 

ιοοn.μkι διν μπορεί \'<1 <ιvτtξtι ούτε για μιcι σrryμή σc πεpb:tωση t1ι\θοοης. έστω και 

αν η \'Ομισμαnκή cφχή αντV.ηφθεί την ιcερ&σιcο•11cή cχ«Ν:ση •ιθα\{ι μtτρcι εnuι 

σντιληκτ6. ακό τcnιc; ιιtρδοσχόχους. 

Η J<λήρης στείρωση καροuσ"1ζtι •ρο/jλήματα στο αριιιcό μο.-τtλο αφο\ι οι 

σταθφά; ΙΟΟτψ~ δcν είναι σuμβ<tτές με την •λlίρη ιtαρtμβαση •Ι σταθερή ισοτψία 

μι tην παρt~ιβα.ση &ί\•αι "Ιtαρόλαm<ι μια κοινή πρα.('Τι...,) tων νο~ιισμιιτικών αρχών. 

Όμως η στεlρωση το μόνο που ιcάνει είναι να μεταφtρει το πρόβλημα από την αγορά 

χι»\ιιατοι; σε άλλη αγορά. Το αποτέλεσμα ιiναι η εκtιcταση των εrχώριων πιστώ<>εων ' 

"'" η χρήση του cΜ'Uλλάyμαιος για την αyορά ιcuβφνητιιcών οι•ολό-ιων. Ο 

Flood( 1996) αλλάζ<1 οuσιαστιιcά την ισΜ της αiθtοης ακό την αγορά lJ)Ι\μαtοι; 

στην αyορά ομcΜ.όγων , στην οκοiα όδηyούνται οι ιcερ&σιcόκοι ακδ nι; κώ.ιnχtς 

""""μβ<tσηι;. Η νομισμαnκή πο).Jnκή δcν αλλόζt• ιcαι -μtνι• η iδ4α όκως •ριν 

ακδ τη ατciραιση. Οι εrχώρttς >nσtώσtις cχομtν.ος μqαλώνοuν •'Uτά μ 1α11 δεν 

μnαβά)J.ιτα' ωι:6 την ~ρδοσιςcm.κή εΟkση. Αντ\θιτα η κrοτψiα των αttοκiιον 

αλλόζtι ιcαι •ροοτίΟεται ίνα ασφάλιστρο ιcινδ6νοu ομολόγων στη δWlφορά ανάμισα 

01Ό tγχώριο κ:αι το επιτόκιο εξωtερικοU. Το εγχώριο eΛιtόΙC'ιο γίνttαι από την (2.4): 
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β>Ο (2.12) 

Όπου το β είναι μια θετική σταθερά, bd τα εγχώρια ομόλογα που ανήκουν σε 

ιδιώτες και br τα ομόλογα εξωτερικού σε ιδιώτες . Η αύξηση των εγχώριων 

πιστώσεων κατά μ δημιουργεί κίνητρα για ανασχεδιασμό χαρτοφυλακίου και 

σπρώχνει κρατικά ομόλογα από την κυβέρνηση προς τους ιδιώτες. Τα 

συναλλαγματικά αποθέματα αυτά είναι τοκοφόρα και με τη μείωση των αποθεμάτων 

, τα ομόλογα που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού αυξάνονται.. Ο ρυθμός 

μεταβολής (μείωσης) των συναλλαγματικών αποθεμάτων είναι : 

R = - μ ι (1 + αβ) (2.13) 

Πριν, η επίθεση τοποθετούνταν χρονικά προκειμένου να αποφευχθεί ένα άλμα 

στην ισοτιμία. Η προσφορά χρήματος αυξάνεται όσο χρειάζεται για να απορροφηθεί 

η ζήτηση χρήματος ώστε η ισοτιμία να μην μεταβληθεί τη στιγμή της επίθεσης. Αφού 

η προσφορά χρήματος πλέον δεν εξαρτάται από την κερδοσκοπική επίθεση και η 

ισοτιμία δεν μεταβάλλεται απότομα , η διατήρηση της ισορροπίας στην αγορά 

χρήματος απαιτεί επιπλέον τη συνθήκη ότι το εγχώριο επιτόκιο δεν θα κάνει άλμα τη 

στιγμή της αναμενόμενης επίθεσης. Είναι επομένως φυσιολογικό από την εξίσωση 

(2.13) ότι η κερδοσκοπική επίθεση θα προγραμματιστεί με τρόπο τέτοιο ώστε τα 

άλμα της σταθερής ισοτιμίας ταιριάζει με το άλμα στο ασφάλιστρο κινδύνου. 

Με την προσθήκη ασφάλιστρου κινδύνου στην απλή αρχική συνθήκη , η 

στείρωση είναι τώρα συμβατή με τη σταθερή ισοτιμία. Το μέγεθος αυτό 

προσαρμόζεται προκειμένου να διατηρήσει σταθερή τη ζήτηση χρήματος , ενώ η 

προσφορά στειρώνεται. Η εισαγωγή ασφάλιστρου κινδύνου σε ένα περιβάλλον 

πλήρους βεβαιότητας όμως είναι τουλάχιστον ασύμβατη. 
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Ί.7 Εnιθέσι:ιςσc ιι::ι;ι:Οcστώς(rβψαιόηιτa:ς 

Η uπόθεση της πλ>iροuς βεβαιότητας δεν είναι συμβατή με την 

πραγμαnκότηtσ. Αuτό δεν συμβαίνει επε.ιδή οι εmθiσεις δtν μπορο\ιν να ι;.._τψη()ο'ύν 

πλήρως. α).λiι με τη δομή ιοv οιΚΟ\1Ομικ.οU crοστηματος κο.ι τη δU\·αtότηtο. του 

κ;,ωturoU τομέα να αντα-ποκρίνεtαι στις ασυνbε~ς των οιιι:ονομικών nολιηκών. Η 

σημσντιιcή σuν<ισφορά των μοντtJ.ο>ν πρώτης -,εν~ ήταν το ότι έδειξαν πώς ένα 

σημο.νιικό γεγονός για την οικονομ(α όπαις είναι μία φίση, δεν χρειάζεται να εiναι 

•ραγματικά μεyάλης -riα το ιιέγεθος της οι.ονομίας φίση . Τα γεyονότα με βάση τα 

case sιudίc-$ ποu ο.ναλύσαμ.L δεν ήταν έτσι. Η αβε.βο.ιότ111α ήrαν σημαντικό στοιχείο. 

Οι σuμιιετέχοντες στην αγορά και ιδιαίτερα οι ιδιώτες επενδυτές δεν είναι ποτέ 

σίγουροι χότε θ<ι ytνει tπiΟεση και rιόσο θα ~ιειc:ιβληθε.i ή ισοτιμiα. Aut1'1 η 

αβεβο.ιότητα φαiνεται στο ότι tα επιτόκια πολλές φορές αυξr.ίνονrαι στην προσπό.θε.ια 

κατευνασμο\t της κρίσης, 

Στα ιιοντέλα βεβαιότητας , η διαδικασία σταθεροποίησης της σuναλλαyματιιcής 

ισοτιμίας που δέχεται επίθεση δεν εμπλέκει τη μεταφορά πλούtοu από την 

κυβέρνηση προς τοuς κερδοσκόπους. Στην πραγματικότητα μερικοί άνθρωποι 

γiνοvιαι πλούσιοι , σε βάρος των νομισμαtucών αρχών. Ο tιλούτος μειαφέρεται όταν 

οι θεσμικοί tπε\.'διrtές αγορό.ζοvν τα σννα>J.αηιατιι.;ό: ο-ποθtματα c;ι-nδ την κυβtρνηση 

στη σταθερή ισοτιμία .,."α.ι αvι1στοιχα πωλούν αμtσως όταν η ισοnμ(α ξεκλειδώνει. 

Με αβεβαιότητα το σύστημα σταθερών ωοτιμιών με την mθανότητα της tπίθεσης να 

Uϊtό:ρχει σαν δuγατότητα επιλογής που παρtχεται από ης \.-'Ομισμαηκiς αρχ.ές σtους 

ιcερδοσκό•οuς. Η τψή της επίθεσης είναι οvσιαστιιcά η σταθtpη ισοιψiα. και η 

:ι:οσότητα των συνc.λλαyματικών α;τοθεμάtων καθορίζει οuσιαστι-::ά το χρόνο της 

επiθεσης. Η ση~ιαντική διαφορά ανάμεσα στο μοντtJ..ο "°' την προ:yματικότητα εί\Ιάι 
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η δuναtόtηtα που προκύπτει α~τό την αγορά κω όχι αχό την αντίσtοtχη nολttικι\ της 

•vβtρνησης. Σε μια επίθεση δεν υπόρχει βι;βαι6τητα σχετικά με το μέyεθός των 

σνναλλαγμαnκών αποθεμάtιον που θα διατ.εθεi πριν ξεκλειδώσει η ισοtτμία , Πως θα 

ικανοποιηθούν οι κtρδοσκόποι άψο'ύ τα σννuλλαηwtικά αποθtματn εiνάι 

περιορισμένα : η ιαιβtρνηση μήπως επιλέ-(ει κερδοσχόποιις που Οα διαθέσει tα 

αποθέματα ; Αυτή η βάση iσως είνσ.ι στοιιε.ίο γtο. την ερμηνεία των πραγματικών 

περυττώσεωv. Η ιαιβtpνησ-11 με την εισαγαιγή της αβεβαιότηtας το μόνο που μπορεί 

\'α Καθορίσει είναι η τιμή στη\• οποία δίνει τα αποθέματα στη διάρκεκι της χρίσης. Η 

nμή είναι επομένως καΟορισμtνη Μό την τρόπεζα και σχετιι<i1 με την διακύμανση 

της ισοτιμίας. Με αvtή την αρχή <ο σίι\'ολο σχεδόν της βιβλισγραφίας που 

εξιtόζοuμε έxtt να κ<ινει με σuγκεκρψtνα παραδείγματα <n>μ.-U:ριφοράς. 

Σtο paper ποσ δημΟδiευσαν ro 1998 οι Flood και Marion ι.:αtασι.:ε'ύσσαν ένα 

μοντέλο με πλήρη στείροχτη και ασφάλιστρο κινδύνου σε ένα αβέβαιο περιβάλλον. 

Στο μοντέλο τους, to ασφάλιστρο κινδύνου εξαρtάtαι α111:ό την αναμενόμινη σ.ύξηση 

της χρησιμότητας κ.αι η νομισμάnκή βάση παρc::ιμένει σταθερ'ή πριν , κατά τη 

διάρκεια και μεtά την επiθεση. Με αυτές τις tpο1<οποιήσεις η (2. 12) γίνεται: 

(2.15) 

Η εξίσωση αυτή διαφέρει σημαντιιώ. • γw.τi εμπεριέχει το χρονικό στοιχείο του 

ασφαλίστρου χινδννου σε διακριτό χρόνο όχι σε CΝ\•εχή ΎJ)όνο • μπορε' να tχει 

βεβαιότητα μό\'Ο yια την uρiοδο t + 1. Δεύτερ<ιν , ο συντελεστής β tχει σvσχεnστε! 

με το χρόνο , δηλαδή πλέον δεν εiναι σταθερός και αJJ.άζε1 σε ciθε χρονική στιγμή. 

Αν οι θοομιιcοi μεγιστοποιήσουν την αναμενόμενη χρηΟ'ιμότητcι κω ο.uξ{ι:νctαι ο 

αναμενόμενος 1ιλούτος και με\ώνεται η μειο.βλητότηtα του πλο'ύτοv τότε.. ο 

συντεJ.ε,στής β εi,•αι ~ ,.., z vat1 (Sι+1 ). όπου z είναι μiιι σχετική σtο.θερά και είναι η 
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σχεtιΚ"Ιl διακύμα\•ση από μια περίοδο μετό την σιι\ιώδη ισοημία. Το μοντέλο 

περV.ι;ψβό:νει αυtή τη ιιη ")'ραμμικότηtα που περιλι.ιμβlινει rι:o>J.tς λVσtις μ.-ιοροVμε 

νcι ποίιμε ότι άν Qι Οεσμι~οi περιμένουν μεγα.λίtτερη μεταβλητότητα • το εγχώριο 

αιιτόκω Jr\αι η ζήτηση χρ1lμαtος επηρεό.ζQνται • κό.νοντας • την 1σοtφία πιο 

μεταβλητή η σταθερή 1σοτψία &γ<αταJ,,;Uιεται Οι προσδοκίες επομtνως , αλλάζουν 

τη σκιώδη ισοτιμία και ιις αντίστοιχες προσδο~iες για το ΧJ>όνο της επίθεσης. Με το 

μεταβλητό με βάση το ypόvo ~ιοντέλο ποu εμπεριέχει ασφάλιcrτρο κινδύ\.·οu • οι 

νομισj.t(ltικές κρiσε.ις tίνάι tO αποτtλοομα πολιτι-..;κ αστάθειας. όπCι>ς είδαμε και στο 

αρχικό μοντέλο, αλλά και από προβλέψεις τη; αγοράς σχttικά με μια επίθεση λ/yyω 

μtταβολής στα θεμtλιώδη μεγέθη της οικονομίας. 01 μη γραιιμικότητες στην αγορά 

συ"-αλλάyμαtοc; επίσης μ.-τορεi να είνάι αιtiα νομισματικών ιςρiσεω''· Η οιιςο\•ομία 

μπορ<i να βρ<θεi από τη μία στιγμή στην άλλη σε κρίση. 

Η τροποποιημένη γενιά μοντέλων εισήγαγε οuο:ιαστικά τον παράγοντα της 

αβεβσιότηtας των κιρδοσκόπων σ& σχέση ιιε την αγορά αλλά κω με το ρόλο της 

νομισματική; αρχής, Η κρ[ση μn:ορεί να είννι άΠQtέλtσμα πολιτικής ή και τVχης ποu 

μ..-τ<φεί να διορθ<οθtί από μελλονηdς ενέ.ρyειες. Autό σημαίνει όti μία αύξηση στην 

προσφορά χρήματος αυξάνε1 τις αμφιβολltς σχετικά με το αν οι αρχtς εξακολουθούν 

ν<ι τηρούν τη ζώνη στόχευσης. Οι κερδοσκόποι μπορούν να παρέμβοuν όποτε 

πιστεύουν ότι τους σuμφf.ρει μι; βάση την δεδομένη ισοτιμία ποu θα είνc.ι uυσιασn!((ί 

η ttμή της επίθεσης. Η ιράπι;ζσ: ο.11tό την άλλη δεν παρεμβαίνει οuσtασttκά παρά μόνο 

αν η ισοτιμία αγγiξει την τιμή ζώνης. Η χρήση της ζώνης στόχευσης επομtνως δεν 

δίνει στην :ιραγμαnκότητα ~ιεγαλύτε.ρη ευελιξία. 
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3 Η δεύτερη γενιά μοντέλων 

Σχεδόν ταοτόχρονα με την αν(ιπnιξη της τροποποιημένης Οεωρηηι<fι> 

ο.νά.ft't'υξηι; tou αpχικοU μοντέλου. τέ&ηκαν σημαντικά εραιη)_μαtα: Πρώτον , για να 

μπορέσουν '\•α σvμβούν τα yr:yονότα πον προηΎΟύνται της ιφίσης ο ιδιωtικός τομ.έάς 

Οα πρέπει να είναι εiτε τελείως παρ(ιλογος ή εντελώς απληροφόρητος από την 

κυβέρνηση. Δεύτερον, 11 κυβέρνηση είναι έρμαιο των κερδοσκόκών σε ..-δ:Οt 

πt.ρL-ιτωση, εiτε με είτε χωρίς παρέμβαση στην αγορά σνναλλάγματος. Με βάση τα 

πα,χιπάνω ερωτήματα και την αντiστοιχ:η εμπεφίσ από την πραγματικότητα όπου οι 

ννβtρνήσεις oύtt φαUλtς κο.ι ανtύθυν~ θ(Ι μπορούσαν να είναι σης 1'tολιtικές τους2. 

Οι αγορt.ς μπορούν \'α ανταπο•φιθούν Ιι\αt είναι προετοιμασμένες γw. μ1α επiθt<τη σ.ε 

οποιαδήποτε στιγμή. 

Η νέα γενιά μοντέλων ανσ1tWχθηκε μετ{ι: ιην K(J τό.ρρεuση του ΕΝΣ την ;ιι:ρίοδο 

1991-92 ~αιι την κρίση στο Μεξικό το 1994. Όποu ιδιαίτερα στην Ευρώπη οι 

κυβερνήσεις δεν είχαν σ.νεύθυνη νομισμαηκή πολιηι(ή , τα θεμελιώδη τουrς μεγέθη 

ήταν υγιή, .:αι απολάμβα\.·cιν της προστασίας της Bundesbank η οποία ήταν έτοιμη να 

βοηθήσει τις ιtληττόμενες χώρες ανά πόσα στιγμή προκειμtνοu να πραστατεiισοuv 

την ισοτιμία τους. Επομέννι>ς οι κεντριι<ές τρά-Jιεζες έχ:οuν τη δuνσ.τότητσ. νσ 

μεταβάλλουν το εμπορικό τοuς ισοζύγιο ή Vf1 uποημο\ιν to νόμισμα τους πριν 

εξάvτληθοUν τα 0\)\-·αλλαγμαηκά α11:00έματα τους. Η διαδιιςασiα της φiσης 

σvνδέετιιι ciμ.εσ<J με την ισοτ-ιμίιι και μεtϊ.ιβλητέt; ποu ί:χοuν \•α κάνονν με την 

πρα.γματιΚ'Ι·l uποriμηοη και ης δοοοicσνες προβλέφεις 1ιΟυ txovv να κ(ινοuν με την 

uποτiμηση. Η δεύτερη γενιά οuσιαστικά εισήχθη από τον Obsιfeld (1994) και 

1 Εκτός cιν ιι6.ιιοl.Ο( nιcrc:ε6ει όλες: οι κuΒι.ρνήοεtς των χωρών tou ΕΝΣ εtΥΟ.ι &εφθαρμtνες, 
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cn'Οπiιχθηq; α"6 ιον ίδιο (1997) <αθώς ""' αJΙό τους Veluoo (1996) ''" Dnιzen 

(1999). 

Βασίζεται στην θεωρία καιyν1ων. πιο σ\ΙΡ'tΚρφένα tνα πα(yνιο τρΨιν πα11crών 

μη μηδενικού kέρδοuς : Ot ''ο~ιισιιατtκiς uρχtς οuοιαmιι<ά καttχοuν περιορισμbu 

σ\/\'αλΜγμαnκά ωιοθtμαrα μι βάση το νομωματυcό σiισtημα και ανημι;ταιπiζοuν 

δύο ιδιώttι;. Το μtγιβος τοu δωμινμtνοο GU\W.λα)'l"'τuc.V cοο>&ιματοι; ορif;ιι n; 

ΙΙληρΦμές τCΙ>V δΟΟ θισμucό>ν ""'"'°"'· Το αJΙΟτiλεσμα του ωιχ-'ΙδιοV ιξιιριάται αχό 
το μέy<θος ιων ""'οαJJ.ατμαιιι<ών ωιοθεμάιων. Όταν ιο μt-ιεθοι; του 

Ο\)\'αλλαγμcιnκού αποθtματος εiναι μεynλύτερο από το J((.φάλαιο ποu χ-ατtχοuν οι 

Οεομ11'οί, τότε to m.ιχνίδι )iyttαι cιuψηλού αποθέματος.». ΑΙ{όι111 και αv οι δ'ύο 

πιιfrrις μχορούν νu 1ιουλήοουν τα αχοθtμαtα τους σιην ι:ιντριΚ'ή τρ6:πtζα • οι 

αρδοοκόχοι θα ;ι<h'OW ""' η <tνtρική τρόιtιζο θα δ~cι οταΟ.ρή την ιοοnμία. 

Η δι>ίτtρη ..,,UΠωση ιl•'ΟΙ το • ιαιιχν'δι χαμηλού CU<Οθtματοι; •, το μέydΙοι; 

των σvνσ)J.ο:yματιχών α~ιιο0tμ6.t<Ο\' εiνο.ι τέτοιο οvτωσώστι ο ιrc60c παiιcτης α.-6 τους 

δύο ιαφδαr<όποuς μ•οριl να ξεκλειδώσει μόνοι; του την αρχι<ή ισοτψlα. Ο 

f;1Wνδuτής που μπορεί να αλλάξει τιι ο.ποθέμσ-ια τοu άμισα ιιπορε( να tχει άμεσο 

ιιtρδοι;. Αν και οι δύο αιcνδυτ~ ΜΙΙλήσοw , ο κοσt.vς θα μπορ<\ να tχι;ι το μισό 

ιιtρδοι; ""' οτην ιu;ρiιιτωση αιnή διν μπορεi '" ~i η κατάρρεuση της 

ιαοπμίας. 

Στην τρίτη ιu;ρiιπωση • C\0δ1άμι;σοu αποθtματοι; •. 6"ou ~-σνtνος απά ιο1ις δ\ιο 

ια:ρδοσκόποuς δεν μπορεl να cξοντ),ήσει τα αποθέιιατο από μόνος tου αλλά ον οι δύο 

τοuς σvνερyοσιούν ..-:σ.ι συντονιστοVν ι«.ιrό.λληλα τόtt η ιοοημtα Οα κcιτα.ρρέU<tι-ι. Αν 

tνας παi~ ωιοτUχ<ι στην μιμο..,μtνη αήθεση. tόt& ο άλλος ποu δεν τόλμησε '" 

οιπ.0..1 tχ<ι μl)δ<νι•ό ιιtρδοι;. Αλλά αν •α• οι δοίο ειnmk>ύν και οι δύο ια:ρδiζουν. 

• 3 



Επομένως vπtιρχο\J\' δW ισορροπίες Na$h. Αν ~αι οι δUο εmtεθο'ίιν tότε η ισοtφία θα 

καtαρρεύσε\. α.λλιΊ. ο κό.Οε παίκτης π'σtεόει όtι ο άλλος δεν θσ. εmιεθεί ιctιι η ισοτιμία 

δια-ιηρείtσι. Επομένως • σε ανηΊ την πt.ρίπτωση tά θεμελιώδ11 με.γtθη καθιστούν την 

κρίι:τη πιΟάνή , αλλiι όχι σίγοuρη. Επομένως λtψβάνονται ι.m:όψη όπως .,.."(ιι σrις 

επιθέσεις ιmό αβεβαιότητα μίσ: ή περισσότερες μη γραμμιιcότηtε<; ποu ε{χcιν αγνοηθεί. 

Τα πολλαπλά κpttήρια tχOV\' εισαχθεi και η οuσιασtιιcή Ύέφυρσ. ανάμεσα στσ 

τροποποιημένα μονtέλcι πρώτης γενιάς και ια αντίστοιχα τη.; δεύtερ~ ε.iναι η 

εισαγωγή των nολλαπλών κριτηρίων σ-ιο αρχι..,"ό μονtέλο. 
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3.2 Μη yραμ~ιικότητες σtο (φχιιιό μοντtλο 

Η μη γρο.μμιteότηt<ι της νομισματι-..-ής uριι)ς είναι ουσιαστι..-ά η αύξηση ιmό 

προϋποθέσεις. των εγχώριων πιστώσεων. Αν δεν υπάρχει ι:πίΟιση τόtt η ανξη<:Jη των 

εγχώριων πιστώσεων είναι J.l{I. (JV vπ(φξει • τότε μεγαλώνουν μι τον αυξημένο ρυθμό 

μεταβολής μι. Το διάγραμμα που παρουσιδ.σαμ.ε στο πρώτο μοντέλο με την σκιώδη 

ισοτιμί(l σ:λλό:ζει τώρα και παρουσ1άζουμε δύο σκ1ώδεις ισοτιμίες . Για τις δύο tψές 

του μ . Οι δύο σκιώδεις ισοτιμίες τέμνουν ΠJ'' γρσ:μμή της σταθερής 1σοτφίας στα 

σημεία Α και Β αντίστοιχα . Γw. να επιβιώσει σε κάθε πtρίπτωση με την αρχιt..,1 

περίοδο η ισοτιμία δl.(1τηριίτσ1 σταθεριl σε μία σχ_ιτι-..ή αύξηση των εγχώριων 

πιστώσεων. 

s. . 

.. .. 
Διά'yι)αfψά J. 1: 1Ιολλuπλές ισορρuπίε.; σκιώδους ισοτιμία.; 

Αν το d ε(ναι σε θέση αριστερά από το σημεiο de tόtε δεν υπό:ρχι:ι επίθεση ι(αι 

η αντίστοιχη σκιώδης ισοτιμία εφόσον δεν υπάρχει επίθεση είναι η Sμο· Αν οι 

κερδοσχό1tοι εmτεθούν τότε η σκιώδης ισοτιμία είναι η ~μι που όμως είναι αteόμη 

κάτω α11:ό τη σχιώδη ισοημiα. Αφού κάθε ε1tίθεση οδηγεί σε α1tώλεια κεφαλαίου τότε 
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δεν vπό:ρχει χi"ητρο για τους ... -ερδοσκόποuς σε θέσεις αρισtερά από to d8 . Όταν 

αντiστοιχu οι tyχώρwς πιcnώσtις m:ιραμένουν στο.Οερές η νομισματι..-ι} πολιτι~ με 

την πολtη~ εγχώριων πιστώσεων ταuτiζε1αι και η σταθερi1 ισοτφiα διο.τηρεiτιιι σε 

κάθε πφί.-uωcsη. Αν οι tγχι»ριες mστώσει.ς είνοι στο σημείο da όποu τέμνονται η 

καμπύλη της 5111 • κο.ι αφού μ • μο • η σκιώδης ισοτψίι;ι: είνοι στο Γ. ι;ι:ν οι 

κερδοσκόποι επιτεθούν στη αταθερή ισοτιμία • τότε η σκιώδης ισοημ\α ιι::ό:vtι άλμι;ι: 

cι:;ιι:ό το Γ στο 8 . Η επiθε.ση ήταν επιrοχημένη αλλά οι κερδοσκόποι δεν αποκόμισαν 

<έρδος αφοίι δεν uπάρχει άμεσο <έρδος οπό την αγορ/ι σu"αλλαyμαttκών 

ωτοΟεμάτων από η1 νομισματικi1 αρχή. Η ΟΟ(Ο\'Ομ(α μπορεί να πο.ρι:ιμείνει στο θ ή Vά 

πάει <ftΌ Γ , σε μία κtρδοσ..:οmκή επίθεση η οποίι;ι: ξε-dειδώνιι την ισοrψία στο 

mηιείο αΙJtό. Και 1α δύο σημεία εiν<ιι σημε(α ισορροπίας nλλά οι πιθιινότητει; 

κέρδους ονσιαστικά μεταβάλλοuν ιην ισοτψία από το Γ στο Β. 

Αν τώρα οι εnώρu:ς πιστώσεις βρίσκονται ανάμεσα στο do και to dλ . τότε η 

:ιολλο:ttλή ισορροπία είναι δνν<ιtή μόνο αν οι κερδοσιc:όrι:οι είνοι μικροί κο.ι 

ο.σνντόνιστοι είτε εάν δεν μπορούν νο ανημετωπiσονν την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση 

μχορει νσ πάει στο χαμηλόtερο επlπtδο της σ<tώδοuς ισοτιμίας ιιν οι θεσμικοί δεν 

π:ιστεύοuν όn θα γίνει εnίθεση. Αντίθετα αν οι θεσμικοi πιστεύουν όn θα yίνει η 

επίθεση η σιι.tώδης ισοτιμία πηγαίνει στην .SJΙ, . Πιστtύοντος ότt θο. uπό:pξεt πράγμσn 

~ρίση • ..:ιινεiς κι:ρδοσ..:6πος δεν θα θελήσει να κ:ρατήσει ο.:πόθεμο tΟ\Ιικοό 

νομίσματος αφοί~ πιστεύει ότι θο. χ.(ισει στην ιφiση. Επομένως. όλοι οι θεσμικοί θα 

λειτοuρyήσουν σαν .cερδοσκόποι στην εrιίθεση ποu θα οδηγήισtι την στ<ιθερή ισοπμiσ. 

σε κατάρρευση και τφ κυβέρνηση σε μια επεκτατικtι πιστωτική πολιτική. 

Στην πράξη όμως, όπως σuνέβη κατά τη διιiρ<εια της κρίσης tou 1992 . ένας 

μεγόλοu μεγέθους κερδοσχόπος μ.wρεί να πό:ρει θέση σvιiθετα eutό μiα σταθερή 

ισοτιμiι.ι, τότε οuσιασtικό: δεν ιmάρχοuν ttολλα:ιιλf.ς ισοpροπ\ες. Η οικονομία έχει νο 
46 



αντη.ιετωπίσει μόγο την ισορροπiιι της επίθεσης Κ'Q:Oci>ς ο .-ερδοσκόnος προσπαθεί να 

κtρδiσει όσο το δU\'CΙtόν περισσότερα. Λ ν όμως δεν ιmάpχει σημαvιικός παίκτης 

στην αγορά, οι μικρότεροι αν δεν συντΟ\•ιστοVν δεν J.ηιορούν να ιςά-vοU\• μια επίθεση 

αρκιτο(> μεγέθους ώστε να μεταιςιγηθεί η οικονομία στην ισορραιι\ο. επίθεσης. Ο 

Ob.ιftld (1986), έδtιξι: τις ποί.λαπλtς ισορpοπiες. Η οι<ονοιιiα σε αυτές τις θέσεις 

μπορεί \"α ανt~ει μια επίθοοη &ιcτό<; tάν συνtονιστο~· μεταξύ τοuς οι κερδοσι<όποι. 

Το σUστημα αυτό n:ολλι;ιπλών ισορροπιών, δεν μπορεi \'α εξηγήσει την αιτία 

των κερδοσκοπικών εmθέα.εων. Όταν οι ιδιώτες tx,ouv .-οινή πληροφόρηση σχετοάι 

με ια θεμελιώδη μεγέθη της οικονομiας . δiνουν σιινί1Οως την εξήγηση για την 

επίθεση αυτή. Σχετυcή tίνο.ι η εpyασία των Morris ιαι.ι Shin (1995) έδειξαν πως θα 

μποροίισε να ξεχωρίσει ntν ισορροπία της επίθεσης. Παροuσίασαν ένα μοντέλο στο 

οχοίο ο <όΟε <ερά)σ<όπος έχει σχώόν πλήρη γνώση της αγοράς ιw την ασψμετρiα 

ενός μικρού λάθους. Αν θεωρήσουμε το πραγματικό μtγεΟος των ε-yχώριων 

πισtώσεων d τότε ο κερδοσ.-όπος έχει γνώση ότι κ:ινεtται μεταξύ του διασtήμαtος(d 

- ε , d + ε ] • Η γνώση ότι η ισοτφία. μ.-ιορεi \'Cl uντtξtι την επίΟωη δεν είναι 

επομένως δε&Jιένη για όλο~. Άρα ,ο κάθε κερδοσκόχος πρέπει να κάνει μια σειρά 

από σενάρια που να ιrο.λύπtονν όλες nς πι:ριιττώσεις κατ(ιρρευσης. Αν οι 

περ10σότεροι κερδοσι<όποι πιστεύουν όn ό η ισοτι,μiα δεν θα παpαJιεiνει σταθερ1·1 και 

το να πάρουν θέση ενά.νηι:ι mo νόμισμα tχ,ει σημανtι.:ό κόστος, τότε έχtι νόη~ια για 

τον ~αιρδοσκόπο να εnη:εθεί • tστ<ι> και αν γνωρiζ&ι ότι to νόμισμα θα καταρρεUσεL Η 

διακράτηση τοu νομίσματος μπορεί να αποφέρει μεγαλντcρο κiρδος αν όl.οι 

πιστεύουν όn Οσ διατηρηΘεί η ισοημία • αλλά είναι παρακινδυνευμένη ~Νέργεια αν 

όλοι προσδοκούν τη δια:τήρηση της σταΟερής ισο-τ-ιμίάς. Επομένως η ισορροπία 

επίθεσης είν<ιι η μοναδική. 
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Όπως είδαμε και στην ανάλυση της κατάρρευσης του ΕΝΣ κάθε ενέργεια της 

Bundesbank δημιουργούσε συζητήσεις σχετικά με τις προθέσεις της, και οι 

κερδοσκόποι είχαν περιορισμένη πληροφόρηση σχετικά με τις μελλοντικές ενέργειες 

της τράπεζας και των άλλων κερδοσκόπων. Η κρίση επομένως μπορεί να προέλθει 

από κερδοσκόπους που ανησυχούν για τις ενέργειες των άΙJ..mν. Η πληροφόρηση 

ουσιαστικά έχει να κάνει με την παρατήρηση των ενεργειών των άΙJ..mν 

συμμετεχόντων και την ασύμμετρη πληροφόρηση. Πράγματι, αν ο κάθε επενδυτής 

έχει διαφορετική πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας, , παίρνει 

ανάλογες αποφάσεις για το αν θα διατηρήσει το νόμισμα ή αν θα το πουλήσει. Αν 

πράγματι ένας αριθμός η επενδυτών έχει λανθασμένη πληροφόρηση τότε ο η+ 1 

επενδυτής μπορεί να μην ακολουθήσει την αντίθετη εσωτερική του πληροφόρηση και 

να πουλήσει, βασιζόμενος στο κλίμα της αγοράς από τους υπόλοιπους επενδυτές. Οι 

άλλοι ακολουθούν την ίδια στρατηγική πουλώντας και έτσι η οικονομία περνά στην 

ισορροπία επίθεσης. 

Συνολικά θα μπορούσαμε να διακρίνουμε 4 περιπτώσεις με βάση το θεωρητικό 

μοντέλο, σε σχέση με το μέγεθος d . Στην πρώτη όπου d < d8 όπου λείπει το κίνητρο 

για επίθεση. Τη δεύτερη όπου d = d8 και δεν υπάρχει κέρδος στην επίθεση. Όταν 

αντίστοιχα dA > d > d8 υπάρχουν πολλαπλές ισορροπίες αν υπάρχουν πολλοί μικροί 

επενδυτές. Που θα πρέπει να περιμένουν ένα μηχανισμό για να συντονιστούν. Η 

τέταρτη φυσικά περίπτωση είναι η dA > d όπου η επίθεση γίνεται και είναι 

επιτυχημένη. 
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3.3 Τα μον-τέλατοu Obstfold (1 986), ( 1994) και (1996) 

Η ιιρχική uπόθωη έχει "'α κάνει με το όη η t..'υβtρνηση δι(ψΟρφώνει την 

νομισιιαt1ιcή της πολιτική με. βάση την εξίσωση '<Οινωνιt(ής απώλειας: 

/, = θ(Ρ•}' + (Υ -Υ)2 
(3.1) 

Όποu Ο είναι ο CΜrtελι:στής βαρ'ύτητα.ς του πληθωρισμού , L η κοινωνική 

απώλεια, και f' ο εισοδηματικός στόχος της κυβέρνησης. Το πραγματικό εισόδημα Υ 

δiνεuχι α,ς-ό τη σχέση ((καμπύλης :φοσφοράς» ποu είναι κατά τον Obstfe ld: 

Υ = i'+ (Ρ• - Ρ4) - v (3.2) 

Υ είναι το φιισικό επί.""tCδο tισοδήμιιτ0<;. και ν η π-ιθάνή κρίση, το ν ι:ίνaι r.ξ 

ορισμοU αρνητικό σε σχέση με το εισόδημα. Η διαφορό. μεταξύ του φυσιχο'ύ επ(πεδοu 

ιι:υι τοu «'•'αμενόμενοu ιπtπεδοu εισοδήματος είνcJ.t: 

f' -Y =k>O (3.3) 

Το k εί\•αι το σύνολο του λάθους στις προβ1.tψι~ς της κυβέρνησης. Το λάθος 

αυτό tχε-ι γα κάνει μt την αδυvcφia της .αιβtρνησης \'Cl προβλtψει το 

μακροοικονομικό περιβάλλον πλήρως. Γω παράδιιγμα η κυβέρνηση και οι 

επιχειρημάtitς μπορεί να έχουν διαφορετιι<tς απόψεις σχετικά. με την ανεργία και τα 

μέτρα αvrφετώπ.ισης τικ και η εξέλ(η του μεγέθους να είναι διαφορετηcή. Η 

καμmίλη προσφοράς μπο~ί να αλλά~ει με ιιια πιΟανιj κίνηση της ιαιβtρνηση.:; όπως 

εiναι για παράδειγμα μ(α υποτίμηση, χαι η αντίστοιχη αι)ξηση τοu πληθωρισμού -.αι 

του tισοδήμtιτος. Επειδή, οι ο.γο~ yνωρiζο\Ιν ότι οι κυβερνήσεις <fUX\'ά 

καταφε(ryουν σε τέτοια μέτρα • σε κερδοσκοmκή επ\Οεση εiναι mθuνό να ξειΟ.ιιδώσει 

την ισοτιμία 1tpοκtιμένου \'U ανtιμεt(ι)J(ίσει την επ'Οεση. Όπως χα.ι στην ανάλuση της 

49 



·~ γ!Μάς το ι;πίπεδο τιμών εξωτερικοί> παραμένει σταθερό. Με βάση τη θεωρία 

της ισοτιμiας των αγοραστικών δννό.μεων. 

L = θ(S)' + (E(S) - v - k)' (3.4) 

Το δεύτερο σημανη"'ό σtοιχείο r.(\<αι η προσtyγιση ο.vτή που έχει να κάνει με 

το yp(Jνo της επlλογiις nις ανσιιενό1ιενης ιwταβολής της ισοτιμlας από την αγορά 

ποu τοπο&τείται πριν από το ν ,και προφι:ινώc; πριν από την αναμενόμενη uποt1μηση. 

Οι αριές όμως ~ονν τη δυνατότητα να επιΜςοuν την u:τοτίμηση γνωρίζοντσς τόσο 

την αναμενόμενη uποτfμηση όσο ..::σι το v. Αν τώρα S >Ο, tότε η ωιοτίμηση :τοv 

υnλέyονν οι αρχές είναι: 

s· = (E(S) + v + k)/1 + θ (3.S) 

Η (3.S) είναι φανtρό Πώ<; tιtι έντονα στοιχεία προαισθήματος Επtιδή ο ρuθμός 

της uποτlμησης &ίνσι ίδιος με το ρυθμό τοu πληθωρισμού οι σρχ,ές μποροW να 

αt.)ξ1lσοuν to εισόδημα μι: μία απρόJ~λεπτη uι:ι:οτίμηση. Η υποτίμηση αuτη Ο<ι εiνnι μία 

ενδιαφtροwα μtτσβολή γιατί οοοιαστικά θα προλάβει χpονιι.ίί τοvς κε~όπους . 

Από την άλλη επειδή η uποtljιηση οδηγεί σt ~ληΟωρισ1ιό , η άριστη uποtiμηση Οα 

ε.i\.'ά1 αuτή που Οα μειώσει τη βσρότητα τοu 'Ιtληθωρισμο'ύ. Αuτη η ενέργεια μπορεί νσ. 

θεωρηθεί κο:ι σαν μη δέσμευση ουσια<Πικά cπην σταθερή ισοτιμία , αφού οι αρχ.ές 

δεν διατήρησαν τη δtσμεοοη τους α<όμη και αν το μέγεθος της αναμtνόμ>νης 

v:~οτίμησης .;αι το μέγεθος της .;ρim1ς είνcιι χcιμηλlι. Η αναμενόμενη ισοημία είναι: 

E(S) = ,:. + ~~.: (3.6) 

Με Ε (ν) •Ο. Α<όμη, στην ισορροπiα οι προσδοκίες πρέι<ει να είναι με βάση 

E(S) = E(S) ώστε ο ρυθμός της uποτίμησης να είναι: 
so 



(3.7) 

Αuτή t[ναι η σημασία τοu λάθους trQV κνβtρvητικών c;ιρχών. Σε: ..:60ε 

περίπτωση αuτή η αστοχία ιης κυβέρνησης οδηγεί στην ""οτiμηση. Με βάση ης 

(3.4) και (3.5) έχουμε την κ.οινωνική απώλεια με βάση τφ• πολιτική της νομισματηdt; 

cφχi)ς ν<.ι υnοημί1cJει το νόμισμα. Η δι.uδικασία α-uτη χ<ιpι:ικτηρίζ.εται σαν δι(ι.φιση 

ι•= ,~(s+ v+k}' 

(3.8) 

Α;;.ό την (ί}J.η , οι αρχές μπορtί να ακολουθούν τον κανόνα κσι νσ 

διατηρούν τη σταΟt.pη ισοημία . ώστε S = Ο . το μtycGoς της ι:οιvωvι..-ής α·πώλtιας 

ι• = (S+ v+k)' (3.9) 

Με δεδομένη ιην αναμενόμενη υ11ιοτίμηση είναι προτιμότερη η διάκριση παρά 

η tήρηση τοu κανόνα ειιομένως: 

(3.10) 

Η πσρι;ιπάνιιJ ανάλ\Χ1η όμαις uποθέτtι ότι η πολιτική της διάι<ρισηζ δεν έχει το 

κόστος τη; υποτίμησης. Η υποτ{J.ιηση είναι ουσιασιικά t(δυ\'αtότητα διαφυγής», γw:ti 

οι νQμισμαηκές αρχές δε:ν κατάφεριιν να ανttπεξtλθονν στη δtσμ.εucsη τους γw 

σταθερt} ισοτιμ(α αύξηση του εισοδήματος και μείωση της ανεργiας. Όμως αυτοί οι 

μηχανισμοί tχονν κόστος σπ1ν εφαρμογή τοuς. Το δu:Ονές <ύρος ιης 1'Ι>βtρνησης 

ιιειώνεται από την μη διατήρηση της σtαΟερής \σοτη.ιiας ή tO κόστος από την αύξηση 

του πληθωρισμο~ί. Με ιην ύ•αρξη ~όστοuς δ1άφ\J)ής η (3. 1) γiνεται: 

L = ~(Ρο)'+ ( Υ - !')' + C (3.11) 
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Το .._όστος της νομισματικής μεταβολής. είVάι cr:νtιστρόφως ανάλογο της 

1τ0ρείας της ισ<>πpίας, η (3. 1 Ο) γίνε<αι : 

ι• + c < ι• ή ι•.ι• < C (3.12) 

ΑVΤ1<αθιc;ιώντας τα ι• και ι•, από τu; (3.8) και (3.9) έχοuμι: 

($+1 :;k.}2 > c (3. 13) 

Το v είναι το μόνο μη στοχαστιιrςό στοιχείο στην (3. 13) και ανt"ίστοιχα η σχf,σ11 

γiνεται ω; προ; το ν. 

(3.14) 

Η vποτ(μηση επομένως ciνο.ι πιΟάνόttρο να συμβtί όιr.ι:ν η αγορ6 πι.ρφένει 

μ.cyάλη vπ:οriμηση, ι<αι αν to σφάλμα της ιαιβέρνησης εiναι με'(άλο τότε ο 

πληθΟ>ρισμός θα αuξηθεί περισσό-rερο. Όσο μεγώ.ύτερο εί''" το κόστος διαφυγής και 

ο <JVντtλεστής βσρύτητα.ς του πληθωρισμού tόσο mo δύσκολο ε.iναι για ttς αρχές να 

πραγμαιοποιήσουν την νομισματική μετο.βολη. 

Το εύρος στο οποί.ο Οα ΧtνηΟούν οι νομισμ.σ:τucές αρχiς δεν είναι μια μοναδική 

οtση (1)).ά θα είναι ανάμεσα στο αντίστοιχο δ'6.στημα (·ν, v]. Οuσu.tσtικό. δψ.α.δη 

ιrνάμ.εσα 

Jc (1 + θ) - k- s < σ < Jc (1 +θ) - k -S (3.15) 

Η πιθανότητα επομένω; να ξεφ(ιγεt η κρίση από την α"αμενόμενη μετnβολή ν 

είναι : 

(3. 16) 
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(

. ) (v+v)/2+(S+k) 
Αντίστοιχα: Ε S / ν > v = --=---

ι+ο 

Και αντίστοιχα: 

Ε (S) = {-1 } {f ι _ (v-vmin )1 (S + k) _ (v2-ιπnin 2} 
1+θ 2v 4v 

(3.17) 

(3.18) 

Η (3.18) δείχνει τη σχέση ανάμεσα στην παρούσα και μελλοντική ισοτιμία και 

η αντίστοιχη καμπύλη εξαρτάται από τη μελλοντική υποτίμηση μέσα στα όρια [- ν , + 

ν ] ,και αντίστοιχα διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις ανάλι:Jγα με την κλίση της 

καμπύλης. Όταν βρισκόμαστε στα όρια η κλίση της καμπύλης θα είναι η υψηλότερη 

δ λαδ , σε (S) 1 , θ , , , β β , , 
η η : ar = l+θ' αντιστοιχα στη εση οπου υπαρχει ε αιοτητα εχουμε: 

ίJE(S) _ 1 [ι + (S.t.k)] λ -. ar - 2(1+θ) -v- συvο ικα. 

1 

1 
+ θ για χαμηλό S 

as 
ι [ (S + k)] , . 

Z(l + θ) 1 + ν , για μεσο S 
aE(S) 
--= 

1 . 

1 
+ θ για νψηλό S 

Με βάση τις παραπάνω κλίσεις μπορούμε να σχηματίσουμε την καμπύλη της 

αναμενόμενης ισοτιμίας με την αντίστοιχη μεταβολή της ισοτιμίας. 
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Στο διάγραμμα 3.2 χαροοοιάζεtαι η <•ιmίλη ·~~t'J στο tρίrο μtι>ος ιώνΦ από 

ιο σηι.u:Ιο 3cl\'O.ι οι ...,.γ.δttρες τψtς της αύξησης της ιοοnμiaς. aov ιαutiζονtαι 

οuι,.ιt<m<ά μι: την διάιφ~οη. Το μίpος κρτν ωιό to σηι.u:Ιο 1 cΜιι οιισ.,οτuαi 

aαράλλη),ο μ< την μι:τci το 3 <αμιaiλη >rαι δεν ιιzάρχ<ι ""οtψηση •ptv το αηιιιiο 1 

όποu η μιλλοντι<ή και η •αρο\ιοα ισοτιμία ιαιιtiζονtαι. Το ι:νδιαφtρον εστιάζεται 

πάνω σtα σημεtα ι . 2 ιcr.ιι 3 . Ο Obsιfeld διttφωνιl σχ&ηι<(.ι ~ιε το 6η •1 ιοοτψiιι κά\•ει 

άλμαrα και οι απόιομtς μι:ιαβολtς η~ς tχουν αν <άνουν μι: την πρ<>σδο~iα επίθεσης. 

Στο ι όπου tχονμε πράγματι ισορροπiιι. ποu tαυriζιται μe n1ν αντ-[στοιχη των ζωνών 

στόχewης. Αν <cιι οι αρχές προτψ01ίν τη θWη αutή δεν μ•ορο\ίν νο. εμποδίσwν την 

u'f!Ιλόιερη UΙΙΟrίμηση σrο αηιιιiο 2 έξιο ωιό τη ζώνη στόχεuστις ή ~αι στο 3 όιrοu 

χάν<tαι η εμπιστοσύνη την σταθερότηια της ισοτψiaς. 

Ακόμη. η •ιθσνότητα της ΟΟθοοης δεν ά.'Οι ~άρτητη ιίιε ιων εtqιι).ιωδών 

μεyι&ώΥ της οι"°''Ομίας, η της σιινο.JJ.ιιγμαtu:'ής •ολοt1ιcής. Αιφοό ιο ~φώτο <Ομμιitι 

εΜιι aαράλλη),ο μι; το τρίιο τότε πιθανή αίJ.αyή στα aαραπόνω μεytΟη θα μι;τtβα).4 

το k ή το Ο και αντίστοιχα θα μι:το.tδπιζε την κιφπύλι1 ολόκλι1ρη όσο το k μειώνεται 

και ro Ο αυξάνεται η •αμπύλη μεταιοπiζεται προς τα δ<ξι!ι. Αλλιi αutή η <iνηση θα 
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μποροΟΟε να οδηγήσει cn fΙΟναδιteή ισορροπία στην 01\:οiα δεν ανο.μένεται υποτίμηση 

ανάλογα JΙ& την αντίστοιχη πολιtι!Cίt ποu Οα ακολουθήσει είτε με τη μείωση της 

επιρροής του πληθωρισμού στην κοινωνική αιτ:ώ)..ε-ια ή και αl("όμη με τη μt[ωση της 

ανεργίας και άλλες επtλογές οι..:ονομtκής πολιtι!(ής. 

!(S) 

Διϊι:η>αJψα 2.J: Η JΙΟ\•αδικίι ισορροπ{α με μηδt:νικι·ι ι~ποτίμησ1ι 
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4 Τρίτη γενιά μοντέλων και γιατ{ πάμε σε μία τtταρτη γενιά 

4.111 un-ιατιtc-ή κρίοητοu 1997. 

Καtά το δεiιτερο ιξάμηνο του 1997. νομίσματα και χρημαηστηριιικοi δti..cτει;. 

με πρώτα αυτά της ΤαΥλάνδ•1ς και ικατοντ~ τράπεζες ις:αι ιιαφe(ις κατtpρεοοαν. 

Το ταιλο.νδtζιχ-ο Μ:ιάνι. η Ινδονησκι.;ή Ρο~ία , το Μώ.ιιιοιανό Ρίνγιcιτ, το πtσο των 

Φιλυο<Μι>ν ακόμα"'" to "'ΧΙ>ι>6 Κορ<ιιrιιcό Γοuόν vmnιμήΟη<αν αιιό 40 t..ς 80*/~ 

Όλα αutιί συνtβησσν ιuφ6tι τα Ο.μd.ιό>δη μεyΟΟη τωγ χ<ορό>ν αuτών ήnτν •αJJi: 

χuμηλός •ληθωρΙ<Jμός. ιοοσκcλΙ<Jμtνη δημΟGιΟ\'ΟμιJ(ή ~λttική, ~Ις τρciιtεζες. 

uο;ι ιιλtς ε-ιχώριες α•οταιιιεuσιις, ισχυρές eξαγωyι<tς βιομηχανltς • '"" με)'όλη 

ανερχόμενη μεσαία t(ιξη <αι tnιχtιpηJ•"",.1 βάση καΟώς και φΟηνό <αι καJ.Δ 

ικπσι&vιιένο εργατικό δvννιμ1κό. Οι Corseιti . Pescnιi ΙΙϊαι Roubini σε σεφά 

cpyαστών του; • Π<ρ\Wv σι ανάλυση •ou °"""'στιχά εξιtόζι:• την upioOO αιιό το 

ttλος τνν Ι 99S και •tάν<ι μφι to 2000. Εmιάζονν ιδιαίτερα στην ιιιρiJrτωση των 

χωρόΝ της ια:ρ'°Χ'iς της Νοrιοανατολιιcής Α~ • ιιε uψη).ό tλλ&ιμμα τρεχοuσών 

δροστηρωποιήθηαιν 'λl:ιyω τνν νψ11λοU &ινtισμού και της φούσl(ας στα ακiνητα α-nό 

την "'.ρίοδο ro• Νοεμβρίου του 1996. Η κεντρική rρciπιζα της χώρας πιρψι;νt όtt η 

α'ύξηση cm; τιμές των αιcιvfrcmν την αvdστοιχη Jιιρίοδο l(Qt ανο:τψηση τοu 

νομίσμαtοc;. Στη Μαλαισία οι προοδοιd<ς cίχσν '"' m'OW μ& την aντlcrιοιχιι ιιύξηση 
rcαν ..,tοκiων αλλά και την ιφοmιlιθtια <~ της Χ~· 11 Νόnα Κορέσ 

ε!χt υψηλό ρίσιcο τια του; tχενόυτές •αι παρουσίαζε σημαντικές πιθανότητες 

χρεωκοπiας. Οι Φιλmπlνις ε(χαν Οιτικά οι<ονομι<ά μι-ytθη πλην του Ι<Jοζιιγiου 

φcχουσών συναλλnyών. 
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τεράστιες βραχυχρόνιες πιστώσεις , υπερτιμημένα νομίσματα και διεφθαρμένα 

χρηματοοικονομικά συστήματα. Τα χαρακτηριστικά αυτά έπαιξαν σημαντικό ρόλο 

στην κρίση και στην διάδοση της από τη μία χώρα στην άλλη. 

Οι περισσότερες χώρες βασίζονταν στις εξαγωγές τους για να αναπτυχθούν. Η 

Ιαπωνία και οι ΗΠΑ είναι οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι των χωρών αυτών, 

κυρίως γιατί οι περισσότερες χώρες είχαν δέσει το νόμισμα τους στο δολάριο. Η 

πρόσδεση λειτούργησε ουσιαστικά μέχρι το 1995 , και είχε σαν αποτέλεσμα σταθερές 

ισοτιμίες και χαμηλό πληθωρισμό. Η ανατίμηση του Γεν έναντι του δολαρίου επίσης 

βοήθησε έμμεσα τις χώρες αυτές, καθώς πολλές εταιρείες της Ιαπωνίας μετακόμισαν 

στην ανατολική Ασία για να αποφύγουν το σκληρό Γεν. Η νομισματική σταθερότητα 

ώθησε τις τράπεζες στις χώρες αυτές στο να δανειστούν σε ξένο νόμισμα κυρίως σε 

δολάριο, μάρκο και γεν γιατί προσέφεραν χαμηλά επιτόκια σε σχέση με τα νομίσματα 

των χωρών τους. Στο τέλος του 1995 το δολάριο ανέκαμψε σε σχέση με το Γεν και 

ανατιμήθηκε κατά 50 % σε σχέση με το Γεν και 20% σε σχέση με το μάρκο, η 

ανατίμηση αυτή έκανε τις οικονομίες της ανατολικής Ασίας λιγότερο ανταγωνιστικές 

στις εξαγωγές τους. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε από την υποτίμηση κατά 25% τη 

συγκεκριμένη περίοδο του κινέζικου γιουάν σε σχέση με το δολάριο, ενώ η Κίνα r 

εξάγει τα ίδια προϊόντα σε σχέση με τις οικονομίες της Ανατολικής Ασίας. Οι 

απώλειες της εξαγωγικής ανταγωνιστικότητας επιβράδυνε την ανάπτυξη και 

προκάλεσε μείωση κερδών στις επενδύσεις. Έδωσε επίσης κίνητρο στις τράπεζες της 

ανατολικής Ασίας να υποτιμήσουν τα νομίσματα τους. Προλαβαίνοντας, ουσιαστικά 

τις νομισματικές αρχές, οι κερδοσκόποι επιτέθηκαν στα νομίσματα αυτά ταυτόχρονα 

και προκάλεσαν ένα γύρο υποτιμήσεων. 

Σύμφωνα με άλλες θεωρίες , ο ηθικός κίνδυνος και η τάση για προστασία από 

αυτόν οδήγησε την περιοχή σε κρίση. Οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες και οι 
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θεσμικοί επενδυτές, λtιτουργοuν με β<ί.ση τ" '-υβtρνητιιctς ι-γyυήσεις. Για 

παράδειγμα η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας, ~έβαλε στην κεντρική τι~; τράπεζα να 

δανείσει μιιζικά tιι; επ1χεφήσεις LΟνι ... -ής σημασi<Ις γιu τη χώρσ. σνεξά:ρτητα από την 

-.ερδοφορiσ τους. ις_αι σε συνδuασμό με το έλλειπες θεσμικό πi..αίσιο της χώρας • αλλά 

η ιγγuοδοtήαει αυτή άλλαξε τ" επενδuτιιctς (Utοφδσεις, ενθαρρύνοντας τους 

θr..σμικούς να μπουν σε επικiνδννα χρηματοδοτικά προγρά.μμcιτα. γιατί θα κέρδιζαν με 

την ιa.•βtρνηση νcι σνtrλαμβό.νει την ό"Ιtοιcι απώλεισ κεφσλσίου. Το πρόβλημα ήτσν 

στην περίπτωση της Ασίας, ήταν η οικονομttCή επαφή των χωρ(;Λ• αυτών με ης 

α-~ιοφ(ίσεις για δανειοδότηση να παίρνοντσι αποιύ.ειστικά με κριηίριο οιιcογενιιακές 

ή φιλικές σχέ<ιε., ,.ορά την όποια οικονομική λb)'1ιci). Δισεκατομμύρια δολάρια 

δόθηκα\• ~ιε αuτό τον tρόπο. Χωρίς πε1θαρχ.iα στην αγοJΧi. και με ακίνδuνο δανεισμό 

ι το αποτέλεσμα ι:ίναι η ιmερι:πtνδvση χρημcιτοδοτήGηκαν από μι:yάλες ποσόn1τι:ς 

πισtώσεων επηρtασαν την τιμή πάγιων στοιχε.iων όπως 1)ταν η αγορά ακιν;1των. 

Η χρηματοοιιcονομική φmίσκ'ο. επιβιώνει όσο κι.ιιρό στηρίζεται α;ιό την 

κυβέρνηση. Η υπερτiμηση των α1'\νήτων και η υπερβολική αύξηση της ""ραyωyής 

οδήγησε σε ακάλυπτα δάνεια. και αντ(ατοι;ιι.ς αδ\.Ιναμίες πληρωμών. Μι: την 

ιmστροφή στην ~φογμοηκότητα, οι επενδυτές κατ4λαβαν ότι οι κυβερνήσε., δεν θα 

μ-n:ορούσαν να ικαν<r.τοιήσοuν δλοuς τους δανεισUς τοuς, η αγορά των ακ~νήτων 

κατέρ- και οι τιμές καταρρακώθηκαν. Η πτώση της αyοράς σήμονε ακόμη 

περισσότερες αδυναμίες πληρωμών προκαλώντας πτώση της επενδυτικής 

εμπιστΟ<>ύνης ΠοΛJ.οί επενδυτtς φ<>βήΟηκαν ότι η κυJ!tρνηση θα ενφγοίισt 

προκειμέ\·ου να αντιμετωπίσει αvτή τη δ001eολία. Αυτό δεν συνέβη και το 

ωιοτtλεσμ.ιι ήταν μίιι <ι-uτοτροφοδοtούμε'\-η OU<JώCΠtKά κρίαη και στη Ο"Uνέχειι:ι 

διαφυγή κεφαλαίου στο εξωτερικό. Όσο οι ξένοι ~δuτές αρνούνται να 

<ινανεώσ'οuν τα δό:νεια ιc<ιι αρχ.iζοuν να πωλοUν ης μετοχές των uπερτψημένων 
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cyχώριων εtαφειών • η διαφυγή κεφαλαίων απογειώνεται "'αι αντίστοιχ.α το νόμισμσ. 

ιmοtιμάtω , «uξάνονrος το κό<:πος απ:ο~τληρωμή; των δανείων. Οι τοπικές τράπtζες 

και ε·mχειρήσεις σιιεύδοuν να «Ύοράσοuν σu\·άλλαγμtι οιριν το νόμισμα καταρρεύσει. 

προσθέtοντας t~mλtoν 11ιίtοη στην 1σοημία. Autό εξηγεί την ταυτόχρονη πτώση 

νομισμάτων και μετοχών και γιαι1 οι <ισι<ι τιι.."f,ς τράπεζες δέχθηκαν ισχυρό χώπημα. 

Εχιπλtον. η διαδικ.σ.σiι:ι εί\'α 1 πιθανόν να είναι μιtαδοtική. όσο οι ε.π:ενδuτtς yιάχνΟνν 

για χώρr,ς με. παρόμοια χαραι..τηρισnιc(ι. Ότο.ν μια τέτοια χώρα βρεθεί , τότε όλοι 

τρέχουν προς Tt'JV έξοδο και άλλη μια φοUσκα σκάει κnι nντίcrrοιχα άλλο ι;,.α νόμισμα 

βuθίζtταc 

Η συμβατική προσέγγιση της υποτίμησης είναι η αύξηση των επιτοκiων 

προκειμένου νσ ιώνει πιο ελιcοοη..,-ή τη διακράτηση tou νομίσματος με την αύξηση 

των κεφαλαιακών ροών. Ωστόσο αuτή η πpοσέyγlση ήταν προβληματική γαι tιι; 

ασιατικές τράπεζες. Η αύξηση των επιτοκίων και αντίστοιχα η αύξ11ση τοu ~<όστοuς 

αποπληρωιιής των δανείων . επομtναις βuΟiζtι τον ήδη προβληματικό 

χρηματοοικονομικό τομέα. Τα unλότερα ειι-.τό-.uι ~ι.ειώνοuν πς αξίες tων ακινήτων, 

'ΠΟU λ.ειτοuργοίιν σαν εyyύηση για άλλα δάνεια, Κάι οδήγησε ακόμη περισσότερα 

δάνεια στην κατάρρευση. Οι ασ1οτικtς τρ6Jt<ζες ~καν με το χέρια τους δεμένο 

και ο' επε'Ιο'δtrrές αvαyνώρισαν αutό το γεγονός. 

Η α:tώλεια της ανταγωνtσηκότητας και η σντίστοιχη αύξηση τοu ηθικού 

κινδUνοu σε συνδuο.σμό με την φιλική οικονομία. εξ•1γοW την cιστο.τική ιςρίση. Η 

ο:ν<ιtίμηση του δολαρίου και η \)ποτίμηση του yr;v και τοu γοuάν την αmατιιcή 

οικονομική ανάπτυξη και μείωσαν tα εταφικά κέρδη, Οι π:aράyοντες ο.uτο[ μείωσο.ν 

και vχ:οtiμησαν επενδύσεις ακ~νήtων και βιομηχανικών εyιcαταστάσεων με 

α..-ιοτtλεσμα οικονομικής κατασφοφ1)ς. Η ασιατική κρίση έγινε εμφανής όταν οι 

εγχώριοι επενδuτtς άpχισάν να αλλάζουν τα ε&νιιcά ''ομίσματα με δολάρια κοι οι 
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ξένοι δανειστές α,ρνοίιντα' \•α ανανε.ώσοuν τα δάνεια τοuς.. Η κρίση οξύνθηα όtαν 

αιιιό ;ιιολιτικ-οUς • όπως στη Μιιλιιισία ιcαι στη Νότια Κορtα , n:ου προτίμησαν V(1 

<ατηyορήσοuν τοuς ξένοuς ε><ενδ1>τές σαν πρόβλημα , παρά να ανασχεδιάσοuν ~ 

δο~ tών οικονομιών τους. Οι ξtνοι χαι οι εyχώριοι επtνδuτtς ~ ·που είχαν ήδη 

θορuβηθεi ωτό την κρίση • έχασαν ακό~ια περισσότερο την εμπιστοσύνη τοuς σης 

χώικς αυτές οδtΤΥώντ<tς νομiσμο.το κοι ;χpημnτιστήρια σε ιστορηςcί χαμηλά. Η 

Π04Χ1ιιιάνω ιστορία. ιαυtίζε1αι και με. την nρbτταιση της Τ αtβάν • ποu είναι b·ας 

εξαycιryέσς κεφαλσίων ιςαι οι αποταμtεόσεις οι οποίες επενδύονται σι ιδιωτικά 

ια:φάλαια χωρ~ την \ΙJtοστήριξη της Jαιβέρνησης. Οι επιχεφή.,εις δεν είχαν 

οuσιαστιιώ. ανοικτά δάνεια αλλά ;χpημα-τοδοτοιίνtαν από ιδία κιφ4iλαια. Η Ταϊβάν 

είχε a:ολύ λιγότερες σννtπtιtς στην κρίση από nς άλλες οικΟ\•(φίtς. Το ταί"βανtζιιcο 

δολάριο ιmοτιμήθηκε κατά 15% και το χρημαnστi1ριο εiχε ανtίσιοιχα άνοδο ι 7%. 

Ο Κομφού<ιος είχε πει ό<ι η έξοδος είναι από την πόρτα. Η έξοδος για τις 

οικονομiες αυτές ήταν η αναδιάρθρωση των οηc:ονομιών τοuς με το κλεί01μο και την 

ιιιώληση των χροοκοπημtνων τραntζών ιαι.ι tιαrτωση των t:yyt:ιήσεαιν με την 

""""'lμtίωαη των δανείων τοuς. Ωστόσο η αναδιάρθρωση δεν πήγε όσο μαφιά 

χρειαζόταν, το αποttλεσμιι ηταν οι λιγότερο καπιταλισtιιcές φάπεζ.ες και οι 

ανοδ1ορyανωμένες β1ομηχανiες και μίn σuνέ;ιιση της δuνοτής ιστορικής ανάπτuξης, 

Παρόλαuτα η πραmάθεΙΟ ήταν ελλυτής στην αναδιοργάνωση των νόμων της 

χρεοκοπίας σε ένn χρίσιμο επί.τεδο (ΧVΟ.διοf)Ίάνfιχτης . Απλά οι ιαιβερνήσtις θα πρl.:ιιει 

\'11 αφήσουν να χρεοκοπήσονν όσοι δεν ήταν συνεπείς στις uπο;wιώσεις τους.. Η λήξη 

των ιc.vβερνηηιc:ών επυήσε(Ι]V χο.ι ο πολιτιιcά κσ.θοδηyούμ.t'\'Ος δανειι::φός θα 

μεταμορφώσει την οικονομία της ανατολι..-ής Ασiας κα' θα οδηγήσει σε πιο διαφανείς 

σννολλαγtς. Το αποτtλtσμα Οο. ε.ίναι οι επενδunιctς JCΙ.νήσεις ι<cιι α;ιοφάσιις ποu 

οδη-yοUνtαι από 1ις δuvάμεις της Ο.Ύοράς • κα\ όχι από nροσωmκές σχέσεις ιcσι οι πω 
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ισχυρές οικονομίες θα προσελκύσουν κεφάλαια για μελλοντικές αποφάσεις. Τα 

αποτελέσματα της αναδιάρθρωσης φάνηκαν το καλοκαίρι του 2000 , σε μία 

σημαντική ανάκαμψη των ασιατικών οικονομιών. 
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4.2 li κρίση crt'η Ρωσία ( Αίιyuυστος 1998} 

Από n1" διάλλιση tης Σοβιετι>.."ής ένωσης tου 1991, στη ρωσι<iJ .:uβέρvηση 

είχαν δυσκολία. στη διαχεiριση tω" οικονομικών. Ξοδεύοντας περισσότερα από όσα 

μn:ορούσ& να εισπράξει . η Ρωσία αντιμετώπισε δημοσιονομικά tλλtίμματa με την 

έκδοση βραχυχρόνιων ομολόγων και μt την έκδοση ρουβλίων . Μέχρι tα τέλη tου 

1998 η σuξημένες δανειακές uποχρεώσ<ις και η Π1ώση tων τιμών των εξιrγώγιμων 

προϊόντων της χώρας αiιξησ& την αβεβαιότητα σχ&η<ά μt το αν η Ρωσία Οα 

&ξοφλi1σει τις δανειακές της υποχpεώσε~. συμπεριλαμβανομένων και 160 

δισε,κατομμuρίιt>ν δολαρίων εξωτερικού )'ptouς. Οι κερδοσκόποι r.ξαπέλυσαν tόtε 

σημαντική επίθεση σtο ροiιβλL Η Ρωctική κυβέρνηση σύξησε τσ εmτόκια σημαντικά 

φτάνοντ~ -το 150% στο tέλος Μα'Εοu τοu 1998. Το διεθνές νομισμιιτικό ταμtίο 

υποστήριξε to ρούβλι μt 23 δισεκατομμύρια δολάρια &φαρμόζονιας ένα πρόγραμιια 

ανα:ψοσαρμογής που άρχισε να αποδί&ι φόρους.. Όταν to ρωσικό κοινοβούλιο έθεσε 

χρονοδιάγραμμcι απόδοαης φόρων , 10 διεθνές νομισμσηκό ταμείο Οα έπαιρνε 1α 

κεφάλαια τοu. Παρά τα uyηλά εmτόκια: οι επενδuτές δεν πε-(στηκαν να ανα:νεώισοuν 

την εμπιστοσύνη τοuς στα βρο.χuπρόθεσμα ομόλογα και το χρηματιστήριο έnεσ& σε 

νtα χιιμηλά, τα επιτόκια παρέμεινα υψηλά κσ.ι οι εrιενδυτές άρχισαν να μεταφέρουν 

κεφάλαια από τη Ρωσiιι. 

Η ttύξηση της διαφvyής κεφα).α.ίοι~. κιιι τσ. αυξανόμενα εσωτερικά προβλήματα 

η ρωσοοj ιαιβtρνηση ανα<οiνωσ& σημανtucές πολιtι<ές αλλι>:yές σn1ν πολιtι<ή της. 

Τα βασι.:ά μέτρα περιελi.ψβcι:νο.ν την tγκατάλειφη των νομισμσ.τιιςών ινισχ(ισιωv , 

μείωση της εμπορι;οοιιιότηtας tων βραχυπρόθcσμων ομολόγων με τον 

tπαwπολογισμό τοu σννόλοu της δαπάνης και tνα χεριθώριο 90 ημερών yια την 

πληρωμή των ιιιιιρικών κσι εΟνηc:ών πιστωτών. Αποτέλεσμα αυtί1ς της πολtτικής 
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ήtαν η ελείιθερη πτώση τοv ρουβλίο\) . Α νιί επομένως να αvτιμεtωπiσtι την οοοtα της 

.φiσης η )(\)βέρνηση προτίμησε να αναιcάλtσtι τα μiτρα. πο\) εiχε πάρει αρχιιcά. 

Εφάρμαre, t1'tέΤαμiνοuς ελtyχοος στην αγορά σνναλλάyμαtος, αυξάνοντας την 

πίστωση της αυξάνοντας την προσφορά χρήματος, και υποχρεώνοντας του εξαy~ς 

να δώσο\)ν το 75% των ._ερδών touς. Η κρίση ιcαι οι ενέρ-yει.ες τηι; t..-υβtρνησης με 

αποτέλεσμα την αύξl)Ο'tι tov πληθwρισμού l(Qt την βαθιά όφεση στη Ρωσία • 

προιcαλώνtας συνεχή πτώση στην αξiα tou ροuβλίοu. 
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4.3 Η κρίση στην Λσiα yίνtται παyκ6σμια 

Τα προβλήματα tης κρίσης δεν ήτιιν εμφcινί1 μόνο στην Νοnοονα:rολική Ασiα 

κα' tη Ρωσiα . Η Ινδία κα' το Πω"στόν ε-ίχ.αν αvtiσtotX(l προβλήματα ισοζυγίου 

τ~χουσών συναλλαγών και αl)ξ:ησης του εξωτερικού lJ)tόuς. Η Ιι:ι-πωνίcι στενός 

εμπορικός εταiρος tων χωρών της ΝοηοανατολιΚ11ς Ασiας, επηρεάστηκε 

σνσ.~αζόμινη να α)J.όξει nς δομές της. Αλλ(ι και αντίστοιχα η κίνιι κιιι tό Χονyκ 

Κόνyκ αυνέχισcιγ τον ιώιcλο των υποτιμήσεων στην Ασία. Οι ΗΠΑ κcιι ο uπό).οmος 

κόσμος μ'JΠ)καν σε φάση επιβράδυνσης. Οι ημtς των προϊόντων "°' tδwiτερα του 
πtτρtλαίοu έπtσάν σημανtι.ά και tνας νfο<; .ruκλος επιβράδυνσης ιδιαίτερα σε 

οικονομίες ποu βασiζονταν σε αuτές ξε-ιclνησε. Μια π1θανή vποτίμηση στο Μι:ξικό 

και τη Βριιζιλiα που οπωσδήποτε επηρεό.στηκcχν από την κρίση, θα μποροΟΟε να 

οδηγήσει σε αντiστοιχις υποτιμήσεις σε ό).η πι Λο.τινι~ Αμερηcή και ακόμη κιχι 

στην Ευρώπη. Παρόλαuτα οι διtθνείς και εγχώριις αγορές βεληώθηκαν τον 

Ο><tώβριο κω το Νοέμβριο τοu 1998. 

Η κρίση uρασε στη ΒραζύJα yuιτi mίμφωνα με τοuς Con;etti , Roubίni και 

Pesenti vπήρξε φόβος ρευστότητας του ΔΝΤ και της δυνατότητας τοu να 

χρηματ00οτήσ&ι παράλληλα ιrο~ οικονομίες tέτοιοu μεyέΟοuς. fl Ρωσiα δεν 

χρηματοδοτήθηκε ε,.-ταρκώς για το μέγεθος της και η aύξηση του ρiσκ-ου εξ cιιτίας tO\J 

μεγtΟοuς της uποτiμησης τοu Pouβλiou και των iJ.i:rxων "°" εmβλήθη<αν από τη 
Ρωσι<ή ιςuβtρνηση εi;ιε φοβίσει τις διtθνεiς αγορές. Η <ρiση σε ετεροyενεiς αγορές 

ιrο.ι η αντicnοιχη απώλ&ια ποu παρουσίασαν τα hcdgc funds έ&~σν ης αδvναμitς τηι; 

διtθνοiις οιιrονομiας. 

Στο τέλος του 1998. τα νομίσματα πον αρχιι.:ά εί;ιt:tν υποτιμηθεί σημανηκά ( 

Γουόν • Μπάνt και η Ροuπiα) άρχισcιν να αναημοWται. Τα εmτόκ:αι έφτασc:ιν τσ 
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tπί.τεδα κριν τη'' ..:ρίση, Κάι η πραγματιι.:ή Οιι>Ονόμία την ά\'Οιξη tOU 1999 ά.ρχισε νu 

βελτιώνεται με αμyά βήματα. Η γενι..:ότερη όμαις απαισιΟΟοξία για την όφεση που 

είχε 1ιΟpστηpηθεί στην Ασiα κο.ι η 1φίση ισοζvγίου πληρωμών στη Βραζιλία τον 

lα\·ο\Jάριο τοu 1999, δεν επέτρεπα αισιοδοξiα στις αγορές. Η επέιcταση και οι 

επυπώσειs rης ΒρσζlλWνικής <ρiσης δεν ήτσν σν<ίl.οyες της Ρωσικής. Οι 

αναπrοσσόμενες Qικονομίtς της Κεντρικής και ΑνατολιΙCής Ευρώπης ουσιαστικά 

άρχισαν να ανακάμπτουν και μέχρι το τέ).ος του Μαίοu οι οναλυτtς σvμφώνησαν ότι 

η κρίση που ε.iχε ξ.ε:κι-vήσtι το 1997 ιiχε ουσιαστι.c(ι περάσει. 
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4 .4 Ανά-πτυξ11 μοvτf:λ~Ν tp(-rt\( yινιά( 

Το ξέσπασμα των αcJιατικών κρίσεων του 1997 και 1998 ήταν μία νtα 

πρόκληση Ύ•Ο. τη θεωρία. Οι •φίσε1ς α1.1τές διtφιραν οπό τις αντίστοιχες της δει.:αεtiας 

tου Ι 980 ( πρώτη γεν1ά ) ι«11 από την •ρίση tου ΕΝΣ to Ι 992 ( δεiιαιρη γενιά ). 

Πρώtα απ' όλα <ανένα από tα προβλήμαtα όπως το υψηλό δημ001ονομικό έλλειμμα. 

η ειιεκtαω:ή πολ1τική ή ο υψηλός πληθωρισμός nmικά γνωρίσματα πρώτης γενιάς 

ιφίσης. δtν παρατηρ1)θηκαν στην κρίση του 1997. Δεότερον, οι αρχές των χωρών 

αυτών δεν αντιμετώmσυν δραματικές αΛλαγέι; στην cttouς πολιτικούς και 

οικονοιιικο\ις σ-τό):ους τη βάση δηλαδή <wν μοντέλων δ&ύtερης γενιiις . Τρίτον, όλες 

οι χώρες ανnμετώπισαν έναν -.Vκλο αύξησης των αξιών τάJν ακινήτων τους, 

Τtταρτον. οι νομισμαnκtς κρίσεις ήταν μό\'Ο ένα από ~ιiα σε.φά γεγονότα ό~τως 

χpιοιι:ο~τίες τραπεζών Κ(Ι.ι μη τραπεζικών ιδρυμάτων κtιι μη χρηματοοικονομικών 

εmχειρ1Ίσεωv. 

Δ'όό tίνω οι βιι.οικtς 1C0.τευθ'ύνσε~ στο θεωρητικό εχUτεδο μιτά το 1997. Η 

rφώτη σνnπροοωπεύετω από τους: McKinnon και Phil ( 1996) . κσι τον ΚnιgmM 

(1998 και 1999) όπου μονttλοποιtίται το σύνδρομο του \/>tερβολικού δανεΙΟμού και 

δίνεται έμφαση στο ρόλο τοu ηθικού κινδ\n.-·ου δο.νεισμο'ύ από μη σvμ~ιορφωμ.ένες 

τράπ.εζε.ζ και χρημιιτοπιστωtικό. tδρύμστι;ι. Σύμφωνα με αutή tη\' άποψη ο 

ορθολογι~ός εm;νδυτής μπορεί να περιμένει την παρtμβο.ση της κυβέρνησης προς 

κάποιον cyχώριο επm•δutή με τον οποίο η )ΟΟβtρνηση έχε• ~αλtς σχέσεις Η 

προσέγγtση αυτή έχει δύο εφαρμογές. Η προσμονή για τη μtλλοντική αύξηση των 

ημών των ακινήτων σημαίνει προσrορινή εuνδυτική αύξηση και επομέναις . 

μtγέθm•ση τον J<ύ.λου της αγοράς πα-yiων, Λπό την άλλη όμwς μέρος του δημοσiοv 
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tομtα που έχι:.ι u:τερδανtιστtί μπορεί να δεχθεί την αυξημένη ...-υβερνηtική πίστωση. 

Η χρηματοοικονομική κρ(ση μπορεi να γiνει ανιtλη:ττή σcιν μtα. συνέπttα. του 

δημοσtΟ\'Ομι~ού κόστοuς της χρημcιτοο\κονομικής αναδόμησης και της μερικής 

vομισματο:τοiησ11ς. Γενικά. αutή η προσέγγιση βασίζεται στα πρώτης γενιάς μοντέλα 

που επιιςεντρώνονται στα Οεμελtώδη μεyiθη. Η διαφορά ήταν όn ενώ tα μοντέλα 

πρώτης γενιάς t1ιικεντρώνονταν α:ποdtιστι.-ά στcι μακροοικονομιιcά μεγέθη και 

στους παράγοντες ποu οδήγησαν σnς κ:ερδοσχ:οπικές ειtιθέσεμ; , Η ~ι:αρα,τάναι 

παρt.μβαση t."tiκτtM: τη\' uνά.λuση κοι σε μικροοικονομικές ροές. 

Η εναλλακτιιcή πρόταση J<αροuσιάστηκc από τους Radelet '"" Sachς ( 1998), 

όποv έ\'<ις αυτοτροφοδοτούμενος πεσιμισ~ιός από τους διε&νείς δανειστές προκάλεσε 

την κρίση στ>ς ασwτικές χώρες. Οι σιιγγραφι:ίς παραδt)(Οηκαν όn v;τήρχαν 

~τροβλήματσ στις χώρες αvτές τόσο σε μι•φοοιl(ονομικ:ό όσο Ι(αι σε μακροοικονο~ιικό 

ειιίπεδο. ώ.λά οι cινισοpροπίε.c; δεν ήταν τόσο ισχυρf.ς γ\ά νu προι<αλtσονν Ι(ρiση 

σνό.λοyου μεγέ·θους. Για αυτό το 'λi:ryo κατηγόρησαν ένα συνδυασμό παραγόντων 

όπως ήταν ο πανικός στις διεθνείς αγο~, λάθη πολιτι<i1ς στη δuιχεiριση της κρίσης, 

"'" λάθη στο σχεδwσμό διεθνών προγραμμ<iτων διάσωσης από τρα.Π<ζικές <ρiσεις, 

φwιεζο::ές ο.στοχίες, μαζιdς χρεοκοπ'ιες κο.ι πολιτική ασυνέπεια . Οι Chang κιιι 

Velasco ( 1999) ,στη σημαντιιcή διαφορο•οiηση τους αναλύουν το ρόλο των 

κυβερνήσεων στην ενiσχvση της pειιστότητας και στη ιιεrιστοποiηση τη; 

σποη;λοομαη..:ότητας πις διαχ,είρισης των Ι((lταθέσεων των πολιτών σ& βραχυχρόνιο 

κο.ι μαΙCροχρόνιο διάστημα . Επομένω; αυτη η προσtγγισrι ωωλουθεί την δομή tων 

μοντέλων δεύτερης yεννiς με πολλαπλές ισορροπί&ς κ:ο.ι αvτοτροφοδοτούμενες 

vομισματιι<:tc;: ιφίσε~. 

Η θεωρία της σν<ιπτvξης πανικοV έχtι να κ(Jνει με τον εκάστοτε πανιl(ό που 

προκαλείται από επενδυτές που οδηyούνtαι α~ό φήμες εσωτερικι)ς πληροφόρησης. 
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Μία α.:όμη εξήγηση έχει γα χάνει με το όη η διαχείριση των κεφαλαίων γίνcτ<ιι από 

~·δuτές ανtί να γίνεται από τ~ς αρχές που Ι('(Jθορίζοuν nς εχι"'Vδuτιt\ές δισ.διt\ασiες. 

Όtnν οι διαχtιριστtς χρήμαwς αί'tοζημιώνονται με βάση τη σύγψιση μεtαξύ του.; 

έχονν κivητ.ρο να ακολουθούν τους άλλους έστω κι αν χάνουν λάθος παρά να 

λαμβltVΟΙrν (Ιοτόνομα α•οφάσεις. Ο Κrugιηan ( 1999) ανέπrοξε ένα tρίτηc; γενιάς 

μοντέλο βασ1σμtνο στις μ1<ροοικονομ1<tς αδονομitς (όπως είναι ο ηθ1κός κiνδονος 

και το α"Ποτtλεσμσ του uπε:ρδα-vεισμοU) που μnορεί να οδηγήcει • σε έ\•α κόσμο , 

όποu τα ._τφά').αιο. 'Κ'ινούντα:ι με uψηλ1l τcιιύτητα, τις t\ερδοσχο1tικές εχιθέσεις 

ενσντiον του uιιιάρχοvtος καθεστώτος στις ισοτιμίες. Το μοντέλο τοv προσπαθεί να 

tξηγήσε1 τους θtμt.λ16>δεις πσράγοντες σε σονδοοσμό με τα 1<0λλιtιWί κρ1ti1ρια στην 

1σ0Wο•ία της αγοράς. 



4.5 Το μοντέλο του Krugn1a11 ( 1999) 

:tτο μοντtλο τοv KNgmιn (1999). ο χρδ'-ο.; t!ναι δΜΙςριιός. Υ•ιίρχtι C.'Ω 

σύνολο ερyαζομtνων •ου φyόζονmι για μαι μό'" •ερiοδο. Ο ιιληθυσμός μετριέτοι 

με μονάδες. Από την άλλη ο οριζονισς στον onoio ιcινο\ινtαι οι tχιχι:.ιρημαt\tς. είναι 

ώτιφος . .σι ο πληθυσμός τους μιφιtται ,,. μονάδες. Υ•άρχουν δiιο δαιφορετι<ά 

t!δη ΟΊ"θών. Τα εγχώραι •Ί"θcl •ov .aράyονται "'''"'λειστu«ι α."6 εγχώριις ιταιρiι:ς 

«ιι τα. σνtiατυ<χα ε_.,.\μιvο κον ..,,.r,ονται ωιό nς ~ cταφc((ς. Οι φyαζόμ&\'<Κ 

ατοράζονν •Ί"θlι mι α"6 nς δiιο 1'!1τηyορiι:ς. οι ειιιχ<φηματiις ιrιοριίζονν ..,..ΒΙι 

μόνο από το ι.ξωtερ,κό .. αλλά χρησιμοποιούν και τα ιnώριιι κροnιμένο\.Ι να. 

παράγουν κεφάλάιο. όανεlζοvcαι αφού υπόσχονται ότι Οα ιιληρώσουν μέ)(J'ι ένα 

μtι>ος των μελλοντικών τους ιξόδων. Δα υπάρχει οβεβuιότητα <Οι \/1'00tτουν ότι 01 

"""'-δι>tές /;yf>vν τέλεια πληροφόρηση σχ<τικό μι: το μί).λσν , cιcτός ωιό τη σχcτ1><ή 

τψή """ t1ααJόιιεν<ον cιyσΟών (δι\).σδή της •ρα"fμαtιι.:ήι; ισοτψiος) ""1" ορχική 

.. ρΙΟΟο. 

Οι ttαφείες είναι ομοwryινιtς και πλήρως α-vταyωνι(ΠtΚ~ ι«ιι Jιt'ΥΙΟΊΟΠοιούν to 

κtρδος τοuς κ(ιι οι μισΟοi W1 ιrοι το κόστος ενοικiασης κεφαλαtου RE. δίνονται η 

συνάρτηση ΠQρα"fωγής της εταιρείας είναι: 

vι = λ1 κ,• ιι,1- (4.1) 

Όπου Κ tMJΙ ΟΙ t.,potς ιcιφαλαίοu , LI εi\111 Ot &ισροtς tp.,..σiας λ tMJ\ η 

Παραγwy>Ι<ότηtα. •Ου σzttfζtta1 θcτ1κά με το δείςτη ΟΠόδοοης κtφOMWU Κ • Κ, / Lf,. 
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w, = (1- a)A,K,"Ltf- = (Ι - a)Ak, (4.2) 

ιςαι αντiστοιχσ.: 

(4.3) 

Η χρησιμότητα του εργαζόμενου δινεται από τον τίιιrο: 

Η χρησψότητα συμβο}.iζετιιι με u κ:σι αvιίστοιί(ά c« και c11 ~τανάλωση 

εγχώρι(ΙΝ και tισnyόμενων κροϊόνrων ι.ινriοtοtχα. Ένας ε.ργαζόιιενος πcφό:yει μισ: 

μον6:&ι προiόνtος ανελαστικά ,ώσt.ε ο μισθός του νσ. είναι : 

Mt Cι συμβολίζουμε την τιμή τ&υ ειcα"(όμενοu α-yαθού σε σχέση με το εnώριο 

(δηλαδή ουσιαcnικά την πραηιατική ισοτφία ). Η χρησφ6τητα μεγιστοnοιtiται όταν: 

(4.4) 

Οι ομοιογινεiς επιχεφηματίες J<αταναλώνοuν μόνο ειοογόμtw. αγcιΟό: , την 

περiοδο αυτή η χρησψότητ<ι τονς είνάι : 

Η χρησιμότητα ε[vαι επομέ\•ως σm·άρτηση της κατανάλωσης tισαγόμενων 

αγαθών. Ο δεί«της απόδοσης <εφαλαίοv είναι: 

k, .. 2: (1 - δ)ι<, (4.S) 

Με δ σuμβολίζοuμε το δείιςτη ανάλωσης <εφαλαίοu. Η καθαρή αsίο. α δίνεται 

από τη σχέση: 
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<>ι = (1 + RE, - δ)κ, - ( 1 + 'f )ebμ (4.6) 

+ k -(Ι δ) -{•,+<ιbι<ι+ιι- (1-δ)κ,.,αvα, 2:0 ( 4 7) eιCn ι+1 - Κι - Ο αν αr <Ο . 

Η (4.7) σημαίνει όη ο εmχεφηματtιις δεν μπορεί \ 'Ct πουλήσει μέρος τοu 

κεφαλάίοu τοu. Μόνο ο •ΡΧ••ός αγοραοtής μπορεί να χρησφοποιήσtι μtρος τοu 

η;φαλσ:ίου tου. Στο δεUτερο μέρα; βλέπουμε τις (lνάγκες που έχει ο ε;ι:ιχειρημαt'iα~ 

όσον αφορ(ι το κεφάλαιο του. Α ντίσtοtχα : 

(Ι+rι)tι+ιbf(ι+ΙJ'5: ρ( Ι+ RΕ1 + 1 -δ}κ1 +ι uνο,2:0 (4.8. Ι) 

(1 + rr)tιHbf(ιH/ =ρ ( Ι + RΕ,.1 -δ)κ,.1 ανο,<0 (4.8.2) 

Η (4.8. 1) tίναι οι σνάyι<ες δανtισμού όταν η καθαρή αξία της ε:ιηχε,ίρησης 

ι:ίναι Οετιt..,1 . Μέρος του εισοδήματος τους ti\•α ι κρυφό για τους 1tισtωtές τους, ώστε 

να μπορούν Vά διινειστούν τόσο όσο μχοροόν \'α δεσμεuτοίw όη θα ξtπληρ(οοουν. 

Αντίστοιχα η (4.8.2) ισχύει όταν οι υποwtώσεις uπερβαίνονν τα πάγια στοιχεία της 

επιχε(ρησης και η επιχείρηση πάει γιcι πτώχεοοη. Α\• αυτό συμβεi θα ί'(ρέπtι να δεν 

μπορεί να καταναλώσει ή να ;wωστόtι μtρος σπό το κεφάλαιο (l - δ)k, . Αν στ~ 

(4.7) και (4.8.2) η πραγμαηκt'1 ισοτιμία uποτψηθε.ί σημανηκά . τότε όλοι οι 

επιχεφηματ(ες θα χρtΟtζΟ:τήσοuν. fol πιφάμεtρος αuτή ε1ναι ιδιαίτερα σημαντική γιιι 

την κστο.νόηση rης •φίσης. Οι εmχειρηματίcς χρtοκοποVν αν η προ.γμαη~ ισοtιμiα 

ανατιμηθει 

Λύνοντσς ιο πρόβλημσ της μεγισι0>ιοίησης για την (4.8. 1) '°' της μιλλοντιιcής 

"1<0tiμ1~σης έχοuμε : 

(ι + rr )it-tι < ι + RΕι+ι - δ (4.9) 
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Αντίστο\χα to eιe::t'I = ( 1 -β)α. όπου β είναι ο σνντtλtστής tιιvnωσης. 

Αν (1 + r1 )lι+ι > ρ(J + RE, . , -δ) (4.10) 

Σε ~αρόντα 'Ίpόνο 'σχύει: 

1 + r1 < i < 1 + αΑ - S < ~ (4.11 ) 

Άιχι ΤΟ κ, ... , γίνεtαι : 

(4. 12) 

Αν 11 αρχική καθαρή αξία εί\'αι θε11ιςή • η πρσηw.τική ισοημία παραμένει 

ι αταΟερή και RE. .. = aA άρα )(αι διαχ.ρον1κό η c;rντίστοιχη ακολουθία _{Κ1 +1}~.1 

διαιιορφώνεται σε μελλονυκδ ( ι > 1 ) )(/)όνο. 

. _ (1 +rι)ιι1 
Για t=2. Κ2 ι+rι-Ρ(t ..-.:λ-$) (4. 13) 

Γιet κάθε t+J• Κ _ P<t-ρ)(t+r,)(J -t cιλ-ct)Kι 
· ι+ι ι+η-p(l+«λ-4) 

(4.14) 

Για κδΟε ι 2: 2 η αvτlιrιοιχη επένδυση γίνεται: 

. _ β(t-ρ)(1 trι}( Ι -tcιΛ-4)-(t-.6)(1+r,-ρ(ι+αλ-δ)}Κr Ο 
Ιι- Ι -tτι-p(Ι+«λ-6) > (4.Ι S) 

Οι εξα-yωγές σχεriζονται άμεσα με το παpοyόμενο 1'pοΤόν ώστε: 

(4. 16) 

Παρατηρούμε επομένως ότι η ζ1jτηση για εγχώρια προ1δντα στο εξωτεpιkό 

είναι ίση με το βαθμό της ανεξαρτησίας των εξαγωγών σε σταθερή κατάσταση. 
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(4.17) 

Β <Μ>&ήκη tσορροπlας ΠΟΙΙ ιιένει ε!\•αι η σν~ιcη αγοράς ytα τα εyχώρtα 

αγαθά: 

(4.18) 

λώ nς (4.1) . (4.2) . (4.3). (4.13). (4.16) '"" (4.17) fxouμ& : 

ι : ~ια + m(l - α} +.!.:::!- l(Ηrι)f,.ιιι~ 1 
r χ1 Α A{(t+r1)ι,,. 1-p(JMA -4}K, (4.19) 

Γ tα κάθε t 2: 2 11 εntχεlρηση tχει πλήρη πλη~ρηση τότο η ισορροπίιι του α, 

πρέπει \'Ο. ικcιγοποιcί rη σvνθι)ιι.-η: 

α, = ( 1 - ρΧΙ+αλ ~)Κ,> (l..'l){t - •<H•t,.,_.i.,} 
( Hrf)(1• 1 

(4.20) 

λώ την (4.9) t~μ& όn αν το bn εί''" iσο με ρ(Ι+αλ..'S)Κ,/ (\-+τι) ώστε α. \'α 

εί'"' ίσο με (Ι ·ρ)( 1 +αλ·δ)Κ, , υ•άρχει μ•α ισορροπία σταθερής α"ώmιξης {K,e, );'.1 

Με to Κι+ι να είναι από την (4.14) για κάθε t ~ 1,όποu το Ct δίνιτοι α-πό τη 

σχtση: 

1 1 1 - δ β(Ι - ρ)(Ι + rι )(1 + αλ - δ)Ι 
«= Χία+ m(Ι - α)+-λ- - Λ(l + 'Ι -p(Ι +αλ -δ)) = Ι 

Ισχύει γtα κάθε t 2: 1 , 

Ανt(σtοιχα . α\·cιπrVοσιται η ισορροπία της ιφiσης. Υ:ιοΟtτοuμι όη : 
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Για t ~ 2 και αντίστοιχα και eι =1 η ισορροπία (eι, iι) πρέπει να ικανοποιεί τις 

δύο συνθήκες. 

(4.21) 

Και 

e1 = 2- [a + m(l - α) - ..!.L) 
Xr Αkι 

(4.22) 

Όπου ο συνδυασμός i(eι,K1 ), δίνεται από τη σχέση: 

{ 

Ρ(ι+r ι )-<1-δ) } } 
. l+r 1-ρ(l+αΑ-δ) β(l+αΑ-δ)-(1-δ) eι 
ι(eι Κι) Ξ Κι 

' l+r ι-ρ (1 +αΑ -δ)eι 
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.. 

ι, 

Η καμιnίλη JS tl•<t ι η (4.21) '"'" η ΒΡ tίνιιι η (4.22) , η ιοορροχία ιφίαης 

u•άρχει ότα•· (•ι, iι) • (c:. . Ο) μόvοαv ισχύει: 

(4.23) 

η μtkοση της αιένδuσης οδηγεί σ< u.σtiμηση της ~ραyματυ<fΚ ιασrιμίας. 

tl (4.23) ικανοποu:iται όταν η οι«:>vομία έχ<ι χαμηλtς ~ιιyωγtς Η μετοβο~ή 

στην πραγματική tοοημiα δ'νt1α' από τη σχ:έση: 

Δe = •••(t->_! 
χ, • (4.24) 
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Αν άuξηΟtί η ροrιή γιά εισαγωγές m α•ό τις (4.17) και (4.24) έχουμε: 

Αφού 11 φiση vπάρχ.ει στην οι.-Qν<;φία με τη χαμηλότερη ροπή για εισαγ(Ι)'fές, 

μι1<p6 m σημαίνει υφιη).ή ροπί1 για κατανάλωση εn,ώριων αγα:Οών χαι ε·πομένως 

μικρή εξάρτηση από εξαγωγf.r.. Αν ο συvτεJ.,;στi~ς όισπωσης αuξηθεί ισχ(>ει: 

ί1Δe α + m(1 - α) θΧr α + m(l - α)θq1 
τp= χ, θβ = χ}θp <Ο 

Με q1 συμβολίζουμε το Μγο ~ επtvδuσης προς το rc~'ί'όν και δίνεται σ.πό τη 

σχέση: 

q _ p(1-ρ)(ι+r1)( 1 +αΑ-δ) _ ~ 
1 

A(l + r1 -ρ(l +αΛ-δ)} Λ 

Το β είνιιι ι:πiσης και η οριακi1 ροπή Ύtα σοοσώριvση αποταμίευσης • έτσι 10 

1u:yαλύτερο β σημαίνει μεγαλύτερη άΠΟtάμίεuαη , που οδηγεί σε μεγαλύτερη 

επένδυση. Η ισορροπ'ία κρίσης tεί\•ει να uπάρχει όταν το qι είνσι μcγr.ιλVτερο. 

Με μiο. (lύξηση στο rr βρίσκουμε όη: 

aA# = _ ο+wι(ι-ιι)~= 0:+m(Ι-#}4q1 <Ο 
~rι --;τ- lrf --χμ;;;--

Το ι:πtτόκιο εξωτι;ρι.,οU είνσ.ι το tmτόκιο δανε«Jμού για την &1ιιχείρηση και όσο 

μικρότερο είνcη τό<Jο αυξάνεται η εJΙ:ένδυση . Επομένως. η ν.ιοτίμηση της urοημicις 

στην κρίση είνσι μεγαλ\ίιτερη αν το επιτόκιο εξωτερικού είναι μιιιςρότερο κσ.ι οι 

πιστώσεις που έ"lfJUV αναλάβει οι ειιιχεφημστίες μ~ότερες. Αν μία α\ιξηση στην 
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οικονομiις μι ελciχιοτο δανcισμό. Το αποτίλισμο α•ό ιη αύξηση στην 

παραywγιιcότητα Α tiναι (Ιοαφtς ~αιτίας τοu αποτελtσματος του q1 

~ = β(t-p)(t+r1)(p( Ι •«λ-4)1-(ι ... Ι)(ι+rι)) + .!..:.! 
~ Α1(ι+,.ι-Ρ(1+-ίllλ-Ι)}2 Αι 

ιιως ο δείχτης Οο είναι θιnι<6ς. Ei>uι ιnθιnw η ωραyωyικότητα '" Ρcλτιωθεi mι να 

αυξηθεί η tU>..Suση <α• να μειωθεί η rξάρτηση α•ό τις tψywytς. Επομέν<ος 

μ.ιιοροίlμt '\'α πούμε ότι η Uφ'ηλ~ Πα.pαΎQ,tyιΚότηtα <Jχtriζιτ<ιι ιιι την ιφίση. 

Η αύξηση τοu Δ μπο1)ti να tχει αι:iσης uσαφή n•οτελtσ1ιcι"Ια .. Η σuνf.Ιήκη tίνσι 

η ακόλουθη: Μια μιφή αύξηση tov α , αuξάνει την .. όδοαη τοv •τφώ.αlοv κιιι την 

αi>Wση. Τα αποτd.tσματα οvτά t1;,., σνtiθεtα μι το e.,, "°"είναι η χαμη).ότφη 

ι:ιι1χεφ11μαt\εs μπορεί να tχει επεvδvη<ή δρ<ι.στηρ1όη1τα πtρα από την tπ1σήμως 

ι:ιιοβσλλόμενη. 

Ανοcrνο.μενό~ ρυθf.ιός vιιοτ(μησηςείνο.ι iι+ι ικ:ανοποιtί: 

Κανi>'ΟS ι:πτχ&φηματiαs χωρίς καθαρή θέση δεν Οο μΜριί '" cπε,.δύσιι αφού 

δεν 11πορεi να εξαοφαλlοε.ι η1ν εξόφληση. Σε περίπτωση όιιeι~ που '1 ισοτιμία σ.γyίξει 

το ελάχιστο) τότε oi εmχειρηματ(ι.ς χωρ(ς χαθαρiι θέση ~ιποροίιν αν &ομεuτούν με. 

Αιιό την (4. 7) •αiρΥοομε μwι πρ6οeετη εyyύηση όη οι ειnχιφημαtiι:ς "°" 
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χροοκοποVν μπορούν νο. δανειστο\Jν μόνο Ύ'° το υπάρχον κεφlιλά1ο και επt\•δύουν αε 

κερδοφόρο κεφάλο.ιο μόνο ότt.tν v.τό.ρχο'Ι.Ιν ε:ιενδmικές ευκαιρίες . 

Στη'' περίπτωση κατά την οπο1α νtοι επενδυτές χωρίς κο.Οαρ)) Οέm1 , η 

ωορροπtα κρίση; δεν uπάρχ.εt. Ο λόγος είναι ότι αφού ot κωνούργιοι t'!ttΧ_ειρημσ.τίες 

δεv ίχουν ανεξόφλητες uποχρε(υσει.ς • μποροiw να δι:ι:νtιστο'ύν όσο θtλοuν cιν 

μ.'1ορούν \'Ο. ξεχληρώσουν το χρέος τοuς. Τότε ~ι +J tmι:rι. Επομένως σνriστοιχ.α το 

έ'r+ι θα πρέπε-ι να εiναt μεγώ.ύτερο από 10 emrn ό'ταν η επέ.νδοοη αuξάνε\ το tι-+ι 

αγyίζt.ι το emt". Η IS πλέον δεν έχει to κάθετο κομμάtt της και v:ιάρχει μια 

μο\'cιδη .. 'ή ισορροπiα (μη χρίσης). Αν oi t1t,χtψηματί&ς θεωρούνται σuν μη 

χρη11ατοοι<οVΌ111κές εmχεφήσtις οι εξισώσεις αχό (4.4) ~ (4.7) δίγονται ειίκολα. 

Μπορο'ύμε να πούμε πως μια οικο\'ομία με αναmvσσόμενο Ιι\αt t((J.τtνΟυνόμενο 

σύστημα 'Ι'tον εξαρτάται σημανnιι:ά από μι.κρό ιιριθμό τραπεζών χα.ι κοινωνικές και 

πολιτιdς επαφές τείνει να έχει σημαντικότερες πιστωτι1<tς ιφiσεις. 

Οι επιχ.ειρηματitι; uποθf.σcιμε όη χρησψοποιοΟΟαν εγχώρια αγαθά αν 

χρηmμοποιούσαν εισαyόμενα •ροΥόντα και αντiστοιχα 

(4.ΙΤ) 

Αν ανtικαταατή<Jοuμε to Xr με Χι= α + nt(Ι--α) , η 'σοτιμία ισορροπίας e, ε\,'(lι 

ανεξάρτητη από την ποσότητο της επένδυσης ΚΌ.ι εiνα.ι μονnδιαία. γιcι κάθε t. Αuτό 

σημαWει όtι ο 1ύπος της ιφίση<; ποιι προβά4ι ο Krugm•n tίνοι δύσι«>λο w συμβεί 

αν το μεγαλύτερο μέρος της επtνδιισης αφΟρά εισαγόμεγα αγαθά. 

11 ελιι.στικότητα ως προς την τιμή • της εξωτφ""ής ζήτησης για εξαγωγές τε\»ει 

προς τη μονάδο .. Αν ανηtcαταστήσΟUμt αντiστοιχu το Χ<tι ..mιι(4, ΙS)νΥiνetα' : 

(4.IS') 
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Τόtε η (4.22) θα αλλ6ξ•• ot: 

. 
(t>_. Ξ) (• +-.t~-•)J;;- > ;(8 rι,) (4.2.2') 

Η cφtαt<ρή .J.ιυρά της (4.22') αuξάνι1 την ιλα.cmχότητα της ζήτησης ωrο το 

tξοncρικό dr ώστε η κρίση νc τιi~ι >'α ι;τυ!!ήαc1 τη" Ο••Ονομlα ό•οu τα η ζi\τηση 

ft •ροσφορό. cργ<>σlας u•oθttouμc δη ήtαν οι ανε>.αcnικόtητα tξαρ1ά1α1 ωt6 

την •ρcm..πκή ισοτψία. Λν <iναt ύ.α01tκή οε σχώη μc τον ιφ<ryμι&ηκό μισθό. Όσο 

LI 1 ~ e,-'"', όποu δ tlναι η cλαιτι.κότητα niς •ι><>σφοράς ε/)"(ασlας. Η (4.22) . 
, ( -) f•••O .. >J•- ι•-i > ι (- ) 

yινctciι: '~ .. ι-.-,- ; - lι (4.22") 

11 αρt0τιρή J{}.ιυρά αuξΑνα την ύ.αοτuc6τητο της~ φyασlας δ , tτσι 

η 01ιmνομlι>. μc tλα.σπκή κροσι,ορά cρyuσlιις μπορεί να αποφ(ryει την <ρlοη. 

Η αρχ .. "ή πiστωση bι εί>'οι tόση όση ο ανnπροσαι1u:uηκός tπιχειρηιιατίας 

μc μιιορεl wι βρεθεί ot θtση b1 > ρ(Ι + RE, - δ)κ1 • εaιtδή οι αλλιιytς δεν ήταν 

" '" to ξtσχαομσ φίσης, Λν ""'' είναι ο >.όyος της αρzu.."ής •mωσης °"~με to 

79 



l
l+r -{β(t+rι ) 2 

qbι-P (l-δ)(l+aλ -δ)}] 
1 β(t+αλ -δ)-(1-δ) 

t1 = ί(eι , k1,Qb1) Ξ 1+rι-ρ(1+αΑ-δ)eι kι (4.25) 

Όσο το e1 < ( l +rr)/(ρ(l + αΑ - δ)} η αριστερή πλευρά αλλάζει όταν μόνο: 

> p(l+aλ-6)2 

qbι (i+rι) (4.26) 

Αν η (4.26) αντέχει όσο οι επιχειρηματίες έχουν IOO(αA-δ-rr)/(l+rr) σαν 

ποσοστό υπερβαλλόντων παγίων, η IS γίνεται μια συνεχώς κατηφορική καμπύλη 

υπάρχει μια μοναδική ισορροπία όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.2. στην περίπτωση 

αυτή υπάρχει μια μελλοντική ισορροπία με υψηλότερο e ι από τη σταθερή αξία. 

1 

ο 

/ Μοναδική ισορροπία ιφlσης 

Σταθερή κατάσταση 

--~- ---- -::------~.::- · - --~ ,,"' 

/ 
/ 

... 
/ 

/ 

ΒΡ 

Λ1ιiγ1Ηφμα 4.2: Μο\·αό1κ1i ισuρι)οπία κι>iσης στο μοντί;λ41 τσιι Krugmaιι. 
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4.6 Το μοντέλο των Ch::ιng · Vcl::ιS(IO (1998· 1999) 

Όπ:ως Ο.\ιο.φtpαμε Κάι στην εισαγωγή τον κtφαλαίον οι Chang και Velιιsco 

εστίασαν την αtτία της κρiσης στον ,ς-ανικό της δ.ι:Ονούς επε\:δυτικι)ς κοινότητας και 

στην αν<ίοτοιm τραιqζιιcή <ρίοη πον σν..,έβη σης ασιατι<ές αγορές. Η πσραδοχή 

τοuς ότι η tpcπεζικι) κρ[ση Οα ακολοuθηθε' από άvtίστοιχη νομισμcιτική είvuι 

ιδιαίτερα σημσ.ντιιcή για την 7tαροίισα οικονομικfι σvγιαιρία (2008) . οι σvyγρα~iς 

tστιάζονν επίσης και στην αποφυγή με/J..όvτικών κρίσεων. 

f.Ι uJtόθεση που εξετάζονν είναι μια ~ιοφή αι'Οιιm) οικονομiα ό7tου σε τρεtς 

χρο\'ι<t.ς οτιγμt.ς ι;Ο(τρέχονοα ΧΡ0"'ιcή πι;ρίοδος) , 1 (βραχνχρ(i"ια ) και 2 

μα~νια. Υπάρχει ένα μοναδικό αγαθό το οποίο δεν φθεψεται σε κάθε περίοδο. 

Το ιιyο.Οό <ιντό εί\'σι ελεύθερα ιμπορεiισιμο στη διεθ"ή αγορά κσι η τιμή τον 

διαπραγματεόεται με βάση ένα νόμισμα ( διεθ\'ής τιμή σε δολάρια). Η οι<ο,•ομ(α 

αρχικά είναι στσθερή και η αντίστοιχη καθαρή Οέση α είναι Οετική στην :ιαροόσα 

φάση (t=O). Οι καταθέtες αντίσιοιχα περι.μένοw να καται'Ο.λώσοuν τις αποταμιεύσεtς 

ιονς μα<ροπ~εσμα (ι•2). 

Οι ιςαταθέτες έχοuν πρόσβαση στtς διεθvε.ίς αγορές χρήματος αλά τα ανιiστοtΧJΙ. 

εmτόιcια είwι μηδενικά . Ο κάθε καταθέτης μ;ιορεί να δα\'t1σει ακόμη κ το σύνολο 

του κεφαλαίου του, δηλαδή να ιryοράσει ρευστότητα ιςαι να -την π.ουλήσεt χωρiς 

κόσtος ΟΠ()τεδfιπόtt . Α ντίθ.εtά μπορεί νά δανειcrttί π<>σότητά br > Ο και μόγο από 

σvγκεκρφένοuς δανειστές του ε.ξωτερικοU οι οποίοι λοyiζονται σαν μονάδα. Ο ιςάθε 

ξtγος επενδυτή; tίνάι οvδtτερα; προς τον t..1.νδm•ο , ΙC'άι μπορεί tλεύθερα Vά διtνεισu.[ 

ή να δανείσει στη διεθνή αγορά και μcyιστοπο~ε' τις προσδοκίες του μακροχρόνια. 
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Εχομtνως , οι δανειστές θα διινε(σονν cχvτiστοιχα αν έχουν 1φ00δοκώμενη ταμεισ.ιcή 

ροή κwιά στο μηδέν. 

Οι ε-yχώριοt κatαθέtες μπορούν να επενδύισοuν σε ένα μακ.ροχρόνιο προϊόν, 

ουσιαστικά πάγιο με ορισμένα χαραιςτηριστικά. Κάθε μονάδα επένδυσης στο ι=Ο 

αντιστοιχεί σt C μονάδες -.'1!ταγάλωm1<; σrο t=2. Παρόλαutα η 1tιθανότητα λ 

φίc:rηζ υπάρχει και ιπηρεάζε-ι 111ν όποια απόδοση τοv κtφαλαίου στην μαl(ροχρόνια 

~ιε.ρίοδο. Η απαιτούμενη επtνδuση tίναι : ί < a + br , ανεξάρτηrα από to μέγεθος της 

αρχικής ι."ιtένδuοης κ ΚΌ.ι ROA.,.: ιιν επιπλέον mιενδUσεu; γί\'οuν την περίοδο ι= 1. 

Φυσικά, RΟΑ(Ι-λ) > 1 , η μακροχρόνια ωιδδοση ti>'<lt μεyαλύtερη από το 

μηδtνικό ε:ιιιτόnο εξωτερικού ακόμα και αν χρθεi το ιrctφάλαιο )J,γω μίας Ι(ρίσης 

αλλά και ο αντίστοιχος tdνδυνος ιι::ατ(ί:ρρευσης (defaulι Γisk) δεν είναι μηδε\1κός. 

Ακόμη τα μακροχρόνια κεφάλαια μ-ποροUν να ρευστο1tοιηθοUν στην περίοδο ι•Ι μt 

απόδοση roak μπορούν να ρευστοποη1&Uν στην m;ρίοδο r-ιι l όπον roa (Ο, Ι ). Έτσι, 

η επένδυση εiν<:ιι ~ρδοφόρα μακροχρόνu:ι αλλά κο.ι αντίστοιχα μη ρεοοτοποιήσφη 

στη βραχuχρόνια nερiοδο. Επομένως κάθε επενδντής Οα διατηρήσει μtρος τον 

κεφαλαίον τον διαθέσιμο προιαιιμένον να ωιοφύyει τη βραχuχρόνια έλ4ιψη 

ρι:wτότηtας, και για να σuμβεί οντό είτε Οο πρέπει να διακρατήσει το κεφάλι.ιιο του 

tδ..,ttκά ή θα πρέ~ιε1 να απενθννθεί σε τράπεζα. 

Ο ρόλος της τράπεζας είναι ο.ντίστοιχα η εκμετάλλεuοη tou νόμοu tων 

μεyόλων αριθμών ,<άt η καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών για ρενστότητα. Η 

τράπεζα μεy1στοποu:i το κέρδος της μtσα a,,ό την πλήρη εκμετάλλευση tων 

κ:εφαλαίων ;τοu διαθέτει από τοuς καταθέτες της. Σκοπός της είναι η διάθtση tων 

στοιχείων στη μαφοχρόνια αyορά WB Ξ α + bι ώ.λσ αντίστοιχα: 

Ιq+ilSWB (4.27) 
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όJtον lq εiναι η επένδυση σ& ρtυστά δΨθtc:tιμα και il σε μη ρεuοτοποιήσιμα. 

Όmν t= J . η tρό.ϊttζ<ι μπορεί νο. επενδύσει ή ~ιηv επεvδύσει i κεφάλαιο προκεψένον 

να αντιμετωπiσει 8C:ά0ε μία από τις λ εnεγδύ<Jεις πον χrνπιούνται α.-τό τοv ανriστοιχο 

κ1νδuνο. Στη δ&ύτφη περίοδο η τρό.πεζct. σιryκεντρώνει τα αποτελέσματα των 

επενδύσεων τη. J!ύ.ηρώvει τις εξωτερικές πιστώσ&ις bι και πληρώνει rd σι κά:Οε 

επενδντή. Αντίστοιχ,σ. πρtιιει να ικανοποιείται η σΊJνΟή .. -η: 

(4.28) 

Η λύση για την τράπεζα εiναι η διατήρηση n\ς απαιτούμενης ρενστότητας 

-προκεψένοu να ανημετωπiσει σrοχείς επενδ\ιισεις. 

ι7=λί (4.29) 

Η σντίστοιχη κατσ~ στην πr.ρίοδο ts2 εiνcιι : 

c = RQAk + (ί!- λί) - br = ROA(Wθ - λί) - br (4.30) 

Αυτή είναι και η r.ιναμενόμενη χρ11σιμότητα των καταθεtών. Ακό την (4.29) 

έχουμε: 

, < ROAWB-bt 
ι - 1 +RΟΑλ (4.31) 

Αυτή εiναι αναγκαίο. σννθήκη για \'Ct tί\'f.ιt η επtνδυση ποu κάνει κερδοφόρα 

l((lt για νcc υπάρχει ...-cιι η σχεrι.:ι·1 ρευσtόtητα κ<ιι αυτάρκεια της τράπεζας. 

Η κάθε κατάθεση όμφς είναι και μιιι αντiστοιχη ονμφωνiιι.., Την χ.ερίοδο ι=Ο 

οι ι<ιιταθέτες Ο'\Jμφώνt}σαν να κα.ταθέσουν τα χρ1Ίματα τοvς στφ• τρ(ίπεζα ιιλλά όταν 

t= I μποριί \ 'Cl QJι:()(Π}ροuν χρήματα σύμφω\·α με τις Ο\'ά'Υ'(ες τους. Σ·την περίοδο ι=2 

οι επενδυτές ωιοσόρονν ης καταθέσεις 1ους. σν δεν έχουν χ,σθεί. 
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Για να χρηματοδοτήσει αuτές τις δραστηριότηιες η τράπεζο δανείζεtαι bιστην 

περίοδο Ο ιαι.ι επενδUε.t Κ σε μακροχρόνια κεφά).αια και Π σε ρεvστότψα. 

ΥποΟttοuμε ότι η ριvστότητα σ·την περίοδο Ο χρεώζετω γtα η1ν αποπληρωμή των 

uποχpεώσεαιν στην περίοδο 2 ιιε βάση το μηδενι~ επttόκια η τράπεζα επομέ\•ως 

σuμφωνεi να θέσει Π = λi γtά νά χp11μcι.τοδοtήσει την περίοδο 1 ~ιθανές αναλ•)ψεις 

και RΟΛ~ ~ ROA ( WB - λί) για να πληρώσει τις εξωτερικές τις πιστώσεις και τις 

απαι-n'1σε~ που Οά έχει στην περίοδο 2. 

Το κόστος της ρεuστότητας την περίοδο 1 επειδiι η τράπεζα δεν γνωρiζει ποιοι, 

-~τότε 1«ιι πόσοι α.rιό τοuς Ι((ltΟ:θέτr..ς της Οσ. ο-ποσύρονν τα χρήματα τους και 

δεσμεύσει ρευστότητα προιςειμb.•οu να μπορέσει \'ά ικcι:νοn:οιήαtt όσους με βσση το 

νόμο tων μεyόλων αριθμών :ιιΟανολογεί ότι μπορεί νσ έχοuν την απαίτηση αυτή. Το 

κόστος όμως οδηγεί την τρά~εςα στην απόφαση να έχει χαμηλή ρεuστότητα στη 

/Jραχuχρό,•ια π<ρίοδο ώστε: 

Γi +RΟΛ~ < i (4.32) 

Αυηl είναι η διεθνής συνθήκη ρευσtότητας ποv αναφέρει ότι οι πιθο.\ιtς 

βραχυχρόνιες uποχpεώσεις μπορεί να ξεπε.,..·01ίν την αξία της ρεοοτότητας της. Ξ 

διιθ'νής ρεοοτότητcι εi\•αι σημανηtd) αφού είναι απαραίτητο να είναι εφικτό 

προκειμένου νο. ξεκ\νήαε' μια τραίttζιι:ή κρίση. Η ι<ρίση ξειcι\•t'ι όηιν όλοι οι 

Κ'(Χtαθtτες σn:οσύρουν το. .;εφάλσ.ια τους i. Η tρώιεζα θα ρεuστο1t0ιi1σ.ει όλα τα πάγια 

της και θα κλε.iσει. Συνέnι:ια αυτού του ιcλtισ1ματος θα είναι οι καταθέτες να μην 

πληρωθούν τοuς τόκοuς τοuς την περίοδο 2. Αν όμως καταρρεύσει η τράπεζα στην 

περiοδο 1 tόtε tα πάyια στοιχεία δεν θtι εiναι επο.ρkή yια την πληρωμή όλων των 

καταθετών. Οι ruχερότφοι από τοuς κατοθέτες θα ιtεριμtνοuν μέχρι την περίοδο 2 

yw. "Λ:άρο\)ν tουλάχ.ιστον το { ποu τοuς ε-tχε uποσχ.εθεί η tράΛεζά. Αφού cιντίστοιχ.c.: 

84 



(1-λ(1 - r))i 
roa ~ WB 

Τρωιεζιιal κρiση εiνaι πιθανi) αν και μόνο αν η ρεuστοιι:οiηση tων 

~ιαΚ"ροχρόνιων παγίων έχει Ι(όσtος. Το σ\)στημα επιβιώνtι γιcιτ[ ο ~c(ιθε κ<ιτnθέ-tης 

έχeι καλή πίστη αιιέννινtι στοuς άλλους και την τράnεζα. Η κοιναινηcή όμως ευημερkι 

ι.αι ισορροπία ιι~ορεi επiσης να οδηγήσει σι κρίση αν το χοινωνικδ -.:αλό ανηtίθεται 

στα σuμφέρονtα της τρα.,ι;ιιcής αγοράς. Οι τραπεζίτες ανtίθttα με τους ξένύυς 

CJιενδuτές δεν μπορο'ύν Vά ρεuσrοποιήοοuν ιcχ στοιχtiα τους άμεσα και για αυτό 

διάτηpοUν την τρό.πεζα. 

Κατά πόσο όμως t[ναι πιΟο.νόν να συμβεί fηα ανάλογη φ(ση ; οι Cooper κcι.ι 

Ross ( 1998). ε1'Jάγουν μια κατηyοροποιημένη μεταβλητή που σuνδέει τη 

συμπεριφορά: του καταθtτη με rην πιΟανότηιcι κρίσης την αvτίcποιχη περίοδο. Στην 

πρώτη περίοδο η mθανότητα ιφί01~ς είναι αρκετά χαμηλη άρα και RΟΑ(Ι-λ)(Ι -p)>Ι 

Σε αυτή την περίοδο Οcι ιι:<ίρε ι την τιμή Ο. Στην βρσχόΧJ>Ονε και μακροχρόνια περίοδο 

η πιθανότητα κρίσης δεν είναι τόσο χαμηλή άρα κω ~1 μεταβλητή OQ πάρει tην ημή 1. 

Η τράπεζα προσπαθεί επομένως να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της με βάση το 

σχt<'Sιιιομό της ( c, k, Ι ί). Η κατανομή πρb<ει να yίνει αν δεν υπάρ;cει κρίση, αλλά χαι 

\.'α καθορίσει οuσιαιnικό την ύπαρξη ή μη κρίσης. Η ιφίση Οα σvμβεί αν: 

ί > lί +roak (4.33) 

Σε περίπτωση όμως καtάρρεοοης tα δάνεια που θα απαιtηθοVν για την 

ικανοποίηση των δανειστών θcι εtνtιι tντοκα. Το ι;πιτόκιο δανεισμοV rι θα 

καθορίζετο.ι από την αντiστοtχη πιθανότηtα κρiσης. 
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r { (Ι~p) , Αν υπάρχει κρίση (4.34) 
ι ο , Αν δtv υπάρχει κρίση 

Αν πρό.γματι το p εiνω μιιφό κα1 η ~σ·τσνομ1Ί t1<α'VQΠΟιεi τονλάχιστον την 

αναγκαία σvνθήκη /ί = Π = λί η 01.)νολική ις_ατανά>.ωση είναι την περίοδο 2: 

ROA(WB - λί) - (! + rι)br = C - ~ (4.35) 

Η σνομε.νόμενη )'βησφότητα της κστανομής αυτής είναι: 

E(u) = (1 - pψ' -~]+p(°'~""• ) ι = (1 - p)C + (li + roali - bι) 4.36) 

Η αποφuγή της κρίσης απtιιτε.ί την ύ;τ:αρξη τουλάχιστον κεφαλο.iι:&\1 : 

ιι •• = '~:.";.:• (4.37) 

Και γtα χο.μ1\λfι p το Ιi• •> λί για αρκετά χαμηλά rο:ι η αναμενόμενη 

χρησιμότητα είναι: 

C .. • ROAIVB- (R- l)Ι i••-λi -br 

ί\pο. ιι::σ.ι η τpiπεζr.ι κροτ6.ει τα ε;ιιΟνμητ(ι κοι\'6)\•ιιcά εrιίπεδα ( WB" και R) και 

υπόσχειαι ότι στην τcλεutαία Λεpiοδο η :ιtληρωμή του ιcεφαλαίο\ι θα γίνει κανονιιcά. 

Αν όμως c• > c •• Η πιθανότητα της ιcρίσηςε·ίνσ.ι: 

fι(t ... (ι .. rο-α )A)-roαWB J(ROA-1) 

(1-r)((R0<ι - roa )(lt'B-λi)-λil 
(4.38) 

Τράπεζα μπορεi "α διατηρήσει ταυτόχρονο. πίστωση ιcσ.ι στη βροχvχρόνια Ι(αι 

στη μαιφοχρόνια πt.ρίοδο μt dL θα αuμβολ!σοuμε τη μαφοχρόνια 1'ερiοδο <αι d, τη 

βραχυχρόνια. Φυσικά πρέπει : 
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(4.39) 

Το επιτόκιο είναι γνωστό γιο. τη μακροχρόνια κερtοδο. Όμω; ποιο θα είναι το 

αντίστοιχο Qιιτόκιο της βρο.Χ\)ΧΡόνιας mριόδοu. Αν το Μνt-ιο ανανεωf}εi c.ττην 

περίοδο 1 το επιτόκιο θα είναt Ο. Α"λ>Jι. αν ο ορίζοντας του δό.νειο ε.ί\.'αι μόνο μέχρι 

tην 1tερίοδο 1 τότε δύο πtριπτώσεις uπάpχοuν. Αν η τράπεζα διαλtξει fHO. κατανομή η 

οποία δεν προβλέπει <tVtίστοιχα ιφiση και το αντiστοιχο επιtόΚ'ΙΟ εiναι Ο. A'JJJι. αν η 

κατανομή είναι τίτοια ώστε οι καταθέτες να μην ε(ναι σίγουροι για το αν θα 

πληρωθού\• τα χρήμο.τα τους, τότε. το επιτόιςιο θα είναι αυξημένο 'λhγω του 

ανξημtνοu Ι(tνδύνοu που ανtψεtωπίζουν. Η τρο.πtζική κρίση συμβαίνει όταν: 

ί + (1 + roa,)d, > WB + roak (4.40) 

Η αντίστοιχη π-ιθο:νότητα κάθε επm•δυτή να πληρωθεί από την τρά~εζα το πΟ<Jό 

που τοu υποσχέθηκε είναι: 

p = (ι:::~~:+ι (4.41) 

Οι πιστωτές εiνcιι ουδέτεροι οτον κίνδννο . για αυτό και η ο.νο.μtνόμtνη 

απόδοση την περίοδο 1 είναι μηδενική. 

(1 + rοα,)( Ι - p + pq) = 1 (4.42) 

Αmό σημαίνει ότι cιν μισ κρίση tί\'O.t πιθανή τοα$ < 1~Ρ = roa,. Η 

βρcιχυΧJ>όνt(l απόδοση ιπομtγως "Πρέπει \'α τηρηθεί tστω ι<ι αν μο.ι<JΧ)Χρόνια η 

τράπεζα Κά1<1ppείισεt και θα πρbιει να εί"αι ανάλογη της πιθανότητας καtόρρε\Κfης. 

Η εκιλογή επομένως του διεuρυμ{;\ιοu χάρτοφuλαιdοu είναι ο σκοπός της 

tρά'Πιζο.ς καθώς και η μι;yισrοπο[ηση -τοu οφέλους των καταθtτών της. Αν 

vποθtσουμε ότι η .ccιtανομή γί,~tαι μ& βάση την πρόβλtψη όtι δεν θα υπάρξει κρίσ11. 
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τότε η σvνΟήιcη (4.40) ιιηδενiζεται για d, =Ο <αι θα πρέπ,;1 να τηρηθεί. Ανιίατοιχα 

αν \ΙΠάρχ.ει πρόβλεψη ιcρiσης .• είναι σ.νσy...-:αtα η διάκριση ά\•άμεσα στην που ιmάρχει 

π:ι;ρ&ιτιοση ιφίσηc; χcιι σε αυτή 1ιΟυ δεν υπάρχ.ει. Αν δεν uπι.iμχε1 περισταπκό στην 

1t&pίοδο 2 η ι<:αταvό.λωση δίνεtαι από: 

C(t = 2) = d,(1 -p)[ROAt - (Ι - roa,)d, · (\+ roaι.Xbr-d,)) + pqi (4.43) 

Το πρόβλ>\μα έχει σαν λιίση το συνδυασμό τ0>νπαρ<ιπάν0> (4.40) <αι (4.43) με 

τη μιγ1στο1tοίηση τους. Αλλά αντίστοιχα το {πρέπει να είναι μεγσ.λ(πεpο ωtό τα C• 

~ςαι c•• όταν το Ρ είναι χαμηλό.. Με όJλα λόγια, (lV η mθα\'ότητα κρίσ'Ι')ς t.ί\•αt 

χαμηλ.1'1 tόtε επιλέγεται η κατανομή της ι<:ρίσης.. Σε aut11 tην α-πλή περίπτωση το 

C είναι iόιο όποιιι και αν είναι η πίστωση αρι<.εί \.'α είναι J.ωφότερο από το bι . Το 

χαμηλότερο κόσtος της μακροχρόνιας πίστωσης αποζημιώνει τους ειιεvδυτές που 

διατηρούν πιθανόν <αι βραχu;wόνu:ς mστώσεις. Επομtνως δεν υπάρχει δίλημμα 

σχctικά με το αν θα πρέπει η τράπtζ.α να ιφαn'Ί<Jει βραχuypόνια 1) μακροχρόνια 

πiστωση για να ανtοποιφιθεi σttς uποχpεώσει.ς της 

Περιορισμός, ήt(lν η ουδετtpόιητα ταιν κατο(κων της χώρας απένuντι στον 

..::i\'δU\•O . πιθανή α()ξηση της κα-ιανάλωσης :ιοu n:ροtρχ,εται cιπ:ό tη\' δημ\οuργία 

ΟΟΟ\ασtικά βραχυχρόνιων πιστώσt.ων οι οποίες εξασφαλiζοvν ουσιαστικά τους 

κν;ιταθtτεc; άν συμβεί η κρίση. Πράγμα πον σημαίνει ότι η τ.ρό.πεζα είναι ουσιαστικά 

αντiθετη στον κίνδυνο τόυ ~αταθέτη. Στο μοντtλο αυτό cιομίνωι; η βραΧ\W)όνια 

πίσιΟ>ση δεν οδηγεί στη βέλτιστη λιίση. 

Σύμφωνα και με τους Funnan και Sιiglitι {1998}. οι λόγοι ;του οδηγούν τις 

αγορές 1Cαtαθίτες μάλιστα αν uλΜξοuν αντίστοιχα τη συμ~εριφορά τους με β6.ση την 

εξασφσλιση της τράπεζας οδηγούν 01 ίδιοι σε κίνδΙΜ> την οιιrονομ!α με την αόξηση 

του &ινεισμοU. Αντ\στοιχ.α ο πολιtιχ'ό; κίνδυνος για τη χώρα αυξάνει γιατί οι ξtνοι 
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δανειστές δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ουσιαστικά τον κάθε καταθέτη και τους 

κατατάσσουν στην ίδια βαθμίδα κινδύνου. Στη χαμηλότερη βαθμίδα κινδύνου θέτουν 

τις αντίστοιχες αρχές κάθε χώρας. 

Για παράδειγμα θα μπορούσε να δοθεί μια απλή περίπτωση στην η λήξη στη 

βραχυχρόνια περίοδο είναι αποτέλεσμα της τράπεζας να ελέγξει τους κοινωνικούς 

παράγοντες που μειώνουν την αντίστοιχη ρευστότητα της. Οι Chang και Velasco 

(1999) αναφέρουν πως η ουδετερότητα προς τον κίνδυνο προϋποθέτει ότι το σύνολο 

του δανεισμού αφορά βραχυχρόνιες πιστώσεις d5 = br . Αν οι τράπεζες έκαναν 

διαφορετικά, δεν θα εκτιμούσαν σωστά το κόστος του δανεισμού στη βραχυχρόνια 

περίοδο και πρέπει να προτιμήσουν αντίστοιχα τη βραχυχρόνια πίστωση σε σχέση με 

τη μακροχρόνια. Το αποτέλεσμα είναι η ουδετερότητα ως προς τον κίνδυνο, η 

επικράτηση του βραχυχρόνιου δανεισμού μπορεί να ενισχύσει αντίστοιχα την τάση 

των τραπεζών για δανεισμό στο εξωτερικό. Η παρέμβαση ωστόσο θα μειώσει το 

βραχυχρόνιο δανεισμό α'λλ.ά δεν θα μηδενίσει την ανάγκη για σχέδιο διαχείρισης 

κρίσεων ούτε φυσικά θα μηδενίσει την πιθανότητα κρίσεων. Η πολιτική της τράπεζας 

είναι αυτή που καθορίζει την διεθνή κατανομή χρήματος και την διαχείριση της 

ρευστότητας. 

Αυτό είναι και το γενικότερο συμπέρασμα της σχολής που αντιπροσωπεύουν οι 

Chang και Velasco. Ευθύνη είναι ουσιαστικά της τράπεζας οι αιτίες της κρίσης 

αναζητούνται σε μικροοικονομικό επίπεδο σε αντίθεση με τον Krugman τα 

μακροοικονομικά μεγέθη παίζουν δευτερεύοντα ρόλο ίσως μόνο στην επιλογή της 

τράπεζας για μελλοντικές κινήσεις και στις επενδυτικές της στρατηγικές. Εμφανίζεται 

δηλαδή ουσιαστικά ο ρόλος της τράπεζας σαν κεντρικός σε σχέση με το διεθνές 

οικονομικό περιβάλλον και η κρίση σαν αποτέλεσμα λανθασμένων πολιτικών και 

επιλογών. 
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4.7 Η τtταpτη γενιά μοντέλων σύμφωνα με τη δικ{} μας πρόταση. 
Ποιά θα ε!ναι 11 ανάπτυξη της. 

Με β<ίση τα όσα προαναφέρσιιε πιστεi>ου~ n<ο>ς η Τρiτη γενιά μοντέλων 

εξάνtλ)1σε tις δυνατότητες της στην ερμηνεία της ασιαηκής "ρίσης. Η αvτtstC1ρι:ί0tση 

σν6:μ.εσα ςrrον Κn.ιgman kαι τους Chang ιcαι VelBSCO ;:ι:οu ό;τως cιποδεiχΟηκε είχε 

στοιχεία αλt)&ειας χαι από τους δύο, ουσιαστικά εξάντ).ησc to θέμα ιωι προσέφερε 

έδαφος σε π10 απαισιόδοξονς rφοφήιες- κινδυνολόγονς ( Rubini) για ~λλοντική 

χρ[ση, που On ερχόταν, WJ.ά κσνεiς δεν ήξερε to πότε. Ε1tομένως απαΗ:είται η 

σύνθεση των Μλσ.ιόtερων δειnών <ιι:ι:ό τις τρεις γενιές ποu εiΧ(lν αποτtλε.σμα ~ με 

ανιίσtΟtχtς νέες μεταβλητές. Οι πιθανοί δρόμοι ti\'<lι δύο: Η χοινωνική διάσταση 1τΟU 

διάσταση ποu aνο.φέρεται στις επιδράσt\ς ·της πρα.γμαtι~ οικονομίας σε διε&.•ές 

επiπεδο. 
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4.7.1 tι κοινwνικtl δι&crrιιιπι 

Η έμφαση ποu δόθηα: πριν την ο~ρι<αν"-ή 111σtωηκή ιφίση. επεοδή 01 χώρες 

που πληttόtαν !ιlιχρι τόtf; α:ιιό νομtσμαηκές κρ(οr.ις ()rαν συνήθως ο:νο.ιπuσοόμtνες, 

tlx< να ιαΙνtι ~ την αδυναμία ιων χωρό>ν νντόιν να ιφοσφέρονν ης οιι<0ν0μ1κές 1α11 

ΚΟΙ''ΟΜ><iς συνθήα:ς ΥΙΩ την ισόρροιn\ και w:ι9όρο cn-ώm>ξη ιων οικονομιών ιοuς, 

Για αυτό το )Jyyo κισrt'ύοvμε πως μια τtταριη γενιά ~ιονιέλιι)ν θα πρtπεt να εντ:άξει 

~αβληιtς to δεb<τη ανθρώ;πνήι; ανUιπuξης τοιι Ο.Η.Ε. "°" ιαιλ!ί>πcι •όσο την 
οι<ονομική όσο '"'' την .:οινωνυcή • μορφωηκή αν(ιιmιξη " '" την υγcία των μελών 

~ιως κοινωνίας. Ο δείκτης <ιποτελεitαι από τρείς ισοβαρεiς δεί)C'tες το κ:αtά κεφαλήν 

ΛΕΓΙ. ιο >φοσδόκψο ζωής· "°" δεiχν•• ώσο θα προαδοκ/i να ζ(\σιι ιc/ίaοιος 

'ftWl\Oη"" σήμtρα στη ιώρο και ttλος το Ι<ΟΟΟCΠό tων αrομων •OU έ'f5Μ' 

ολοι<ληρώσεt ιην 9ιτη οuσιαστιt«ί uιιοypι.ωτική tκπαiδr.υση στην αnαιτούμενη 

ηλιοιiα. 'Οοο ~αλύιφο <ίw1 ο ανιi<nοι,ι:ος δεi>.της είναι •ροφανf.ς δη η ιφίση 

cυιοφιVyιται χαι ανήcnροφι. 

Ακόμη απαρο(τηrη είναι η όnαρξη των προσnοΟέσ&ων εκι,νων nou 

«ΛαtτοVνιο.t Ύ\Q. tην δημtο-υpy;α <nαΟcρσό οα:ονομι.cο'ύ ιcλίμαrος ιαιι οικονομ~ 

α,..;mιξης. Η οιιςονομική Uειι&tpία όΙW>ς και αν την ι:ννοεl καν<ίς εiναι WΙΩραίτηtο 

σtοιχciο τοu πλαισ,οv κάθε χώρας. Ο δείκτης του Bcήtage για την οικονομική 

~cρίιι •ερWιμβάνcι μια σεψό α•ό δεΙ.:τες -ου αφσρούν ΟU<Ο\'Ομική διάσιααη της 

~ cπ ~ ... aιpilιcJto "'-αίσ1ο. Σ~ψ;-"' ~cφWιμβά\τι την W:ΙιΟερίιι τον 

επιχεφείν, την ελεuΟιρlα ιου εμ,-τορίαu, τη δημ001ονο111<1\ ύ.ιυθερία. το μtγιΟος τοu 

..,.ρcpνηιιιςοiι σχήμαtος. τη νομισμαηιcή cλευeερiα, την επενδιmιcή cλ<\ι&ρία. την 

οι<Ο\'Ομυcή Uεu&tplα .τα ιtφουσ1α.:/i δικαιώματο.. την ιλευθερiα α-6 .οριμj!άcπις 
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του κράτους και την εpyαcnα"'\ ελtuθερiα. Είναι εμφανtι; πως σε χώρες με 

υψηλότερο δείκτη ελευθερίας η πιθανότητα νομισμαηιςής ~ρiσης μειώνετ<.11 και 

αντίστροφσ. 

Την :ιραγματι-...,Ί συμπεριφοιχ'ι tων δε".:tών αυτών θα την αναλΟΟουμι στη 

συνέχεια 1CΟ.ι εμ."ttιρικ(ι για \'tt ελέγξουμε αν πράγμtιη η θεωρία tαuτf.ζt:τάι στην 

προιι:&ιμένη περimωση με n1ν πραγματικότητα στην ανάλuση των νομισματι-.::ών 

ιφiσεων χσ.ι \ '(J. ενι.σχ(χ,οuμε: τις σρχ.ιχές υποθέσεις ποι~ ι<άνουμε όσον αφορά. τη 

Οεωρiα της τtταρτης γενιά.;. 
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4.7.2 Η διάσταση της πραyματικής οικονομίάς 

Με την κρίση σης ΗΠΑ το 2008 <αι την Μtι<tαση της σε όλο τον uπόλοuτο 

ιΟΟσμο αλλά ιδιαίτερα με t~ νομισματικές κρίσεις ποu πσραrηρήθηκαν στην Ισ'λανδία 

• τη Ρωqίσ • την Ovyyαρiα αλλά και τη μεγάλη vποriμηση του δολαρίου κιι.ι της 

Σtερλ.ίνας ένο.νn τοu ευρώ. δημιοuργήθη~ η εντύπωση ότι η οιιςονομική ειιιαφ}) αιιό 

μόνης της ίσως μπορεί να εξηγήσει νομισματο,-tς κρiσε~ς. 

li πραγματικότηrα είνσ.ι δwφορετική. Πράγμαη. μπορούμε κω ;ιρέχει να 

εντάξουμε to βαθμό οικονοιιι.:ής t~ταφής μέ άλλες χώρες και την ίmαρξη ή μη 

νομισματικής κρίσης σε ••οντέ).ο. αλλά δεν είναι το μοναδι ... '"ό σtόιχtίο που 

χαραΙCtηρίζει μια ιφ[ση. Αγο~ που ι.-πηρεάζουν 6μεσα την πραγματική οικονομiα 

...-αι οι αντίστοιχες αγαταράξε~ ιςω μεtαβολtς τοuς tίναι σημα:ντ1κtς για το 

παγκόσμιο οικονομικό ατερέωμα και όχι μόνο για τη χώρα nou τις υπόκειται Για 

παp(ιδειγμα η cryoρά των ΗΠΑ όχι ~ιόνο των ακινήτων, των παρο.1ώγων αλλά και οι 

αναταράξεις στη διtθνή αγορά πετρελαίου επηρέ<.σαν τις χρηματαγορές όλου του 

<όσμου. Η σταθερότητα ειιομtνως ή αντίστοιχη αστάθεια με τη μέτρηση των 

μεταβολών αuτών εiναι σημC1ντιΚ"ός παράγοντας. Η ύπαρξη στσθερότητας μειώνει την 

σστό.Οεια στις χρηματαγορές ιcαι αvtiστροφα. 

Ακόμη, η Uπαρξη τραπεζικής κρίσης και ο χρόνος &<δήλωσης της θα μποραύσε 

να tρμηνεόσε:ι την ανriστοιχη νομισμαηιςή. Ο χρόνος ΠΟ\J JU.ιλαιότερα uπολογtζοντο.ν 

σε 18 μήνες από την εκδήλωση της τραπ.:ζι.-ήs κρίσης μέχρι την ανtiστοιχη 

νομισμο.:η._'ή όχι μόνο έχει μειαιθεί αλλά και μπορεί η δiδuμη κρίση ''Ο. είνο.ι 

ταυτόχρονη. Η ίmαρξη τρωιεζι.:ής κρίσης σε άλλη χώρα α"ξάνtι •ροφανώς την 

πιθανότητα ιςρίσης σε 1ζ6.Οε άλλη χώρσ. 
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Επεtδή , τα φαινόιιενα ποu α<ολούθησσν την κρίση σης ΒΠΑ &ν tχονν 

ολοιΟ.ηρωθεί Ι(Uι δεν μπόpούμε να είμαστε σtγουροι γ•α 111ν εξέλιξη τους δεν 

μπορούμε vn uχοστηρίξοuμε την τάση αυτή με ποοοη~ δεδομένα πράγμα ποu είναι 

σίγουρο πως θcι ιςάνοuμε στο Jιtλλον. 



S Εμnειρικά μοντέλα κρίσης 

Στη μέχρι tώρα ανάλυση μας παροοοώσσμε μια σειρά από Οω>ρηtι<ά μοντέλα 

βασισμι.'να σε σuy•ε•ρψtνcς φlσεις και Οεαιρητι<tς προσι:rιlσεις. Σtο κεφάλαιο 

αuτδ Οα. αναλύσοu1Jε «vt1στο'χα μοντϋ.α που αναφέρονtαι σs πραyματιιdς 

ΙΙtρΙJΠώσuς <αι ιn'Ο).\ιοΥ<αι μι βclση την ιcUθι πφίπτιοση ξtχωρισtά. Τα μQ\'<tλΔ στα 

°"""1 -,ivtmι η ιιαροuσiαση ο\ιtή αντυφοσωu\ιοw την ι...ιιστοτc άιιοοφη τοο 

σvrrραφΙ.ο. και δεν αJιοtd.ο\ιν ούtι a:m'άκι.ι.α ιαιι ~ Ύ'Δ ιην σοφuγή 

μιλλοvrικών κρίσιων αλλi.t ούτι: ιcσ.ι μομφή προς ιις αρχtς: των χωρών αuτών εkι 

προς τρίτους.. θεωρούμε όη ΠJ>όιcειtαt για μία συλλογή οπό~εων τις οJιοίες και 

ιφιτικά τις βλtποuμt α>J.ά ι«ιι &ν μπορούμε αβiάσtα ν.ι τις αποpρiψοvμt ή '\'α ης 

UW()ειήσοuμε. 

Οι μ<Uτcς αuτtς ~uv μια σι:φιi ο.ώ δ.ιιφορcτυιt( ιιεριaτώ<πις 

κρlσ<ων. Οι ιιερm.ΟΟεις αφορο(ιν ιφiσιις ωιό to 1950 μtχρ1 σήμερα ~..,, αφοροW 

αναπτοοσόμι:νtς ιαιρlως αλλά ••• ανειπυγμtνες χώρις. Οι χιρισσότερcς ιιι:λέt«; 

χρφψοποιούν ιιηνια[α &δομtvα αλλά δεν λε1ποuν και αντ(στο1χu τρφηνιαiο. ή 

ctή<ηα ή και συ\ιδυασμό τους. Οι nιρισσότε~ αφοροό\• έ\•α σV.·ολο ομοειδών 

χωρών ""' λΙ-,ες μ"1 χώι>ο ""δοαφορen<iς uροόδοuς. 

Μ .. ακόμη σηιιανn<Ι! δο6κριση ψΙ να κάνιι με tον aντlστο1χ.ο οροσμό τοο 

...ιιο. σνyγραφέα σχιη<ά , .. tον όρο •~φiση .. Ot ιιερισσόtιρcι; tx.ovν να m'OUV με 

κεριστατιιςι;ί υποτiμ~ και ιιδιι.:όttϊρα ασυνήθιστα μεγάλι1ς υποτ,,μησης. ενώ άλλοι 

δ(νονν σαν κρίση •ι ια σcφά από υποτιμήσεις μικρb; κα1 συνcχδ~ιε:νες. Οι i'ttO 

σίιτΧJ>ονcς μύ.tτ~ αναφtρονια1 σε ευρ(>τεροuς ορ1σ1ιούς φlσεων uρWιμΙJά"ονιας 
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ανεπιτυχείς κερδοσκοπικές επιθέσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των 

συναλλαγματικών αποθεμάτων και την αύξηση των επιτοκίων. 

Αν θέλαμε να διακρίνουμε τις μελέτες σε κατηγορίες θα λέγαμε πως μία πρώτη 

κατηγορία έχει να κάνει με τη μελέτη σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

αφορούν τις αιτίες και τα αποτελέσματα που οδηγούν σε νομισματική κρίση. Αυτές οι 

μελέτες αναφέρονται σε μία σειρά από δείκτες , αλλiι. κανένας στατιστικός έλεγχος 

δεν χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των δεικτών στην 

πρόβλεψη κρίσεων. 

Η δεύτερη κατηγορία εξετάζει συγκεκριμένα στοιχεία σε περιόδους πριν και 

μετά την κρίση. Συχνά η συμπεριφορά της μεταβλητής πριν την κρίση συγκρίνεται με 

τη συμπεριφορά της ήρεμης περιόδου όπου δεν υπάρχει κρίση στις ομοειδείς χώρες 

και αντίστοιχα μπορεί να μελετά και αντίστοιχους δείκτες σε χώρες που δεν είχαν 

κρίση. Παραμετρικοί και μη παραμετρικοί έλεγχοι δημιουργούνται για να 

καθορίσουν το αν υπάρχουν συστηματικές διαφορές ανάμεσα στις μεταβλητές στην 

περίοδο πριν την κρίση και αντίστοιχα κατά τη διάρκεια της. Αυτές οι μεταβλητές 

καταγράφονται και εξετάζονται ιδιαίτερα αυτές που είχαν παράλογη συμπεριφορά 

πριν από την κρίση. 

Μία τρίτη κατηγορία έχει να κάνει με τη μελέτη της πιθανότητας κρίσης πριν 

από το περιστατικό με βάση τα βασικά θεωρητικά μοντέλα. Οι αναλύσεις μπορεί να 

περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες χώρες. Τα αποτελέσματα μπορεί να δείξουν και 

ποιες μεταβλητές των θεωρητικών μοντέλων είναι πράγματι σημαντικές και ποιες 

μπορούν να παραλειφθούν. 

Τέλος, υπάρχει μία τέταρτη κατηγορία, που εξετάζει κατά βάση τη 

χρησιμότητα των μεταβλητών στην πρόβλεψη της κρίσης. Η χρήση μη παραμετρικών 
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μι:θ6δων cuιι>~ °"""""'ιάι nι; W.vτότηt<ς της ι:ρι:wητοιής σχuυαί με το 

ανnκεiμενο δραατηριότηt~ Σωιιός ti\<ιι η ιιιφα<ολου&ηση οριοιιtνων μετιιβλητcί>\• 

πον η συμπεριφορά tουι; tlναι πtρσ από τα φιισιολαγιιώ tουι; CΙ<Utεδα. και 

Οεωροiινtαι ένδειξη κρίσης. Βασισμtνtς σε προytνέστερα στοιχι:Ια μποροvν με το 

συνδυασμό tουι; να προβ).tψουν κρiσεις. 

την •ρ6β4ψη φiοtω\•. Η "10 συvήΟης φοοtγyιση έxtt '"' ιώ\'<ι με την 1'tθανότηtα 

στο επόΙJJΝΟ ή επόμενο διαοτfιιιαtα με βάση ιιiu <ατηyοριοποιημtνη μεταβλητή. Η 

δεύτερη προσtyyιση έχει vα κάνει ιιε τη σί>γκριση συμπεριφορών ονγκεκρψένων 

μεταβληtών στην περiοδο πριν την <ρiση και αντkποιχο ~ιοιις από αυτtς μπορο(ιν 

να βοηθήσουν στην πρόj\λεψη της κρlαης. 

Η πρώτη μέθοδος tχι;ι σαν ιιλωνάmυια δπ «φράζεται σε t\u ονγκαριμt\'Ο 

μέγεθος. την 1'tθανότηtα της <ρiσης. Η μέΘοδος αυτή δiνει αντiστοιχη βορi>τηtα αnι; 

μεταβληtές και αποκλεlει αυtfς που δεν μπορούν να βοηΟήσουν στην ιρμηνεlά της 

κρlσης 1'έρα από αυttς που ήδι1 υπάρχουν. Η ιιεΟοδολαγlα όιιως αυτή έχει 

σημαντικούς .u:ριορισμοiιc;. Δr:ν μι<0ριl ,,. αξιολογήσει ιουι; &Ικιες ανάλογα με tO 

μέydΙος της "1>\'tιοφορ6ι; τουι; στην κρiση 1<αι σχετιιώ με το «Jtά ..δοο θα 

νο δείξουν αντiατοιχα την αξΙΟΙΠΟ'tlά των δεικτών δεν μπορούν να δeiξουν αν σrο 

σύνολο tων κρίσwιν με κοινά χαρωcτηρισπ<ά θα tiναι αξιόπιcnοL Λ<όμη. η μη 

γραμμική φΟΟη τους κάνεt δtΧ1ιrολη την cιναγωγή αutών tων δeι.:.τών σε ορισk:ά 

ιιιyίθη τη σπγμή της κρlσης. Επiαηι; . δεν μπορtΙ να συλλι\βcι το μέγεθος tων 

αντίστοι;ιwν •ροβλημ(ιτων • οJ<λά αναφtρειαι στο )'<ΥΟνός της κρίσης. Το 

uχοκειμενucό στοιχtiο •OV ""6pχ<ι στη μελέτη ιιυτή δcν μκορd νιι σuι.ι.όβα το 
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μέγεθος της κρίσης και επομέ\·ως να σποrελέσει πρώιμο ιι:ριτήριο για την προατασ[α 

κα1 την σνriστοιχη προλψπι~ςή Οεώρηση. 

Από την άλλη η δεύτφη προοέγytση μ.-τορεί ''ά εξηγήσει τα προβλήματα ποu 

πιθανότατα n:ροκα.λούν την κρ[ση. Ε.~ιίσης • μπορεί να εκ11μήσε1 ιη σχετική 

πιΟανότη~α της ύπαρξης κρίσεων μέσω δισφόρων ετερσyενών δεικτών. Έτσι εiVάι 

σπσρο.ίτητο το σύ\10λο των δε-ικτών να εξετάζεται tαuτόχρονα, δεν αρκεί ένας 

δεiκτης να tχε1 τις απαιτούμενες ενδείξεις για να εξηγηθεί η κρίση . αλλ(ι. πρέπει μlά 

σε.φά από δείκτες ''α παρουσιάζt.ι ενδείξεις. 

Σημαντικό είνάι και το πότ.e θα ξι.κινήσει αντίστοιχα η ypονιιcή περίοδος ::ιοu 

κάθε μοντέλο εξειάζει πρtν την κρίση. Β περίοδος αυτή διαφέρε1 χρονικά ωτό 48 

μέχρι 6 μήνtς και επομί.~ αν μέσα αutή την περίοδο vπάρχει ιι::άπο1α ένδειξη πριν 

από κρίση tότε αναφέρεται σε αυτήν ως Οειι.κή ένδειξη κcιι αντ[σtοιχα αν μ1α έχει 

ένδειξη χαι δεν σt>μβεί κρίση, τότε μtλάμε για αρνητική ένδειξη ή Μθος ένδειξη . 

·ενας δείκτης δείχνει σημάδια όταν φt.'ύγει από το μέσο όρο του και πtρα αιtό 

κάnοιο συγιcεκρι~ιένο Μ1πεδο. Τα επiπεδα αυτά εmλέ'γονται φqτε νιι. μην uπά:ρχονν 

αντίστοιχα αρνητικές ενδείξεις και αντίστοιχα να δινει θεtικ<i σε π.eρίsnωση χρίσης. 

Το CΠ.'(πεδο της αποτελεσματικόιητσς του μοντέλου μπορεί Vά ελεnΟεί οε 

βαθμό οποτελ&σμαηκόιητας των .. ψtρους δεικτών εξετάζεται η ικανότητα τους 

στην επtξήγηση <αι την πρόβλειιη πάντα σε σύγκριση με άλλους δείκτες. 

Στον αναλυτικό :τiwκι~ περιλι.ιμβάνοvιαι 1t\θανές μεταβλητές όπως δίνοντ(1ι 

από κ<iΟε εργασiα. 1tou αναλύουμε αvtiστοιχα σuν εμπεφι"ό μονtέλο. 
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Bilson j . 

(1979) 

Blanco Η. ""' 

O:ut>erP. (1986) 

Κaιnin s. 
(1988) 

δεδομένων, (αναφtρονται μ< μα\ιρο οι πιο 

δείγμα αποtελισματικοί) 

32 χο>ρtς 1 .Σ\Ι\'αλλαγμαη<ά Το μέγεθος~ 

ιu: tμ~αη στο αποΟtματα/ΜΙ. υ•οήμη<~ης δ[\•tto 

Υ1ςΟtίμηση 

του)Jιχιοτον S% 

1973-1981 

τρψηννιlα 

107 

τοulάχιοτον Ι S% 

ιο0tψία 

). Μι."ΥtθυVΟ'Ιl εnώριαιν ανrίοτοιχα η J ε(\<αι , 

Ι.Μιγtθυνση 

1 .ιμπορι<ό ισοζ\ιγ1ο / ΑΕΠ 

υποήμηαης. 1 

σ><ιώδης ιοοτψl 

δuνtηόιητα 

Εσιιάζι:ι on 

m0α\'6τητα 

tιιόμι:νη περίοδο. 

Υπολογ\ζι:ι " 



Cυmby R. και 

Van Weinbergcr 

(1989) 

&l'wards S. 

(1989) 

σε σχtση με το 3.Μεγίθuνση tξαγω-ιών 

δολ(,ριο. 1953-
4.ροt.ς κ-εφαλαίων / ΑΕΠ 

1983 ετήσlα 

s. Μετα/J<>λtς στα 

Q'\Ι\'αλλιιγμάtιl(ό. απ:οθtμcιτu 

6, 1'ληθωρισμ6ς 

7. πpαyμαηd.ς ισοtψiι:.ς 

8~ Πραγματηcή μεγtθuνση του 

ΑΕΠ 

9. αλλαγές στις εξο:γω-ιικίς 

τιμές. 

Αργεντινή Μεγέθυνση 

πιστώσtων. 

39 1. Ξtνα χάγια κεντριιcής 

έχουμε uποτiμηση. 

Εξ<τόζει 

μεtαβληtές 

ης 

τρία 

χρόνια πριν και 4 

μετά την ιιποτίμηση , 

με την σ(ηκριση 

όμοιων ιιεrοβληtών 

στην iδια ομάδα 

χωρών. Η μελtτη 

επiσηι; εξεtόζει την 

περίο00 μετά την 

.cρίση. 

Εστιάζει στην 

mθανότηtα κρίσης 

την επόμενη περίοδο. 

Η <εντριιcή ιδέ<ι 

πφιστατι..:ά από τράπεζας /βασικό )'p1\μα είναι η εξήγηση των 

24 χώρες με 

τουλόχtmον 1 Ο 

χρόνια σταθερή 

ισοτιμίά. 

1962-1982 

αιτίων t (OV 

2. καθαρό ξέ\•α πάγια Ι Μ 1 

3. Εγχώριες 

δημοσίου τομtσ/ 

mστώσεtς.. 

υποτιμήσεαιν 

πιστώσεις μεταβλητές 

οι 

1-5 

σvνΌλtκές χρησιμοποιούνται για 

νσ ε:κ-ιιμήσονν την 

πιθανότητα 

100 



μηννιία και 4. nραyμαn<i\ ιοοτψiα νaοti.μηαηι; Κάι ot 6-

φψην1ιCΙία s. Ιοοημία •cφά)J.ηληι; 
12 .,... ... 

&ΟΟμtν<ι 
σyορός. 

ιτφιτράvοuν την 

οικονομική 

6. Μι:ytθuν<>η πlσtωση-; 
Κ<ltάστcιση 3 :ι:ρόννι 

7. Μt"(tθuνση πlσιωσης σιον χριν από την 

δημόσιο τομέα uποtiμηση. 

8. Μεγtουνση •lστωσrιι; στσν 
Σημανnκtς διαφορι'.ς 

παρατηρήθηκσν 
δημόσιο τομtα/ΑΕΙl 

αvάμοοα στις δύο 

9. Δημοmc>\"Ομυcό ομe&ς χωρών. 

ω..ψμcιΙΛΕr1 

10. Ιαοζ(ιyιο <Ρ<χοuσών 

αuναλΜ.γών / ΛErl 

Ι Ι. όροι ει,.ορlοu 

12. Λάθη και καραλιινεις αuν 

βραχιιχρόνιο ..:φά).αιο 

Ι 3 . Σuνaλλnγμαnιcοι tMno• 

Edwaιds S "'" 20 Ι .Ε~~ ιnστώcmς εψ.ξη .... 
Montiel J. (1989) ιu:ριqταm:ά δημοσίοv τομάι/ CJ\J\"Ol.uιtς Edwards (1989) μι 

ωιοτψήσιων mστώοιιι;. την ιιερίοδο .. 
τουλάχιστον ι 5 % 

2. πραγματιι<'ή ισοτιμ!α 
αυξάν<ται και μ τη 

γw tοuλάχ•στον 2 μελtτη 1ttpvπώοεων 

3. Ισοημtα παράλληλ11ς 
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ypόνtα μετά cι:ιτό αγοράς. 3 χρόνια πριν από την 

σΤ(lθερή ισΟtΙJΙί(l, 
4. Μεγέθυνση πίστωσης 

..:ρίση . 

Από to 1962-82 

ετι}cπα. 
5. Μεγέθυναη πίστωσης σιον 

δημόσtο τομέα 

6. Μεγέθυνση πίστωσης στον 

δημόσιο tομtα/ΑΕΠ 

1. ΔημοσιΟ\'Ομ1κό 

tλλtιιιμα/ΑΕΠ 

8. Ισοζύ-(10 τρεχουσών 

11\1\•αλλαγό>ν Ι ΑΕΠ 

9. όροι εμπορίου 

10. Πραγματικοί μισθοί 

Humbc:rco J. , Κολομβiu. μεγέθυνση π1στώσε.ο>ν Υπολογίζει t')V 

και Hcm:raS.(1991) μηνιαiα 
ισοτιμία στην 

mθανότηtα 

υποτίμησης τον 

..,ρά).),,1λη αγ<ιρά 
επόμενο μήνα. 

Edin Ρ. και Δανiα Προσφορά χρήματος Ειmιιούν την 

Vredin Α (1993) Φινλανδία 
προϊόν 

mθcινότητα σχετικά 

Σοιιηδία και με. το σ.ν tον επόμενο 

Νορβηγiα 16 
εχιtόκιο εξωτερικού 

μήνα μεταβόλλεtαι η 

περιστατικά που mΟσνότητα της 

102 



ορίζονται σαν Επlιαδο tιμών tξωttρι<Ο>ί uποtiμησηι; .. 
u•ερβάσεv; τηc; 

Πmμαuιςή ""'τιμiα 
ο;ι/οη μt το .. 

ζώνης σιόχοu- aραyμαnχά tγι\τ 

Σwαλλαyμααιtά αιrοθtμιιιο. Ι 

1978-1989 
VΟΙΟtψηση. Οι 

ασαγωytς. 
σημιινrιι<tς 

μηνwίο δtδομt-·α. 

ε11πορικό ισ<>ζVγ~ο. μeταβληtές δεν είχαν 

ιςιόλογα 

αποtV.ί.σμαια. 

Edwvds S. και 48 1. ιαιθαρ{ιξb"' <άΤ"' I ΜΙ Εφ.ιξη ... 
Sanιaellι J. (1993) U<Οtιμήοmς ~ 

2. Εnώριες πιατώcmς 
Edwlllds (1989) ... 

το 1954-1971 Edwιrds Monιid 
δημοσίου τομέα/ σννολιι<iς 

ετήσια δεδομtνα 
ιηcnώσε~. 

(1989) με πολιη~tς 

<ΟΙ κοινων11cιfς 

3. •ραyμtιt\ιςή "'°"μία 
μttψητξς ""' 

4, 1σοnμiα ..,ρω.ληλης μιιορο6ν , .. 
α~ οροιcαJ.b>ουν ιο 

ινδιαφtρον και την 

S. Μεγtθυνση πiατωσης 

ο,ρο>yή τοu ΔΝΤ. 

6. Μεytθυνση πlσtιοοης στον 

δημ4σιο τομάι 

7. Μ~"'Ι aimωσης στον 

δημό<Jιο tομfα/ΑΕΠ 

8. Δημοσιονομικό 

tλλιφ1ιιι/ΑΕΠ 
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9. Ισοζiιy~ο τpε.χουσών 

συνιω.σγών / ΑΕΠ 

1 Ο. Ονο~ιαστιιαl ισοτψία 

11 . Πολlιικi1 δοοαρΟΟχειιι 

12. δημοι:ραtία 

13. ΠΌλιnιcή βίσ 

14. αριστερή ιδεολογία 

15. Αριθιιός ταραχιf>ν 

16. Σχετικό ΑΕΠ καtά κεφαλή 

ΚJc.in Μ. ιςαι 87 1. διμιφεiς πραγματικές Εκτφάται η 

Μaήοη Ν. (1994) περισταtικά. Ι 9S7· ισοημiες χιθttνότητα 

1991 μηνιαίσ. 
2. πρα.γμαtικές ισοημίες 

\mοήμηοης την 

στροπuλοποιημένες 
επόμενη περίοδο. Το 

δ&ίγιm δι.άκρίνtmι 

3. καθαρά ξένα Πά'(UJ τοu 
οτην προ χαι ιιετά 

νομισμαπιcοU tομiά Ι Μ 1 
θreιιοη Woods ε~ιοχή 

4, καθαρά ξένα π(ιγια τοu καθώς 1<αι στο αν η 

νομtσμcιnκού τομέα. Ι Μ Ι χώρα tU..ικά 

σιρογyuλοποιημtνο επαναπρόσδεσε την 

5. ελευθερία αγορών 
ισοnμίιι nκ ή αν την 

iιφησε ελεύθερη μετά 

6.σuγια:,,,ρωση εμπορίοu την κρίση. lδUJίtερη 
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7. ~ <Μ'άλλαytς σημα\'fικότηw 

tψttρu:olί ί«>ξον ΟΙ 

°'""""' <Μ-a>J.ιrιές με .. 
8. αναιlση~ CΜ-ώJ.ιιytς 

r.ξωτιρικού 
εξωτερι><ό. 

9. .ιφάλαια που δtα-~ίθcνtο.ι 

για την διατήρηση της σταΟερi1ς 

ισοtφ\ας . 

Otker 1. ""' Δαννι. Επώροις ~nστώο<:ιι; Σtόχος ε-1''01.., 

Pazatbasioιfu c. lρ)..,.-δία σιισχtπσ'1 -Πραyμaτιχή ωcοτιλωματ1>.-ή 

(1994) Ιmιανlα 
ιοοτψία 

μmιβλητών με ""' 
Νορβηγiα ""' φσ:τόλ&ινη ιης 

Σοuηδiα 15 
ιμιrοροο\ ισοζύγιο 

ζώνης είτε μι 

περ1σταnκά και ανιργkι vποτίμηση ι: itε μι 

1 Ο αλλαγtς στην 
.. ιιιtδο τιμών Γορ1ιαviας 

ελι:ΟΟερη 

ημή της στιιθερής διιι.,.,;μαιιση. Η 

ισοτψiας. !979- ~φο!όν "Jnθαvότηt(Ι. 

1993 μηνuιία- σιινο)J..,yμαtι<ά ωιοθtματα υποτψησης 

αυξάνεται σημαναι:Α 

~αντρική ιοοτψiΔ ζό>νης 
~φιν τις υωnμήσιις. 

\OOtψio cιιιtοιdων 

θέση στη ζώνη στ6χιυσης. 

Collins 18 χώρες με Ι. Σuναλλαγμιιτι•'ά αΛοθtματα Οι 1-4 μετρούν 
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S.(1995) σταΟερtς 

ισοtιμiες ωcό το 

1979. 

Dombush R. , Αργενηνή. 

GoldΓajn 1. και Βραζιλία • Χιλή • 

Rodήgo Ο. (1995) και 

Μεξικό 

1975-1995 

Ετήσια ~' 

/ΑΕΠ. tην απόσταση ο:·πό 

2. πραγμαtικό ΑΕΠ 
την κρίση κcιτ·(ι την 

οοοία uποημά ης 5· 7 

3. Μεταβολές πραγματοοiς και πώ<; η οικονομία 

ισοτιμίας. 
φτάνει στο επύτώο 

4. Κάτηyοριοποιημένος 8ςpiσης. Η mθα,•όrητα 

δείιm)ς ισοτιμιών. 

5. Ιlληθ<ι>ρισμός. 

κρίσης έχει να κάνει 

με 6-60 μήνες πριν. 

Οι μεταβλητtς ποu 

6. Ισοζ(>γιο τρεχουσών δεν 

σuναλλαγών/ AEll 

7. Ξένη βοήθεια 

1Εpσyματική ισοτιμίιι 

πραγματικά εmτόκιcι 

μεγtθuνση Α ΕΠ 

Πληθωρισμός 

δημοσιονομικό έλλειμμα /AEll 

ήταν στατισηκά 

ασήμσ:ντες. Το 

δοίιλεψε 

καλά για 12 μήνες 

πριν Κt.ιι για nς 

σημανηκtς 

μεταβλητές. 

Χωρίς 

χρησιμοποιούν 

σταηστικές μετρήσεις 

επικεντρώνεται σt 

κοινά χαρακτηριστικά 

που παρατηροίινται 

σης περιόδο\>ς πριν 
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tι:τραμηνiα 

Eichengreen 8. 20 

Rose Α. '"" Βιομηχαν1.tς 

W)'Pio<ι C. (199S) Χ6>ρ<ς 78 ιφiσεις . 

33 αnτνχημέν<ς 

tmθώιις ιαιι 45 

1959-1993 

τρtμηνιutα 

δcδομένα. 

Ιοοζ(ιyu> 

σm-ώ:λιιγών f ΛΕΗ 

XJ>f,o<; f ΛΕΙΙ 

1. 

ισοτιμίιι:. 

3. Με'(tθ\ιν<ιη ΠΙΟ'Ιώο<ων 

4. Μr;yέθυνοη ΜΙ 

S. Λ•οδόσο~ οιιολδγων. 

6.~ιτόκια 

7. Τιμές μετοχών 

8. ~ύ.ηΟοορισμός. 

9.μtγέθυ\..,,. μισθών 

10. μr:ytl1w<Jη ΛΕΠ 

Ι Ι .ανάπnιξη α•ασχόλησης 

στα Οι ιφiοα 

~ίνουν .. 

α•οτυχημένε:ς 

<tρδοσχοπικές 

επιθέσεις "" 
αποκί..ε:ίουν 

περunώοεις που &> 

αχετiζονt<ιι άμεσα μι 

την ><itm\ της ιι-ιορός. 

Η ειcτiμηση nις 

aιθο,-δτη~ ιi\'111 

κεντριιςή στην 

ΙΧ''άλιιση ιοιις. 
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13.δημοσιονομικό έλλειμμα / 

ΑΕΠ 

14. ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών / ΑΕΠ 

15. μεταβολή εξαγωγών 

ι 6. μεταβολή εισαγωγών 

ι 7.κυβερνητική 

αποτελεσματικότητα. 

18. κυβερνητικές απώλειες 

19.εκλογές 

20. Κυβερνητικές αλλαγές 

2 ι . έλεγχοι κεφαλαίου 

22. αριστερές κυβερνήσεις 

23. νέοι υπουργοί οικονομικών 

24. προηγούμενες κρίσεις 

25.προηγούμενα γεγονότα 

στην αγορά συναλλάγματος 

Flood R. και 17 χώρες 1. ' καταρρευση στην Το μοντέλο 

της λατινικής αναπτύσσεται και 
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Morion Ν.(1995) 

Moreno R. 

( 1995) 

Αμεpι<ής 80 πρα.ηισ.τιιςή ισοημ(α εξειόζε1 το μέγε&ς 

:ιερίοδοι 
2.δια<ύμανση 

και to "JΡ(>νο ~ 

σταθερών 
πραηιστι'(ή ισοτιμiα 

υποτίμησης καtό. ιη 

ιQΟtιμιών 

φιών μηνών από 

διlιριαιια rη;\ 
πρόσδεσης ανάιu;σα 

στον .._-ανόνu και την ! 

το 1957 έως το 

1991 μηνιαία 

δεδομiνα 

Ινδονησία, 

Μαλαισία , Νότια 

Κορέα 

Σιγκαπούρη 

ΤαΊλάνδη 

Φιλυτπίνtς 126 

περιοταηκά 

ιαιρδοσκοπucών 

παρέκκλιση. 

αλλάγή στη δφερή ιαοrιμiα Η έμφαση 

δίνεταt στον έλr:m> 
αλλαyές σια πάγια εξωτερικοίι 

( <εντρι<ή τράm:ζα) 

και την περίοδο 

ισοτψία επιtοκi(Ι)\• 
κρίσης και το m• 

r.ξαγιuyέ</ r.ιααγιuy~ υπάρχουν δισφορές. 

έλλειμμα παραγωγής 

προσωρινή κο.ι ια 

(μεγέθυνση εγχώριων δεδομένα αφορσiιv 

επιθέσεων . Τα 72 πιστώσεων/ χρημcιτι~ά α-ποΟtματα ) ένα μί1να πριν α;τδ 

tχον">' να ιώνοuν σε cnίyχριση με ΗΠΑ την κρίση και δεν 

μι υποτίμηση και 

τα 54 με με ΗΠΑ συμπεριφέρεται 

αναιiμηοη. διαφόρtτιιι:ό: πριν ωtό 
μεγtθυ,-ση στο Μ3 σε 

την κρίση. 

ούyιφιση με ΗΠΑ 
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(δημοσΙΟνομ><ό έλλιιμμιι 1 

δημόσιες δαπάνες) σε <nίγχριση ιιε 

ΗΠΑ 

Πληθωρισμός σε σUΎκριση με 

ΗΠΑ 

Sachs J 20 1 προ:γμαηκή ισοημία •• έμφαση 

Tomell Α. rοι α"αδuό)Jε'•ες 
2. 

δίνεται στο ερώτημσ. 
Π1στώσt·tς crro δημόσιο 

Velasco Α. (1995) αγορές . 1985-95 
τομέα/ ΑΕΠ 

γιατί ορισμtνες ~ώρες 

μηνιαία και Qιηρεάατηκαν 

ετήσια 
3.Μ2/συναλλαγμαttκά 

περισσότερο από την 

αποθέματα 
~<.ρίση σtο Μεξικό σε 

4.αποtαJιιεύσεις /ΑΕΠ σχ00>1 με όλλες. 

5.επεvδόοειqΑΕΠ 
Παρόλαutα δεν to 

πετυχαί\•tι γιατί δεν 

6.κεφαλαιακt.ς ροtς/ΑΕΠ δε'χνει "' 
7.βραχν~νιες κεφαλαιακές ιδιαιtερότηtες των 

ροtς/ΑΕΠ 
κρίσεων της περιόδου 

ΠΟU εξttάζεL 

8. κuβερνηηκtς 

ιαιtαναλωτικtς δαπάνες/ ΑΕΠ 

9. Τρέχουσες συναλλαγές 

ΙΑΕΠ 
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CaJνo G. και 

Mendoιa Ε. ( 1996) 

Mtξucό 

1983-1994. 

Μηνιο.iα ιrο.ι 

εtήσια 

Eichengreen Β. 77 

Ι.Μ2/ 

αιtοθέμαtα 

σννώ.λαyμσηκά 

2. 'Ελλεφμα /πλεόνασμα σιην 

αγορά χρήματος 

Εστιάζουν στι; 

ιινισορροπ'ίες 11); 

αγυρc\ς <αι Π\ 

αtέλε~ του τομό> 

ιι.:αtά τη διάρκεια της 

κρίσης. 

ι . μεταβολή σtά Στόχος εiναι η 

Rose Α. αιι περιστατικά από συναλλnyμαtικά αποθέματα. διχοτόμος μεταβ>.ηιή 

\VyploszC. (19%) 1959-1993. 

tριμηναι(α 

αφοV αναλυθούν tΩ 
2. πρα.γματιΚ"Ιl ωcοτελεσ~ιαηι..;1 

ισοτιμία. 

3. Μtγέθuνση πιστώσr..ων 

4. Μεγέθυνση Μ 1 

5. Αποδόσειc; οιιολόyων. 

6.ΕπιτόΚΙα 

7.Τιμές !"'fοΧών 

8. πλι1θωρισμόc;. 

9.μεyέθυνση απασχόλησης 

1 Ο. μcyέθυνση AEfl 

Ι Ι .δεί<της ανφγίαc; 

13.δημοσιο\'Ομικό έλλ.εφμα Ι 

παραπάνω θεμελuiιδη 

μεγέθη να δεlξ<ι αν η 

κρiση στην ά).).η 

χώρα επηρεlψι τη 

χώρα μαc; •• , -· Οι 

εμπορικοί σύνδtσμοι 

φαίνεται να είγαι Ο) 

σημσντικοί όταν 

υπάρχει επαφή. 
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Frankel J. και 105 

αναπτυσσόμενες 

ΑΕΠ 

14. ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών Ι ΑΕΠ 

1 5. μεταβολή εξαγωγών 

16. μεταβολή εισαγωγών 

17.κυβερvητική 

αποτελεσματικότητα. 

18. κυβερνητικές απώλειες 

19.εκλογές 

20. Κυβερνητικές αλλαγές 

21 . έλεγχοι κεφαλαίου 

22. αριστερές κυβερνήσεις 

23. νέοι υπουΡΎοί οικονομικών 

24. προηγούμενες κρίσεις 

25 .προηγούμενα γεγονότα 

στην αγορά συναλλάγματος 

26. Κρίση σε άλλη χώρα ( 1) 

αλλιώς (Ο) 

ι . μεγέθυνση πιστώσεων Παρέχεται ένας 

ευρύς χαρακτηρισμός 
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RooeA( l996) χώρες ,117 2. δημcκηονομικό έλλειμμιι/ των νομισμcιτ~ών 

ιmοημήσε1ς ΑΕΠ κρίσεων. Η εξέλlξη 

τουλάχιστον 25% των μεταβλητιiJΙ' 
3 .αύξηση κατά ~<εφαλή ΑΕΠ 

και αuξημένος αυτών σvyιφίνεται με 

πληθωρισμός 
4. εξωτερικές χρεώσεις Ι ΑΕΠ 

τη συμπεριφορά τους 

tοuλάχιστον "ατά S.συνα)J,,γματικ(ι αποθέματα/ την ηpεμη περ!οδο. 

100/ο σε σχέση με εισαγωγές Οι δεί<1t4 

τον ..:ροηγούμενο 
6.Ισοζύγιο τρεχουσών 

χρησιμο:rοιοtίνιnι yιιι 

χρόνο. 1971·1992 
σνναλλαγό>ν / Α ΕΠ 

νσ προβλέψουν την 

ετήσια. πιθανότητα κρίσης. 

7, αποκλiσε\ς από το ΡΡΡ ιης Μόνο 5 α-πό τα 

πραγμcιπ1'ίΊς ισοτιμίας mφισrσ.τιιdχ 

8. Οικονοιιική ανάπτuξη με 
σωστή πρόβλs'Ι"l 

βάση το δείκτη του ΟΟΣΑ 

9. επtτόι.;10 εξωτερ1κοίι. 

10. δcivειι:ι εμπορι<ών 

τρα<εζών. 

11. Δάνε.ια με χαριστικούς 

όρους. 1 

1 

12. μεταβολή πιστώσεων 1 

ι 
1 

13. βραχυχρόν..ς πιστώσε1' 1 

1 
Ι 4. π1σιώσε•ς δημοσiου tομέα. 

113 



Goldsιciη Μ. 

(1996) 

Kaminsky G. 

15. Λναιmιξιακά δάvt~α 

τραπεζών. 

16. ΡοtςΞΛΕ 

Λργtνtινtj, δu:Ονη επιtόι<ια Χιορίς τη χρήση 

Βραζιλία. Χιλή δισφορtς στις ""'·αλλιιγtς ε)J;rι,ων παρουσιό.ζι:ι 
κcιι Μεξι.:ό. γtατί κάποιες χώρες 

μετcξύ a:εντριιcώ\! και εμπορικών 

και 

μηνιαlα δεδομl\·α 

20 χώρες 

τραπεζών 
ήταν πιο tvcΊλωτεc; 

ισοζύγιο 

στις 

tpεχουσών ιφiσεις 

μεξικα-vικές 

1((1\ τοuς 

σιιναλλιιγών Ι ΛΕΠ 
παράγοντες ΠΟ\Ι 

αύξηση τραπtζιι<ού δανεισμού οδήγησαν στην ιφίση 

με ταuτόχρονη μείωση τιμών τοu 1994 στο Μεξικό. 

πσ.yiων. 

πραγματιι<ή ισοτφία 

βρα;ιuχρόνιος δανεισμός. 

Αδuναμlες τραπεζικού τομία. 

Ι .Μοyiθ\Ινση εξαγωγών Εξετό.ζι:ται η 

18 και Rcinbart C. βιομη;ιανικtς και 
2. Μεyi.Ο\Ινση εισαΎ•>γών 

σvμπtριφοpά 

(1996) 15 μήνες πριν και μετά 

αwπτυσσόμενες ~- Τάσεις μεlωσ>~ς της την φίση ταιν 

76 \'Ομισμαηκtς π:ρα:γματ~ διμερούς ισοημίας. μεταβλητώνl-15 οι 

και 26 τ~ικtς 4. Αλλαγή όρων εμ~ορίοu 16-17 αφορούν την 

κρίσεις. 1970- πιθανότητα των 
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199$ μην~σiσ s. J"1αβολtς <110 ι<ρl<mαιν. Η 

σvνολλσyμαη•ά αποΟtμα ια Ο~ΙΟλόγηση yiνttάl μι 

6. ζήιηση ;σ>ήμα1ος/ W..ιμμα 
βάση την \mιιρξη ή 

•ρ<χ>φοράς. 
μη Οι1ι-.."ών 

•Ρ"ιώ!ιοιήσcων 

7. Μctαβο)Jς σtιι; φcwζι~ 
στην •ρο ιης κρiσ>Ι; 

ιcσταθtοtu;. 
ΙΙιjΜοδο. Οι 

8. aροyμαn<ά cnt6<ιa <Jημανt\100( διiιcw; 

9. Δ"1φορά ( Sprcad) caιtooou 
φ.,., σηιιανtυ<Ι\ 

uαχν6τηm 

""tαθtοwν-~. 
ιιρ6j\).tfης. 

10. ΙοοtψΙΔ uιtoteiαw. 

11. >t<>IJ.αιιλοοιαcπής Μ2 

ΙΖ. Μ2/ σvναλλαγμαη<ά 

α:11:όΟtμα.τα 

13. μcyiθυνση cπώι>ιων 

1tισtώσtcον 

14. μttαβο).tς σrιι; τιμtς ταιν 

μctοχών. 

ΙS. πραγμαιιο;ή ανά:πυξ•Ι 

16. οι.ονομιιcή cλ<ιι()cρΙD. 

17. tρωιtζι~ <ρiσtις. 
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Κιυιμnιn Ρ. Γαλλiα. Ανφyiα Ot μετοβλητtς 

(1996) Ιταλία • IO'JWViα • 
t)J.cl,tiς •ρο'Ιόντος 

δtί;("'OUV όtt δι;ν tί\'(Π 

Σοοηόiα "'" σχετικές με ης 

Ηνωμένο 
1'ληθωρ1αμc\s 

αυ'tοtροφοδοτούμtνtς 

βααiλ<10 <αtά τη δημό<>ΙΟ Ί.Ρtο</ ΑΕΠ 
κρίαει.:;. 

δlάρι<εΙΟ της 

κρίσης tO\J ΕΝΣ 

ΤΟ 1992. 1988-

199S ετήσΙΔ 

tρψηΥιιιiα .. , 
ημερήσ .. 

Milesi-Fcπetί Μεξικό χρεώσι~ς Ι •ροσαρμοαμtνο με Η •ροαέyγlση 

G. ""' Razin Α. Χιλή 4 επ&ισόδuι βάση την πραyματι"1i 1σοτιμiα ΑΕΠ. αυτή έχει '-'α κ6:νιι μt 

( 1996) η Νόrια Κορίά , η την εαiμηση των 

r.ξαyιιιγtc,/ ΛΕΠ 

Ιρλανδία το -.:αι μεταβλητών με τη 

Ισραήλ δεν εlχαν 
•ραyμαn<ή 1σοιφlα μεlον την 

χρήση μοντt>.οv 

ιφiση liryo 
ιr.'Ομε\οόμενη yuι την iδ1α χφlοδο. 

p«>biι όποu ΟΙ 

οJJ..ατή; αιιοταμιtύσι~ς ι ΑΕrΙ μεταβλητές 

a:ολιn'"ής .•. η 
δοιμοσιονομ11'ή mτ6σταση ~· 

σον 

Αucπραλiα δεν ΙΟ1t1J'ΙΟΡΙΟ""'ημtν<ς 

ιίχι ιφίση alllι 
r;υαιοθηοiΔ '°" tρα•<ζ•<οlί 

με βάση '°"' 4 

••• δεν άλλαξ& το μέσ. ορισμούς των 

πολιtι1'1). πολιrι-:ή α.στάΟεια 
νομισμαnκών 
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<nίνθοοη κεφσλι:ιιακcόν ροών. ιφίσεων. Η ερyασiα 

εξttόζ<ι και το ρόλο 

των τρεχ<>uσόιv 

συναλλαγών. 

Otker 1. a(Q..\ Μεξικό • 4 Πραγμαtu<ή ισοtιμίn Οι μεταβλητές 

Pazarbasίogι·u c. περ1σταηκά 3 
ουγα)J.αyματικά αποθέματα 

tκτιμοUνται για τη 

( 1996) αυξήσεις ιιεταβολlι και την 

επιtοκίων και 2 
διαφορά ·πληθωρισμού με 

mΟανδτητα κρΙ.,.; 

μειώσtις και 2 
~ΙΠΑ 

την επόμενη περίοδο. 

διορθώσεις προς ανάπτυξη προϊόνιος Το διfyμα δφκρh•ttαι 

ένα ·πιο ευέλικτο tni<Yης και σε δύο 
επιτόκιιι ΗΠΑ 

νομισματικό )'J>ΟV\Ι(ές περι6δοu; 

σύστημα. 1982- Πιστώσεις της κιντρικής 
πριν και μετά to 

1994 μηνιαία. τράπεζας προς to φαπεζικό Νοέμβριο τον 1991 

σύστημα οπότε και 

αναδιάρθρωση τραπεζικού εγκαταλεi~κε η 

αuστήμαtος ( 1) 11 όχι (0) σταΟερή ισοt1~ιiα. Η 

ικα,'6τητα πρόβ>.tψη; 

Μεpiδιο των βραχvχρόνιων 
τον μοντίλοιι 

συνα)J.αyμαηκών χρεώσεων 
μειώνεται <>ημανtοο\ 

δημοοιονομικό έλλειμμα 6 μήνες πριν την 

ισοζύγιο τρεχουσών 
φ(<>η. 

συναλλιrιών. 
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Corscιti G . 27 χώρες Τα 

Pesc;nιi Ρ. 't.."'Οι Δt.:tμβριος 1996· αύνολο παγίων αποτελέσ1ιστα 

Roubini Ν. ( 1998) 

Goldfajn 1. κα1 

Rodrigo ν. (1998) 

Δε<έ1ιβρ1ος 1997. δεiJ.:\'Ουν ότι η κρίση 

μηνιαiα στην Ασiα (1997) 

3. Ισοζ"ι•ο tρεχοιισών σννδtετcη με 

σuνολλαγών. 
θεμελ1ώδε1ς 

4. ΜΙ/ σuναλλαyμαηκά <ιδοναμiες. Ιδαιίτερα 

αποθέματα σε χώρες με χαμηλά 

5. Μ2/ αυναλλαyματtκά 

αποθέματα. 
α-ποθέματα 

6.βρα;cυ;ι:ρόν~ χ1στώσε1ς Ι 

συναλλαγμαnκά αποθέματσ 

26 χώρες 1. απο<λiσε«; από την Εξετάζεται η 

ιcαι διαφορεtU(Οi πρcιγμαtιιcή ισοημία με. διάφορα ικανότητα πρόβλε1ιη-.ς 

ορισμο\ 

κρiσης 

Μά«>ς 

Μάt0ς 

μηνιαίο.. 

της •φιtήρια. Εκτίμι1ση μοντέλων των παραπόνω 

1985 -

1997 

1σορραιτlας. 

2. Πρόβλtψη χρονοσειρών ιιε 

βάση t«; προσδοκίες της αγοράς. 

μεταβλητών με βάση 

διάφορες ;ι;pοV1<ές 

περ16Qοος. 

προσδοκίες 

μπόρεσαν 

προβλtψοuν 
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Kaminsky G. Αργεντινή , 

και Leidennan L. Ισραήλ και 

(1998) Μεξικό. 1 985~ 

1987 μηνιαία. 

Milesi-Feπeti 105 

G. και Razin Α χαμηλού ή μέσου 

(1998) εισοδήματος 

χώρες. 4 Ορισμοί 

κρίσεων 

διαφορετικές 

προσεγγίσεις. 

Από 1 19 έως 172 

περιστατικά 

ανάλογα με τον 

ορισμό. Χρονική 

περίοδος 1970-

1996 μηνιαία. 

πραγματικά τα 

! 
μοντέλα κρίσης ; 

ανεξάρτητα από τον 

ορισμό και τον 

αντίστοιχο ορίζοντα. 

νομισματικές κρίσεις Αναφέρεται 

δημοσιονομικές κρίσεις 
στην πιθανότητα της 

κρίσης με βάση τα 

πληθωρισμός προηγούμενης 
προγράμματα 

περιόδου. 
σταθεροποίησης. 

l. μεγέθυνση ΑΕΠ Στόχος είναι η 

2. Επενδύσεις 
παρουσίαση των 

μεταβλητών με βάση 

3.ΑΕΠ 
την κατηγοριοποίηση 

' 

4. Δείκτης ανοίγματος αγοράς τους και την εκτίμηση 1 

' 
τους σε ένα probit 

5. συναλλαγματικά αποθέματα 
μοντέλο βασισμένο 

/εισαγωγές 
στους ορισμούς των 

6. συναλλαγματικά αποθέματα νομισματικών 

/Μ2 κρίσεων. Η ανάλυση 

7. χρεώσεις εξωτερικού / ήταν πιο 

εξαγωγές 
αποτελεσματική στο 

βραχυχρόνιο 
1 

8. χρεώσεις εξωτερικου/ ΑΕΠ 
διάστημα πριν την 



Siwin.ska J. , Χώρες της 

9. πληρωμtς επttοκίοu κρίση όtαν τα 

r.ξωτερικών χρεώσεων Ι ΛΕΠ συναλλαγμαη..:ύ: 

10. 
αποθέματα 

χρεώσει4 
ήταν 

χσμηλά και η ισοtιμίο 

υπερτιμημένη Τα 

11 . χρέωση δηιιοσίοu τομέα διόcφορα περισταn•'ά 

/σιινολικές χρεώσεu; 
ήταν πολύ 

12. βρο.χvχρόνwς χρεώαεις Ι διαφορετικά μειαξύ 

συνολικές χρεiοσεu; 

13.ΞΛΕΙΛΕΠ 

14. καθαρές 

χρηματοπισιωηκές ροές Ι ΑΕΠ 

15. Πραγματι.:ό επιτόκιο ΗΠΑ 

16. Μι:γtΟuνση ΛΕΠ στις 

χώρες tou ΟΟΣΑ 

17. Κατηγορtό1'CΟtημένη 

μεταβληυ'1 σχετι«> με ιο αν η 

ισοημίcι ιίναι σtαθερή ( 1) ή 

κυμαινόμενη (0) 

18. προγρ6μμαια ΔΝΤ 

19. επίσημες σuναλλιryές 

δημ001ονομικό έλλειμμα 

τους. 

Δίνει ιδιαίτερη 
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(2000) >.ιιηνιιn'κ Εξωτιρuιtς δημ6σu:ς ιρ<ώοn; tμφαση σι βtμιι..ώ/ 

Αμιρι.ής. Χcίiρ<ς μεyf.θη " εγχώριες δημό<nις χρι:ώσι~ς 

μt κρiση ανσφtρε:τσ.ι ιδιο.ίtq: 

πρόσφα<α. Χώρες 
Μακροχρόνιες και 

στην κρiση tou 19\ 

της κεvτρι~ςής και 
Ι!Ρ<>χuχρόνιες χρι:ώσtΙς. 

στη Ρωσ\α 

αναrολιιdις Δημόσιις δαπάνις Οu.φιινUι 

~ (1980- Βοώ.,,αρiα α)J.6. " 
Δημόσ~α έσοδα 

1999) Μηνιαiα σνήστοι:vι . 
μεtαβλητtς ποu tί~ 

Aρoι~-ker Τ. 40 Ι . κίνδwος wιό πραy1ιαη~ςή 

και Buthclemy S. ανειrτνyμtντς 

(2001) 

χ<ι>ι><ς. 
χι~ηματοοι<ονομι~ςή αγορά 

3. κi••δuνος από εξω<&ρικt.ς αποτελtσματα 

σχtση μι '" μovτtJ, 

S. κiνδυ"'" α"6 το τρωα>Ι;ι<ό 
φαίνονται οι. 

"αθορισηκός 

πιφάyοντας 
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Sιone Μ. "'" 49 μεσαίο\> 

W<CbM. (2001) 

1992-1999 

μην~αlα . 

\ΟΟtψ\α 
το αν °' μετσβλητές 
22-23 >:αι 27 tτ,ονν 

3. LIBOR 
σιiδραση στο μοντέλο 

4. καθαρ4 υποχρ<ώσεος τους. Επiσης κάνουν 

Οεσμιιcών (μη τραπεζικών) σε τον έλεyχο αντίστοιχα 

τ~ στος χώρει; της ΒΙS σε για τις μη 

σχt<η1 με το ΑΕΠ 

; , μεytΟννση : ( Ιοο<;U,.Ο 

τρεχοuσών 01Μ>λλα.,W. / ΑΕΠ) 

τοu 

δεiχτη (ιδιο>τι<ή πίστωση /ΛΕΠ) 

7. t:γ)(ώριει; ιnστώσεις Ι ΛΕΠ 

8. Μ4 / ΛΕΠ 

Οι μεταβλητές """ 

σχετίζονταν με το 

καλ.Uτε.ρα 

αχοτtλtσμαtcι 

Επίσης το ειιίπεδο της 

ανάπτυξη<; παlζιι 

9. Συνολικό χρ/ος 1 KOl\V σημαντικό ρόλο στην 

mιστημαtυ<ή φiση. 

1 ο. δΙJ((Ιiοιμα ιξ<ιτοράς 1 Οι ""6λο""" δεύcttι; 

Ι ι. σννοkικά mίyια / σννολιι<ές 

12. λειτουργικό κεφάλαιο Ι 
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<nΛ'Ολικό ιοcφc\ΜΙΟ 

13. διl.:της •αχύτηrος: ( 

Μιτρφά + καθορiς ιuολΔβtς 

)/συvολιιctς τρtχ-πς \Ι~Ις-

14. σννολικό χρtος Ι σννολιι<(ι 

πάγια 

15. οιιόλοyιι Ι τραπεζι<tς 

mστώσεις 

16. (ομόλογα + 

-nατηροιιcή ....,ΜΙD«οlηαη) Ι 

τρα><ιζι.t.ς πιcnώαιος 

17.ιcεφαλαοοιτοlηση ομολόγων 

/ΑΕΠ 

18. 1'1στώοeος / κοινή ιοότητα 

19. πιστώσεις Ι Ο\Λ'Ολικό 

κεφάλαιο 

20. Μ4 Ι σ\ΜΙ)J..ά"(jlάτυοi 

ωwθίμοτα 

21. μwιβολή tO\I λόyοv ροίς 

κεφαλαίων / ΛΕΓΙ 

22. δtκαιώμα-τα 
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Μιιοnο -l_llerι Χό>ρι<; ΕΝΣ 

1979-199S. 

14. μtσος ctήσιος 

πληθωρΙ<Jμός 

25. δelιm1> 1ιι:γtΟυνσης 

εΙ<Jοδήμστος 

26. πραyμαnκό ta1tό>00 

27 .οικονομΙΧtς σxto•i; 

Alli>yή ισοτψίας ( 1) η όχι (Ο) 

R.. Pe"2· Bennejo -
Μήνες διατήρησης μtοα στα 

F. και Sosvillo - Διο<iιμσνση έξω 
όρια της ζώνης. 

Riνcro S. (1002) ωιό τη ζώνη. 

Μην1αtu 

διδομtνα. 

Συναλλαyμα"κό αποΟtματα 

Πραγμαnκtς ιcrοτιμlες 

ΕJ<ύα:δο nμών 

Χρησψοχοιο6ν 

survίνaJ analysis 

•Ρ<»α:ψtνΌu να 

δι;iξουν •όσους μήνες 

άντεξε κάθε χώρα να 

μtί\'tt tvrό; tων 

ορίων της ζώνης. Και 

οι δω ορώm; yevτtς 

βιωρηnκών 

μονtΟι.ιν "" 

σ\1\-δυασμό μχοραύν 

να d;ηy>'1σοvν την 

κρίση. Ε•ομtνως 
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πισttύό1w όrι -.."ttι ta 

θεμε>.ιώδη μεγέθη 

αλλά και •• 
προσδοκiες Π)\ 

σ.γοράς μποpοm" (1\1 

εξηγήσουν την κρίση. 

Huιk.inson Μ. 24 •ραγμαπκή μtΎtθυνοη ΑΕΠ Συσχέtισαν τηv 

και Noy 1 (2002) αναδυόμε"ες 
Μεταβολή δημοσιονομικού 

πραη.ι.αηl<ή 

αγορές. 1975-
,.).εονάσιιατος 

μεγtΟuνση τοu ΑΕΠ 

1997 μηνιαία με ξαφνικές διακοπtς 

δεδοιιέ\'α 
.>.ηΟωρισμός 

πληρωμών ... 
Ισοζ1'γιο τρεχοοοών ανα.κάλuφαν όn 

σνναλλιιyώ\• 1 ΑΕΠ v.τ6ρχ~;ι μεγάλη 

σνσχέτιση rαι μικρό 

χρονικό δι4στημα. 

Τα χαραtςτηριστικά 

τwν χωρών σt 

διακοπή πληρwμώv 

είναι κοινά. Οι 

κερδοσκοmκtς 

επιθέσεις th'O.ι 

σημαντικός 

παρόγοντας οτη 

διάρκεια της κρίσης. 
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Uargoνas Ρ. OouλΊ'J.piα Μ2 Ι συναλλιιγμαtι.:Δ Η •pώτη 

.... Chionis D. .Ουφαvια α11:0Οέματα ι ιεταβληιή φr.ι(\'ttαι 

(2003) Ι)οuμαν'α και 
Utt6Κ10 δανεtσμού 

mo <ΤηJιαvηιc.ή όχως 

Ρωσ"' 1992-2000 clx< <;ιανci ~αιι cπι.; 

μφ· .. Ια 
ιιληθωρwμ6ς 

avricπ0txu; μUtt<ς 

για τη Λαηvική 

Αμcριιcή . Επίσης 

CJ'\.'Οδcιιι.:νUεται ο 

ρό).ιις Πι; τι-ιζο<ήι; 

Ο)'ορ6ς και 

εκφράζεται το 

evχολό-ιω για την 

cισιηο>yή vtoN 

ωλιnι;:ώv και 

κοινωνικών 

μcιαJ!λητών. 

Κnnar ι Κροατία • 2 Ισοζiιyφ τρqοuοών Σιcαιι:όc; th'άt η 

(2004) Qι(ισόδ4Δ την ""'~/ΛΕΙl <9πηση των 

uρlοδο. 
δημΟΟ'ΙΟ\'Ομικό ισοζύyιΟ /Α ΕΠ 

κεριαταταών C1tηv 

Ιαvοwριος 1996 Κροαιiα κοι 

-Μάρτιος 2003. ΙlληΟωρισιιός 
αντiστοιχα η 

Μ~\α Μςytθ\Μlη ιξo>tt.pucoli ;ιρtο..; δ'U'ιουpy\α 

δημοσ10\'ΟμΙ<ό ισοζύγιο /ΛΕΠ 
cnιστήμctτος έγκαιρης 

>φοt\δο1<οίησης 

Μιταβολή πραγματικής (BWS). ·ε1•9«0t1 
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ιξω1ερι<ό χι>ΟΟ<;ΙΑΕΠ 

ψο χάyιιι IA Ell 

δίνεται οπrι 

aροaδοχοiιιαη , σαι 

vπάρ;ψ 

αβεβαιότητα α•ό ""' 

>φάnιι:ιn το ο6cmμι 

ιίναι οrο.ν6 νο 

μεytΟuνοη πολλαπλαmαcnl1 πpοβλtψtι 

Μ2 

αδtσμιυ1α 

τραπεζών /συνολικά 

φc:ι;ιεζών 

ΜΙ 

Μ4 

άa:οθί~ιατα 

αποθ~11ατα 

δάνtΙΩ κεvrριd)<; τράιttζας ο 

εμποριοctς τράπcζtς 

μtlJ..ovn>."ή ιφlοη. 
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ευρώ 

μtγέθuνση Μ Ια 

μtγέθuνση 

πτστώσεο>ν Ι Α ΕΠ 

μtγέθuνση 

-.εφσλο,α..:;ών ε;,ισροών 

μεγέθυνση εισαγωγών 

μεyέθuνση ΜΙ 

μεyέθuνση ιαιΟαρών 

διαθέ<nμων συναλλαη«Ιn<ών 

<JποΟεμό.των 

μtγέθuνση Ut:'cιθάρισtων 

cn:ιν<ιλλll'yμαnκών ωιοθtμάτων. 

μtγέθuνση ιξα-yωyών 

Πραyματικci tmtό""1 (στην 

κεφαλάιαγορά) 

μtγέθuνση ξtνοu παθητικού σε 

νομισμο.τι~ίι ιδρύματα 

επ1τόκιο 

δανεισμού ι εitttόιoo ιαι.ταθtσt.<όν 

Πpο:yματική αποτελεσματιιcή 
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ισοτιμία 

μεtαj}ολ1] πραγιια"<'Ι\ς 

ωmτύ.ωμαηri)ς Ο\Ι\'άΙJ.Δyμunκή;. 

ισοημW'.ι.ς 

11cyWuvoη συνολικών ικροόιν 

κεφαλα(ων 

μιγtθu\'ση βιομηχανιιιής 

•cιρcryωyίκ 

μεγtθιι\·ση αποθt11αtος 

ΧJ)Ι)μuτος 

μιγtΟννση (ιαιΟαρών 

διαοtσψών σιn"'1J.ιιyμαnο:ών 

απο&μάτων Ι Μ4) 

πραγματική αvάmυξη ΑΕΠ 

μqtΟννση (Μ2 Ι nΟαρά 

διιιθιcnμιι ανναlΜyμαιι•'ά 

απcΜ!tματα) 

11εytΟννση τραπεζικών 

κατ"θtοcων ( Μ4) 

ovoμα.CftU."ό αηόιαο J ~tόιι<'Μ» 

κατο.οtοeων 
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Fonιainc Τ. 37 χώρες 1. δημοσιο\'ομικό έλλειμμα / Μtοά από τη 

(2005) 21 <ινtm>γμένες ΑΕΠ Ο'Ι)γιφιηκή ανάλοοη 

Κάl 16 
2. μεyέθννση qχώριων 

δ1αφόρcον περιόδων 

αναδοομεν<ς. 
πιστώσεων 

"''ό 2 χpόνw. tως 6 

1960-2001 ιιήνες Οι 

μηνιcιία 
3. πληθωρισμός 

αναπn.ιc:σόμενες 

4. μεyέΟuνση :ιρσγμr.ιn..:ού χώρες φσίνttάt να 

προϊόντος ι;iνάι mo ειιό.λωτ.ε.ς σε 

μεταβολές της 

5. μεyέΟuνση προσφορός 

νομισμαnκt)ς ••• 
ypήματcς 

δημοσιονομικής 

Ισοζ6'(ιο τρεχουσ6Jν πολιnκής ΙCQι r.ξί<JOU 

συνολλσyών / ΑΕΠ ευάλωtες σε 

cινεργiQ 
μεταβολtς της 

π:ολιτιιςής 

κρίση αJ..λοίι ( Ι) ή όχι (Ο) 
κnτU:σταcrης. ,,,,.,, 

εμφανίζονται βασικf~ 

διαφορι'~ στην 

αλληλεmδραση των 

οικονομtών ιοεταξύ 

τοuς. 

Kemme D. '"" nο>.mνίσ, Πραγμαη<ή 1σοη11iα Η π:ραγματι"1\ 

Roy S. (2005) Ρωσία Καl 
στρεβλώσεις 

ισοτιμία μπόρεσε να 

Ουγyαρία yια εξηγήσει σχεπ~ 

σύy>φιση ιtΠΟtελεσματικδ την 
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αJ<Οτιλιομάτων 01'-"Ο\'Ομtκή επαφή ιφlση ""' 1998 """ 

1996 2001 
~ο>γtνtlς κρίσt•ς 

Ρωσiα αφοu η ννξηοι\ 

μηνιαια της παραγωγiι; 

μαιcροοtl(οvομιιdς φiσι:;.; 
Ι\<λτiωσt τη eι..ιι 

τους. Η "'° ""°"""Ι 
Ι<JΟΤ•μία (Ζλ6nι) cφ 

ειτiαης καλ>itφι 

ωrοτrJ.iσματα Το 

ρούβ).1 ~ 

ιμφ<Ματηn 

uιu:ρτψημένο αc 

σχέση με το Ζλ6rο. Η 

πiοοη στο ροφ. 

c1Ya1 αιιξημtvη .. 
σχtση με το ζ1.6τι 

την ~τερίοδο "" 
ιφίσης. 

Falceni Ε. και 92 χώρι.ς usοτψηση φιyμα""'Κ Η zρήαη ... 
Tudcla Μ. (2006) ο.ώ t "j οχοiες οι ωοημlας μοντD.οu (MSML) 

6 1 ιίχαν 
πραyμuηκή μεytθυναη ΑΕΙ1 

στο δ<ίγμο μέσα αιό 

χφισταtιl(ό. τη αύγιφ1ση "" 
1970-1997 

σ\Λ'αλλαyματικό ΟΜ&ιμοτα 1 
1'000CΠΙΔ~ 

τρψηνοα.Ια ~ vaοtiμηση.; ιαι:ι ... 
μεytθννση t.ξ0>τεροκού xptouς διiι<τη πiοοης οι; 

αγοράς ~#ό11ΟΙ 
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Ι σm1αλλιιγμaτικά aποΟtματα μακροοιΚΟ\'Ομικtι; και 

ιδιωηιςό μη εyγuη}ιένο χρέος 
Ο\ 

χρηματοοικονομικές 

Ι"'Υέθuνση εγχώριων μεταβολtς είναι 

πιστώσεων Ι σύνολο πιστώσεων 
ιδιιι.itερα αημcινtικtς. 

πληθωρι<>μός ( καθuσttρηση 2 Το 

μηνών) νόμισμα άUξό.νε.ι την 

διttφορά tmtOriO\• δαvι;ι<fμΟύ 
mθα\'ότητα κρίσης. 

καταθέσεων ( καθιιστέρ11ση 2 
Οι χώρες που είχαν 

κρίση στο παρελθόν 

μηνών) 

εiνcιι mo mθα\'όν να 

ιιεγέθuνση τραπεζιιςώ\' έχοw και μελλοvtιdι 

\ΙΠΟΧJ>t<l>σεο>ν Ι Α επ ( 1'«θuσtέρηση εm;ισόδια. Οι 

2μηνών) tραπι:ζικές κρίσεις 

μεγέθυνση τραπtζι..:ών είνσι καλός δείκτης 

καtαθέσεων / Α ΕΠ ( καθuσttρηση 4 για τη μελλονnκή 

μηνών) νομισματική ,ςρίση. 

Οι σtαθερές ισοημίες 

μεταβολή στην ημή της 
προκαλο(ιν πιο συχνά 

κρίσεις. li 1tοσοοτιcιίσ. 

Μεταβολή στις τιμές των υποτίμηση φο.ίνεται 

μεtάλ>.ων nιοαξιόmστη. 

tπιτ6κιο ε.ξωτερι.κού 

").ηθωρισμός ΗΠΑ 
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1'ροηγοίιμενες tραm;ζι<ές 

•φίσεις 

δείι:της τραπεζικών ιφίm;ων 

Pramor Μ. και 011)"(αρία μόνιμη μεταβλητότητα Με χρήση 

Tan1iήsa Ν (2006) ,Πολωνiα 
σταθερές 

ARCH και GARCH 

Σλοβακία μοντέλων 

,Σ/J)βενία Κάl 
πιθά\'ό λΔθος πρόβλεψης 

καταλήγουν σtο 

Τσεχία σε βραχuχρόνια μεταβλητότητα αuμπέρασμα όtt οι 

σύγκριση με ΤΟ τάσεις που αφοραUν 

Ευρώ. Ημερi1σ1α την uψη),ή 

δεδο11ένσ 1997- μεταβ).ητδτητα σrις 

2005. χώρες της μελέτης 

σιινδf.οντσι με την 

ι.ιντίσtοιχη 

011(0VΟμική 

ολοκλήραιση με την 

Ευροιζώνη. Οι •ΊΟρi;ς 

σννδtονται μετα.,'U 

τους με βάση 

σταθερές 1'0U δι;v 

μ?tόρεσαv να 

εζηyήσοuν .. 

Ramίshen R. Χώρες της Πραyματu.'ή παραγωγή Ανιιλύει ,. 
Ν.Α. Μίας σε Χf!pcιΚπιρισttκά των 
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(2006) σύγ>cριση με πραηιατι1<ό ιιπόθεμα κρίσεων τρίτης yενιάς 

Γεριιανία. ΗΠΑ 1ζt.φαλαίοιι ..:αι προσπαθεί μtσα 

και Ιαπωνία 
λειτουργία εξσγ<ι>γών 

από το διtηια να 

Ι 990· Ι 996 ετήσια προβ1.iψει 

εγχώριος πλούtος 
με?J..ονη ι..'ή <ρίση. 

κερδοφορία εmχ.εφήσεων Υπε1σέρχετα1 σε 

θέμαtα πολιτικϊ1ς 
συνολιι<ή πίσtωση σε 

καταλϊ1γοvtας όη αν 
nραηιατικοi>ς όροuς 

μια χώρο διν μ,'ορεt 

Εγχώριο χρέος σε πραγματικtς πρaγμcιtικά να 

τψ~ δο:νειστtί στο ε&ν1.:-ό 

εξωτερικό χptος σε 
της νόμισμα δεν 

πραγμαrι.:ούς όρους. 
μn:οpεί να 

ανησταθμiσει το 

χρέος της. Οι ξένοι 

επενδυτές επίσης. 

προεξοφλούν την 

\JΠΟτίμηση. 

Budsay.ψlakor Χώρες της σνναlJ.αΎμαtικά αποθέματα Χρησ-ιμοποιώντ 

n S. , Dibooglu S. Ν.Α. Ασίας 1975· 
εισ«Ύωrές 

ος δύο διαφορετικές 

και Maιhur 1. (2007) 2003 tρ1μηνιαίσ. ιιεΟοδο~ίες και 

δεδομένα 
εξαy<ι>γtς 

Q\•άλυση με βάση 

όροι εμnορίοu θετηcά ή μη σήματα 

ι<αι αντίστοιχα Ιοgίύ 
πραγμαtική υποtiμηση 

probiι οι συyyραφεiς 
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•ραγμαηο:ή διαφορά ι.,τοκiων καrαλ~γοuν όn ' 

•ρΟοφορά •ρώτη μtΟοδος ιίναι 

καιύ 10-20 % πιο 

αaοτελιοματιι<ή. Η 

εγχώρu:ς •ιcmΟσιις / ΑΕΙ 1 

εyχώρu:ς •οαtόοοας 

οι~τόι<οο δονc1"μο(ι Ι tιnτό.:οcι cοι; aoσocn6 ""' λΕΙΊ 

Μ2 σuνο).).αγμαηκό σηιισντικοi &.Ιιmς 

αιιοθίμαια 

ΑΕΠ 

Χρ'l)'(Ιτιοτηρια<ός &.Ικτηι; 

σνναλλσyών / Α Efl 

Μ2 / σuνολικά α•οΟ!ιιατα 

στην κρ6β).ι..~. ο. 

μqαλiιtιρcς 

δcν σχcτiζονται μι•• 

σημανtιιιiι. 

χερισ-ταt\κά. ο 

•ανι•ός ( &.δομt\'Ο 

•ραγμαηκός δονιιομός Ι •ρiση) cιιlοης 

ωτtrόιcω καtαθtοι:ων. cπnetνtι ανt\σtΟΙΧU 

την 

*'6ζοuν. 
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Fas:sler Μεξυ<ό 

Waιkins Κ. (2007) 1993-2001 

τριμηνtal<ι 

Μό~ (mινολ1ι<ές Ε\'δ1αφέρον Α 

π1στό>σ<ις 1 δικαιώματα εξαγοράς.) με έμφαση στην 

σχέσt\ ανάμεσα στην 

<ρίση στο Μεξικό το 

(σm·ολυ<ές Ι 1994 και την 

<n.ινολικά πάy1α) 

Ρευστότητα(βραχuχρόν1α 

-ιpέωση/ συνολική χρέωση.) 

σuνολ1κtς -ιpεώσεις 

κερδοφορία των 

επιχι:.φήσεων. Οι 

μιφές επ1χεφήσεις 

φαίνtt<ιι να 

επιβιώνουν και νσ 

txolJν 1Cαλύτ&ρα 

χρεώσεις αποtελiσμα·τα από τu; 

εξωτερικού όtι οι εmχεφήσtu; 

Κάλυψη πληρωμών αuτt.ς ήταν πιο υγιείς. 

tπtτοκίων(τaμειακές ροές Ι τόκοι Οι μεγάλες 

ΠληρωttοΙ. ) 

Εσωτερική χρηματοδότηση ( 

κοwωνιιώ κεφάλαιο + ί"Cωλήσεις 

μετοχών + αποθέιιαtα για tην 

κάλ>ιψη τοu 1σοζuγlοιι κεφαλαίων -

πληρωτέα μερίσματα ) /συνολική 

-ιpέωση. 

θρα;(Ι>Χpόνια πδγtα. 

επιχεφήσεις φαiνεται 

να εlft]ρεάζονται από 

το πρόβλημα των 

μεσα.iων αpyόtf:iXl 

όταν και μειώθηκε η 

ζήτηση. 
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βραχυχρόνιες χρ<ώσε~ 

σνσ.κύκλωση πληρωμών 

cnινολι<ές πωλ1jσε~ ι μtσος όρος 

ανεκπλ1)ρωtων uποχρεώσεω" 

ανcιι..,jκλωση π<ιγίών: κόσtος 

πωλ11θέ\'tων Ι μf..σο απόθεμα 

Εξαγωγές Ι σVνολο πωλήσεων. 

οραική διαχείριση : 

διαχεφισηκά έξοδα Ι σvνολικtς 

πωλι\σtις. 

Δείκτης απόδοσης παyίι.ον : 

κέρδη Rρο εmτοκiων κω φόρων Ι 

συνολικά πάγω. 

δείκτης απόδοσης εξαγοράς: 

κέρδη προ επιτοκίων κ:αι φόρων Ι 

δικαtώμαtα ι:ξα ·ιοράς 

Von dc Berg 17 χώρtς Ι .Μεyέθuνση Δ1α1φίνtι n; 

J. (2007) ποu είχαν συναλλα-yμστιιcών (lποΟεμά:των κρίσεις μι 

περισιατικ(~ από 
2. ι:ξαyωytς 

yεωyρσφικιi <ριτήριιι. 

την νοτιανατολι~ί ο κi\'δU\~ 

Ασ[α την 
3. εισαγωγές 

tμφcι"·ίζr.τnι 

Λαη\•ική Αμιρι..-ιί 4.μεytθuνση πραγματικών σημαντικότερος στην 
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ιωι πιν <Ι\'Ωtολu:ή οαιιαοt«ων Ν. Α. λσiα • .,..Π «ι 

Εvρό>πη. 
S .πολλαπλασ1αστfκ Μ2 

θι:μ<λιώδη μεγtθη 

Ιcη:ουίιρως. 1985 ti\'O\ χειρότερα αλλά 

- Ιανουάριος 
6.μtγtθuvσι1 δεl<tη 

και ανtίσtο1χα αe 

2005 μηνιαία 
βΙΟμηχανοοiς aαραγωyής 

..nχεδο :w).τιιςής. Οι 

7. μεytθννση cn<οριων μtταβλητtς εiχαν 

awnώα<ων/ΑΕΠ αναμενόμενο 

αποτtλtσμοτcι. 

Σιιμuρασματι.;:ά, Οα δ'nιφ(\•αμε τα εμχιψικά μονtίλιι σι αvriστοιχιι 

~.,ης "'" ~ιJγηαης. Ο. μtταβ).ητtς """ αφορο\Ν τα Οcμ<λιό>δη ~ 

..,1νcται '"' Φrιούν αaοuλcσμαtuώ ι~ι; ιcρiσι~ς αλλά '"' μην μJΙΟρΟ(ον '" 

προβλίψουν την κρίση. Τα CJ\1\'Ολλαγμοτιιcά αποθέματα μc βάση καt w θιωρηηιςά 

μοντtλα φαίνεται \'Ο ,ςαίζοw σημαντικό ρόλο στην ερ••ηνεiα των κρ(σεων όπως tαιι ο 

πληθωρισμός και η ιοοημlα emroκlων ποu μe βάση την πρώτη yeνιά μοντiλων 

Οeωρο\,νταν σταθερά. Εaηρεσσμi\01 αχό τη δεύτeρη θ<ωρηη"1i γΜά 01 σuγγραφε\; 

της ιttp'6δou μtτιi ωςό το 1992 tχονν δώσιι tμφΩοη "'" °'" σντlcnοι;ια μqtΟη των 
ι:ιιι:ιθίοιων aU6: ..:οι oc σνticnoqo 01τ6κια ομιο).6yων. ιwu οι ~ χ.qχχτώσι:ις 

6τcιν <11η1<t1φιμb."α αι...; στην ..:ρΙJ<τωση tou M<ξ"'cru uπήρξ& οτιlροοση της αyοράς. 

01 σuγγραφεlς ποu είνοι αντlσιοι;ια επηρεσσμb.οι από ια ιρlτης γιν1άς μοντtλα 

δ(νοuν μc τη σειρά τους tμφιιοη στην αποτελεσματικότητα tων αγορών και την 

σνάί.οοη των αντίστοιχων <ρίσι;ων. Εaίοης, οι σuγγραφεlς cπηpι:άζονιαι οημανη,.; 

Μό nς τρtχοοοις ι:ξύJξ,ι:~ς σι~ι; χώρις cnntς και αχό αντiσtο1Χ"'; wιοιθήαaς """ 
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caυφατοiιν •• , *'6ζονν μι;τοβλητtς ""' ιn .... ιn'<lμa'\\μινο 6n αιηρtάα<ιν στη 

δημ IOUp'fiα της κp;αηι;. 

Λ ναφοριιςά μι: τα μοντtλα πρόβλr.ψης Οα Αt-ιαιιι ότι «ι πρακτικά 

απο1tλtσμ.ιιtα tiνω μειωμtνα και μεμονωμένα και tα περισσότερα ανtίστοιχ.α 

μοντtλα δί\'ΟUV πολλά Μθος αημάδια aιθανWν κρίσ«ον την ι:χόμενη ~ρίοδο χωρiι; 

αντiσtοιχςι. '-U μ;rορο\ίν αν ια κρtn\ρ.α το~ είνο.ι χcλι:φά να xpoβ).brow το μέyεθος 

της vομισμαιuσiς κρiσης . Eh'<lι χσpακτηροmκό "ω<; ακ6μη και όσα l'Q\'<fM txow 

•ροβλtψει κρίσεις δεν ι«όΡ<α<ιν να ιu;Wχ_ονν την tκτααη και το ιιt-ιεΟ<>ς τους ατιι; 

πραyμαnκtς διαστάσεις. Επίσης. Qφήvυντιιι μεγάλα διασn1ματα τρψι1νιαία ή εn'\<Μ 

και μe ωιοκλίσε~ tέτοιες που χρονηcά η πιθανότητα 11:ρίσης eίwιι μcyύ.λη μtσα ατο 

διάστημα αυτό ειδικά σι αδ(ι-.'<lμες οικοvομU:ς. Η εφαριιοmμότητα τοιιι; είναι υπό 

cψφιοβήτηση. Είτε ιn'<lφ{ρονται σe Καοσό>-δρες aou σννcχώς avaaMOouν τη 

δ"'δοοισiα της κρίσης και •ιατιόοw όn οι οικΟ\'Ομ~ θα ΙΙι>dοiιν σι κρiαη σι: κάθε 

χρονu<ή ατημή { Corscti, Peιenti και Roubini (1998)) ιαιι θwρούν 6n δικαιόn'ΟVΤαι 

όταν wραγμο:nκά έχει ξισπάσεt η ιςρ(ση η αντίστοιχο σε ).ryότι:ρο αJιοtελεσματιιΦ 

μοντέλα ( μι: εξαiρεαη τον Κrmar (2004) ) που tχο11ν " 1 δυνατότητα 

παρακολούΟησης μι: υψηλό κόαtος. Αν κάποια; aροσπαθήσει νο aροβλtψει ένα τόσο 

<nM!εro φαινόJU"'Ο μι: aaM φγα4iα εi''ttι σiyουρο ~θα δια,cuστεl Φαίνεται 

οάντως όn η κρίσεις σι ωJ.ι.ς χώρες ή αταν τρωιι:ζικό τομάι και η αντiστοι;ιη 

•ολιτυ<ή διαφθορά έχοuν καλ\ίτερα αοοw.tσματα αaό •ιlJονtς μοκpοο\ΚΟ\'Ομικές 

μεταβλητές. 
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6. Ανάλυση των κρίσεων στην Ανατολική Ευρώπη την περίοδο 

1996-1996. 

Ε1σσyωγηώ: θα σ.νcιφερθοVμε στις χώρες ποu θα αποtελέσοuν το δεfyμcι στο 

εμπειρικό ιςομμάτι που ξε.ιcινά από το ια:.φά).αιο 7, 01 μακροοιιcΟVΟ}ιtιdι; εντάσεις και 

cινισορραιι:ίες. ενtάθηκαν την περίοδο των πεφελαϊκών κρίσεων χαι κατά τη δεκαετία 

τοu 1980. Ακόμη η ένταση των εξοπλισμών ατην ιcορύφωση τοu ψυχρού 1tολέμου 

οδήγησε ης Ανατόλικtς. οικονομίε:ς σε μια κούρσα ανιαγωνισμοίι εξοπλισμών. 

Επίσης η εμφό.νιση φαινομέν(ι)ν D.λειψης ερy<ιτιιcού δυνο.μικού και ταυτόχ.ρονσ 

uψηλiις ανεργίας σε ενδοο<ιχεφησιακό tπL'ttδo. Η ύπαρξη πληeωρισμοit, φσι\'όμενό 

ποu &ν θεωροimαν μtχpι τη δεκαετία τοu 1970 φuσιολόyικό σε συ~κες 

σοσuιλιστιιι::ής οικονομίας και η αnαίtηση για αύξηση μισθών δημιούpγησαν κλίμα 

tνtονων αντιπαραθέσεων. Η χιιροτέρεuση των όρων του φπορiου. η αύξηση τοv 

δημοσίου χρέους ιc:ο.ι τα σημαντικά ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμ~ν t1tέτειναν το 

πρόβλημα. 

Τα κόρια χαροκτηρι<Πι<ό της μtτάβcιαης είναι τα εξής: 

Α) Η μετάβαση από τη μονολ<θικότητα <nον πλοuραλισμό και από το 

μόνοκομμcιtικό στο χο>.uκομμcιηιςό σύστη_μcι. Αuτί1 η αίJ.αγή t-ιει σvμβεt στην 

πρόξη στα ψότη της Ανατολι<ής Ευρώπης. Ο πλουραλισμός αuτός έχει .. εκταΟεl σε 

όλους τους τομείς της κοινωνιιςής ιςcι.ι οιι<ονο~ωcής ζωής, με αποτέλ&σμα τον 

εκδημοκραησμό tων ιc:οινώνιών αuτών. 

Β) Οι ρuΟμίσεις αuτές οδηγοw σε μια σημαντική αλλαγή των 

<οινωνικών δομών και των μορφών έ<φροσης τοuς. 

Γ) Η μετιί.βααιι από την κε'οτρικό διευθuνΌμενη οικονομlα <Πην 

οι"ονομίn της αyορό.<;. 

Δ) Βασικό χαρο.~ρισιικό της μετάβασης cιυnίς είναι οι εκu:rαμένες 

ιδιωτιιςοποιήσει; και η ανάπτυξη της ιδιωτι.,.:ής πρωτοβουλίας. 

Ε) Η αποκλει<nι<ή ιιορφή επιχείρησης ήταν η κροτι<ή εmχεiρηση. Υm'ιρχαν 

<αι όλλες μορφές εmχεiρησης όιιως ήτcrν οι σuνεταφιστικiς και οι δημοτικές αλλά 

δεν εiχαν αυtονομiα στη δραστηριότητα τους.. Η πολ.uμορφiιι των εm.χtφήσεων ε{ναι 

ιδιαίτερο έντονη. Υπιiρχοuν όλες οι Υ''ω<Πές μορφές επιχεφήσεων. 
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Στ) Καθοριστικό στοιχείο για τη μετάβαση στην οικονομία της αγοράς είναι η 

απελευθέρωση των αγορών : Της αγοράς κεφαλαίου, εργασίας , εμπορευμάτων και 

συναλλάγματος. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή έπαιξε η αναμόρφωση του 

πιστωτικού συστήματος, η καθιέρωση της μετατρεψιμότητας του συναλλάγματος, η 

απελευθέρωση των τιμών, των μισθών και των επιτοκίων. 

Η απελευθέρωση της αγοράς εμπορευμάτων ξεκινά από την απελευθέρωση των 

τιμών, που διαμορφώνονται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση, τις δυνάμεις της 

αγοράς. Ο κρατικός παρεμβατισμός στη διαμόρφωση των τιμών περιορίζεται στα 

αγαθά πρώτης ανάγκης ή αυτά που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του 

βιοτικού επιπέδου 

. Το δεύτερο στοιχείο είναι η εμπορευματοποίηση της πλειοψηφίας των 

αγαθών. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγονται με βάση νόμιμα πλαίσια της 

οικονομίας. Τέλος, η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου έγινε αφορμή για την 

περαιτέρω σύσφιξη των διεθνών σχέσεων και τη δημιουργία εμπορικών δεσμών. Οι 

οικονομίες των χωρών αυτών μεταλλάσσονται από οικονομίες περιορισμένων πόρων 

σε οικονομίες περιορισμένης ζήτησης. 

Η απελευθέρωση της αγοράς διεθνούς εμπορίου έχει να κάνει με την διακίνηση 

αγαθών και υπηρεσιών από και προς το εξωτερικό. Στην κεντρικά σχεδιασμένη 

οικονομία βασική αρχή είναι το κρατικό μονοπώλιο του εξωτερικού εμπορίου και 

γενικότερα το κρατικό μονοπώλιο των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων. Η 

διενέργεια διεθνών συναλλαγών στην ελεύθερη οικονομία είναι ελεύθερη, υπάρχει 

μετατρεψιμότητα συναλλάγματος για πράξεις τρεχουσών διεθνών συναλλαγών, οι 

εισαγωγείς μπορούν να αγοράζουν συνάλλαγμα , ενώ οι εξαγωγείς μετατρέπουν το 

συνάλλαγμα σε εθνικό νόμισμα. 

Η απελευθέρωση της αγοράς κεφαλαίου έχει δύο βασικές διαδικασίες. Η 

πρώτη έχει να κάνει με την απελευθέρωση του πιστωτικού συστήματος. Στην 

κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία δεν υπάρχουν πολλές τράπεζες και τα 

χρηματιστήρια καταργούνται. Η κεντρική τράπεζα ασκεί όλα τα μονοπώλια: 

Εκδοτικό, κυκλοφορίας, χορήγησης πιστώσεων και το συναλλαγματικό μονοπώλιο. 

Ιδρύονται εμπορικές τράπεζες και χρηματιστήρια. Η δεύτερη διαδικασία είναι η 

απελευθέρωση της αγοράς των επιτοκίων. Τα επιτόκια διαμορφώνονται ελεύθερα από 

τις εμπορικές τράπεζες. 



Η απελευθέρωση της αγοράς της εργασίας έχει δύο πτυχές. Την απελευθέρωση 

των μισθών που ενώ παλαιότερα καθορίζονταν από το κράτος, τώρα είναι θέμα 

σύμβασης ανάμεσα στις επιχεφήσεις και τον εργαζόμενο. Το κράτος μπορεί να 

καθορίσει τα ανώτερα και τα κατώτερα όρια των μισθών. Η δεύτερη πτυχή είναι η 

απελευθέρωση των προσλήψεων και των απολύσεων. Ο στόχος της πλήρης 

απασχόλησης που αποτελούσε βασικό στόχο στην κεντρικά διευθυνόμενη οικονομία 

δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί στην οικονομία της αγοράς. Με το μέτρο αυτό 

εφαρμόζονται αποκλειστικά οικονομικά κριτήρια στις προσλήψεις και όχι πολιτικά ή 

κοινωνικά. Αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης αυτής ήταν η αλλαγή της μορφής της 

ανεργίας από ανεργία εντός των πυλών σε ανοικτή ανεργία. 
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6.1 Βοuλyαρlα 1996·1997. 

Από πι; αρχtς της δι:<αιήιις του 1990 η Βουλ.,αρlα εlι;ο ανημιn.,,.ίοι;ι μια 

σεψ6 από φαπεζι<ές <ρίσeις. Λ•ό n1 διαμόρφωση α<όμα του nρώιιιου τραπεζι.~vύ 

συστήματος στη Βοuλγαρlα η χ6>ρα αντιμετώπισε πραβλ1\ματα. 11 περιστασtακή 

τρώτιζα xou είχε συστηΟιl μt σ<οπό να ,,.ορροφήσει τtς πσ~ τράπεζες <σι να ηι; 

χροcτοιμάσει για ιόω>τι-οlηση. Το 1996 οι τρώιιψ; με αχοταμιarιι<ό χαραιcτήρα 

«,ταwν ηι; 30 σw μόλις S ιδιωτ .. dς xou ανή<αν σe ψ.ια τραπεζΟΟι σχήμαςα. Τα 213 

της τραπεζηcής αγοράς εξα<αλαuΟούοαν όμως \'α βρίσ>cονται υπό <ραnχό tJ..t:no <σι 

οι τράπεζt; αυτές tlι;αν nεριοριαμtνη αντίληψη της αγοράς <σι ι:ξεlδι<tύονταν κατά 

tοι,ιι.(ς και αντίσtοtχα ανά περ1οχtς προκεψtνοu να &ΚJ.Ι&tαλλι:'ύονtαι nρος όφελος 

τοuς την αγορά. Η ελι:ιιθιρlα της αγοράς t.πi:tρt.ψε ταuτόχρα\'α <σι την ύπσρξη 

μικρών τρωιεζών οι ο:ιοb:ς cfιuν ιο δικαiωμcι \'α δανciζονν οι.:6μu και αν tίl'JV σαν 

ρcυοτδτηςα χαμη}.ότφα χοοά αχό το ύ.Δχιατο αιτραςόμινο ~ ... Με βάση 

αυτό το x>.αicno το δημδσΙΟ αχοφάσ\ο< '" ενισχύσ<• τις τράιιι:ζeς αuτtς μtσα αχό 

touς μηΧQΥLσμο\)ι; των ... ραηιcών tραιιιζών ιcι:ιι aντ1στο1Χ(1 την tιcδοση ομολό'Υ(ΟΥ. 

Λλλά λόγω της 1'ακής διαχιίρισης <αι της αποuσiας χρηματοοι<aνοιηΚ'Ιiς διαχείρισης 

&ν μ•όρεσuν "" α.οπληρωθοiιν και Ι:rtναν η 1'\ίρια αιτlα της φαπεζι><ής κρίσης. 

Το \'Ομο&εηκό χ>.αlα10 της χό>ρο; ήταν εξαφεu<ό dJ.ιatς και δtν επtτρι:u 

c:rrην ktVtρι .. ή tράatζα ούιc ιι:aν to out°''όηto \U d.tiαa δη).α.δή την tρύεζσ .-ou 

δtν μΜρΟύσε '"' ανταχοφιΟtl στις u~ της. Η ρuΟμΙΟtt<ή αρχή δι:ν οήρε 

<αν ιιtτρα για την προοωρινή διωrοχή των ενισχύσr.ων •ρας τις τράπεζες αυτές. 

επίσης οι τράπεζες δεν σνιιnερ~λήφΟ•~σαν στο \'όμο για 111ν αναδιάρθρωση των 

•ροβληματu<ών ι:πιχεφήσr.ων το 1994 γιατί δι:ν σuμμορφώθηκαν με tιι; αmιτήσιιι; 

xou είχε ο νόμος yuι τη χορή-ιηση ρcυοτδτητας. Η μη V..Ο~η των α""ραίτητων 
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n.φα).αla>ν nlluσttρηo< την 000)\'Ομιιcή cn'<ixruξη της χιΟι>aς.,,.. χρ{Μα. Η .a:ντριιcή 

tρcW:ζΔ "6>'ο ~ '" lP'll"''oδoui nς tμι<ορ<dς ·~ 

Στο tt).oς "'" Ι 995, to ειοcρεμή δάνιw <Ιχaν cnιξηOcl. Οι ηχιη~ ·~ 

ι(χαν μ.cριδtο 66 % χα~ σνήστοιχο το ιιοσοοτό των χ{ιyιων στοιχ.ιiωv τοvς σε σχέση 

μι tα ε.οαρεμή δάνιια ι!χι αυξηΟιi καtά 72 %. Η δοιιή tou ιροιιιζικοίι σuστήμαtος 

δεν t.πtτρ<α ιι1ν αν<φόρφωση και την απoφlrf'i tης tρ<ιnι;ζιιςής κρlσης. Μέχρι τον 

επδιu.'Vο χρόνο τα προβλήμutα ριumότηt~ ήmν ιδιαltερα tνtονα. Οι nρισσδt<ι><ς 

tρδιιι:ζι:ς ιιχνικδ είχαν καταρρεύσει. α>J.ά 11 κινtpιιcή φάπι;ζα μπορούσε να 

δwτηρήmιι μw. σταθερή ισοτιμίσ. 

Σnς Ι 2 AιφVJov ιοu 1996, to Λtj!α uοοnμήθηα: μtσο. σc μWJ μtρα κατά 2 % 

tνανπ '°" δο),αρiοv όtαv μό την αρχή'°" 1996 <ix< ΙΙCΟημηθιί καιά 13,7%. Avtή 

η ΙΙCΟt!μηση ι\tον ιο b'tt\ιαμα.,,.. μWJ ιcιρδοσκοJnιcή ιιήΟωη. Το δο!.άρu> tqτασι tα 

100 !.tβα ιurιά Μδ ένtt1<α μέρ<ς, vποημούμινο ι<άtά 22 %. Μtχρι tO Μάιο tO\I 1996 

το )J..βα ιtx.t uποtψηθεί 47 % έναvn τοu δολαρ'°u. Mtrά αιιό μw cnίνtομη α\.·άχαμψη 

στο ttλος Auyoύσtou <ο λtβιι ιiχι uποημηΟιί σια 200 λtβα ανU δο!.άριο. Mttά από 

την Ο\Ιμφων'α μ& to ΔΝ'Γ και αντiστοιχη αρωγιί μe την δημιοuρyiα προyράΝιατος 

σταΟεροποlιισης φι τη ;ιορήγηση δανιίαιν η χώρα tχασι την mσιοληπtική της 

ι<αΥότηtα. Λ•οιέλι:σμα ήtον ro Νοtμβριο V'tt Q:οrινήοe1 νιος .Vκλος v><0ημήσ<ων μι 

n6"7η 33% <αι ανriσtοι;ια το ΔD:tμβριο μι ωιώλιw 39 % της αξ~ τον. tον 

Ιανοοόριο ... ,ιι 110 % και ανnστοι;ια κοιά 187 % nς δ\ιο ιφό>u;ς ιβδομάιiες του 

~. ΣΙΜ>λο:ά • η το λιjΙα <iXf' ιnιιmμηθιί Mιvn '°" δο>.ΑρΙοu κατci 3.500 

%. Οι Ο\ι\'Wιις της χρiστ); όπως ήταν φασικό , ήtαν ιliwίttpo iνtον<ς σιην 

οικονομία. Η ~ <εφαλαίοu μ6 όσοvς δραστηρ'°"°ιοiινταν στη ΒοuλΊQpία ήταν 

άμιση <αι οι όποιει; ~ροσ1<(ι0ιιει; ανα;('1ίtισης της φuyής αutής αιελtσφ0ρις. 
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Η ~ρiση σvνοδεύιηκε από ιςάΟετη mώση της παραyωyr)ς, και ινώ 2 χρόνια μεtά 

την π1ώση 1ou σοσιο.λισμοU το 1989 η οικονομiα έ&ιχνt qημεία ανά:κ_αμψης. την 

"'pίοδο Ι 99S - 2000 όλ>:ς οι οικονομίες της Λ νατολιri1ς Ευρώmις ανtιμετώπtσαν 

σημαντική ύφεση. Το δημοσιονομικό tλλι:ιμμα ήταν επiσης 1διαίτερα αυξημίνο τη 

συγχεκριμέν11 >tερίοδο α•ό 16 δισεκαιομμuρια Λέβα το 1993 έφτασε τα 61 στο τέλος 

1ο1Jνί()υ του 1996. Ο καθηyηΊής Μπομπσ.ν6.σης 0.&ωρεί ότι το δημοσ,ονομικό 

έλλεψμα και η διόγκωση τοu είναι 10 σημαντικότερο πρόβλημα ποu αvτφtτώπιααν 

οι χώρες σuτtς. Το ε.ξωτεριιςό χρέος της Χ,(i>ρας διατηρήθηκε αρχικά σε ικανοποιητικά 

επίπεδQ αλλά πnροι>σlασε στη συνt-χ,εια αύξηση από το 78,Ι % του 1995 σε 102,9 % 

10 1996, με το δημόσιο χρέος να α'('(iζ.ει 10 60.2 % α.."'tό 39,2ο/ο. Η \r-Ομισμαιική 

πολιη .. -ή ήταν ιδιαίτερα σταΟερή την ~:ιερίοδο της 1φίσης. Η βασιλ..-ή nροσπάθεια της 

πολtτι•-ής ε.ικεντρώ&ηκε στον έJ.εrχο της κροσφοράς ;(Ρήματος. Τα επιtόκια ήταν 

ιδιαίτερα υψηλό: και κατε\Ινάστηκαν μό"ο μετά την εισαγο)γή σε σταθερ1} ισοτφία 

μετά την κρίση. Το επί.τεδο τιμών αυξάνονταν σtαθερά μετά ωτό n1ν αρχο •. 'ή oou 

απότομη αVξηση και σε συνδυασμό με την περιορ1στιkή νομισμαη.._~ 'Α:Ολιτι~. δεν 

μπόρεσε όμως η ιαιβtρνηση να ανταποκριθεί στις δεσμε-Uσεις της. και αντίστοιχα και 

το επίπεδο τιμών αυξήθηκε αλλό: και η ισοτφiα vποτιμήθηκε. Το ι;:μποριιι;:ό ισοζύγιο 

της χώρας i1ταν 1διαίτeρα ελλειμιιατικό εξ αtτίας της αδυναμίας της χώρας να 

προι;λΜι;:ι ξtνες επενδύσεις και αυτό εiχt σc" αποτέλεσμα η χώρα w μην μ..1:Οpεi \'Cl 

έχει πραγματική ανάπτυξη βασ1σμένι1 στην εΟνική της παραγωγή. 

Η ·πολιτική κατόσταση της χώρσς την περίοδο αvτή παροvοίu.σε σημαντικές 

μεταβολές. Από 10 1993 η χώρα είχε οικουιιενική κυβέρνηση . η οποία στηρίζονταν 

(lπό την 'Α:λι;wψηφία του λαού. Απόφάση της ... -vβtpνησης ήταν να κο.Οuστε.ρfισε-ι τις 

όχοu;ς ενt.ργειες είχαν να κάνουν με την αναδόJιηση της χώρας και την εισαγωγή 

ιδιωτικοποιήαtων. Η άνοδος τηc; σοσιαλιστι.:ή<; .. -υβtρνησης το 1995 ε.iχε. <1C1V σtόχο 
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την δημιουργία κοινων11cών δοJιών που θα δέχοντάν την προώθηση ιων 

μεταρρυθμίσεων, μ< την καθuσttρηση εφαρμογής σχεδiων ποu προωθούσαν διεθνείς 

οργαvtσμοί, και προσπάθησαν να αναδu.ιμορφώοοuν to δι.εθνέc; κλίμα. Η πολιη..-ι'1 

αυτή ήταν αναμενόμενο ότι θα οδηγοΟΟ& σε κρίση. Η κρίση είναι φuσικό Πώς 

οδήγηΟ"t την κυβέρνηση σtη λήψη μitρων tα οπQ(α c,ι:ποδεiχΟηιrο:ν uvα.ποτελεσ~ιαtι8'ά 

και μετά τις προεδρικές t<Μrιές τοu 1997 οδήγησαν στην U\'<Ιτροπή της. 

Η προι:mό.Οιηα t'llζ στη διάρκεuι της κρίση; ..:αι ιδιαίτtριι την περίοδο μετά tον 

Ιοiίνιο τοu 1996 ήταν η δώθtση δανεiων προς την ια:ντριιd\ τράm:ζα της χώρας που 

είχε σαν αποτέλοομα tην αύξηση tou πληθωρισμού την αντίστοιχη περίοδο σε 

διψήφια ποσοστά. Η κυβέρνηση αφο~ί δtΎ μποροiίσε \•α προσελιώσ&ι χρήμα<α από 

mιενδύσεις 8'σtέφνyε στη λύση του δανε,ισμοU σπό το ΔΝΤ. Το δό:νειο χορηyήΟψ .. -ε το 

Σεπτέμβριο, αλλά οι προ\!ποθέσtις ποu εiΧ<"' τεθιi δtν εξασφάλισαν την αιωπληρωμή 

τοu και οι πληρω1ιές οταμά.ιη<Jι:ιν κα1 το κεφάλαιο &ν δόΟηια:. Χωρίς την αντiστοιχη 

στήριξη η ΙCΙJβέρνηση πρόσδεσε το νόμισμα της σε σχέση με το μάρκο. Αποτέλrομα 

ήταν ο πληθ(Ι)ρισμός να αγγίζει τριψήφια νούμερα κσι αντiστοιχcι ,.α tκλε{yοuν και 

τα χρέη προς την κεντριιcή τράπεζα. Η νέα ΙΟJβέρνηση ζήτησε δάνιιο από το ΔΝΤ με 

προθεσμίn ενός tτοuς και αντlστοιχα ολοκλήρωσt την 1' Ιοuνιοu τοu ι 997 την 

διαδuαισin πρόσδεσης με το γερμανικό Μάρκο σε ισοτιμin 1 προς 1 .000. Η μεταβολή 

αυτή ιίχε σημαντι)..'ή uποστήριξ11 με α-rιοτ.έ4σμσ. το Α ΕΠ από το δείttερο τρίμηνο νσ 

εiνι:ι ι θετικό. Το σύστημc:ι αυτό λtιτoupytt ικαvο1C0ιηtικά μiχρι σήμερα. 

6.2 Αλβανία 1997. 

Η χώρα μειδ. από μι:ιιφά περίοδο απομονωτισμού, το 1992 ε.ιαέρχεται σtοuς 

διt.θνείς οργανισμο~ίς χαι ακολοuθεί τα πρόnr.τα τοu ΔΝΤ. απελεuθερώνοντας την 

ισοτφίο χαι τον 11ληθωρισμό και προωθώνtσς ιδιωτι)(Οποιήcn:ις. Το λeκ είχε άμοοα 

σε σχΟΟη με το δολάριο και στη μαύρη αγορά με Ι προς Ι 10 σνriΟετσ με την tπίσημη 
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6οιοv ήτvν 1 .ρος so. r .. τ~ ΊΡόνvι. το ΛΕΠ την χώρας αuξήθηο;ε .... 

11 διαδικαιsίιι ιιun) ατα1ιά τησι το 1997 όπου κατtρρευοε το ιtολιτι.._ό ιc:σ.ι 

οικο\'ομιχό σύστηιια της χώρας από την διω.uση των λι:γό1ιενων «ιnιραμίδαιν». Η 

δημιοvργiο. του σuσιήμαtος αuro-U τοχοθεtε1tσι στο 1993. 11 σφιχτή \'Ομισματιιcή 

συοτήματος οι.ονομι«ilν "'" τρα;u;ζυαW ~. ΒοσU<'ή αιtiιι ήταν DJ.ειyη 

ικανο(ι αριΟμοίι τραχιζών στη χώρα και η αnουοiα IOX\l9<>V χρημαοοτηρiοv δεν 

μπορούσαν να προσελ.Vσουν κιφάλάια από το εξωτερικό. 11 κεντρική τράοtζα της 

ωιοφάσισt να διατηρήσιι χαιιηλη ρ<uστότητα. Η σφιχπ\ δημ0010νομι<ιi πολtnκή 

μιlοlσε ακόμη ~ιqχοσότφο τη ρι;ucπότητα της χώρας. Το ΎΜκότφο ουcm'Ομικό 

αναιWημις <η'Ορ(ς. Η ζήτηση yια χρηματοοικονομικά προΤόντα clxc αuξηθι:ί )Jηω 

της •1'Ιροής μεταναστtuτιιcοίι συναλλάγματος στη χώρα. του σπο<λι:ισμού της 

mπtς του ι:ξωτφικού. Η '"βίρνηοη θ<ωρούσ< ότι ο τραπεζικός τομtας λι:ιτουρyούσt 

Η α''<imυξη συστημάτων μι οpy(ινωση ~nιραμiδας tίχ• ξ<ι<ινήστ:ι α"6 το 1992. 

'"Ρiω<; στις περιοχtς από τις ο•ο~ εlχον μιταναστcύσει ερyάτες. Οι οταφι~ των 

πuρα~tiδων λειτουργΟύσο.ν 1ιι ιην ανοχή του φάτοvς και χρη11ατοδοτοΟΟσν μια 

σειρά ωιό δραστηριότητες στις αyορtς του τοuρισμοίι. του εμπορiοv και το 

αιτδι'1Q 8 % το χρiΥ.'Ο ~ν. οι εταιρdο; αυτtς ίδινσν αώδοση ιdΧι>ι ιαιι SO 
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% - 60 % το μήνα αποδόσεις δημιουργήθηκε στην αγορά η πεποίθηση ότι η απόδοση 

που έδιναν οι τράπεζες αυτές ήταν εξασφαλισμένες και στο μέλλον. Πολλοί 

δανείζονταν και υποθήκευαν ακόμη και τα σπίτια τους για να κερδίσουν από τη 

διαδικασία αυτή. Η μηνιαία αξία των επενδύσεων έφτασε τα 70 εκατομμύρια δολάρια 

λίγο πριν την κατάρρευση. 

Στις αρχές του 1997 η απόδοση είχε φτάσει το 100 % μηνιαία. Το ΔΝΤ και η 

παγκόσμια τράπεζα προειδοποίησαν την κυβέρνηση της Αλβανίας. Η κεντρική 

τράπεζα περιόρισε τις αναλήψεις των εταιρειών - πυραμίδων σε 330.000 δολάρια 

την ημέρα. Αποτέλεσμα ήταν μέσα στην εβδομάδα να ξεκινήσουν οι εταιρείες να μην 

αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Ανακοίνωσαν καθυστέρηση πληρωμών για 3 

έως 6 μήνες. Η αστυνομία συνέλαβε τους ιδρυτές - προέδρους των εταιρειών αυτών 

και σταμάτησε ουσιαστικά το σύστημα αυτό και αναγκάστηκε παράλληλά να 

διαθέσει τα συναλλαγματικά της αποθέματα για την αποπληρωμή των κεφαλαίων 

αυτών . Το δολάριο λfyyω της έλλειψης ρευστότητας και του οικονομικού κλίματος 

έφτασε από 110 προς 1 στο 143 προς 1 μέσα σε δύο μήνες, η άνοδος συνεχίστηκε 

μέχρι τον Μάιο του 1997 όπου η ισοτιμία έφτασε τα 179.07 προς 1. Η ονομαστική 

ισοτιμία δεν είχε καμία σχέση με την ισοτιμία στη μαύρη αγορά που υπολογίζεται σε 

τουλάχιστον διπλάσια. Η κυβέρνηση έπεσε και μετά από τις εκλογές η οικονομική 

πολιτική της χώρας φιλελευθεροποιήθηκε και πήρε δάνειο για την κάλυψη των 

άμεσών αναγκών της από την παγκόσμια τράπεζα . Είναι φανερό πως το οικονομικό 

σύστημα συνέβαλε στην ανάπτυξη των πυραμίδων οι οποίες υποστηρίζονταν από 

πολιτικά πρόσωπα. 
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6.3 Λευκοι1ωσία 1998 

α"'Uμφισβήn1τcι η Λεuκορωσiα. Η χώρα είναι ο κυριότερος εμχοριιcός εταίρος της 

Ρωσίας. η εξάρτηση της χώρας οπό τη Ρωσiα στον τομέα της ε-<tργεαις ήταν μεγάλη. 

και οι μεταρρuθμίσεις που σχεδιάστηκαν στις άλλες χώρες της κεντρικής και 

ανατολι..-ής Ευρώπης δεν ξΟΟνησαν ιcαν. Η κροεδρiσ τοu θίt..-τωρ Λονκασtνκο είναι 

περισσότερο σνγκεντρωτική Σοβιετικού τίιποu και χαρακτηρ(ζεται από την 

απόμόνωση της χώρας α-πό τη διιθνή πολι·-~ικιl σχηνή και την έντονη εmρροή της 

Μόσχας. Η 1φίση του 1998 προκάλισt την κατάρρtοοη Οt.ΚΠΟστικά της πολι-τ-ι~ς του 

Λουκασένκο. Η εγχώρια οιιcονομία χεφοτέρεuε από 'Ίflόνο σε χρόνο • •1 εξάρτηση 

από την Ρωσία μεγάλωνε • ο Λοuκάσενκο καηl'(όρησε τη Ρωσία για την ._'Utάστιιση 

αυτή Κ"αι αιιομονώθηκt πολιτι.:ά και οικονομικό:. 

Η πραγματιιal 01,.ονομία της χώρας • μετά από την πτώση κ<ιτά 40 % τοu ΑΕΠ 

την Π<:pίοδο 1990-95. είχε δοο χpον.tς 1997 και 1998 με μεγέθυνση στο ΑΕΠ. με 

εξαίρεση τον αγροτιιcό τομέα rι:ou έnεφτε σvνεχώς. Η α"•ά.ιταιξη aro βιομηχανικό 

κ.Μδο και η c>ςio. των πpώτων uλών αυξi1θηκε σημαντικά. Τα δημοσιονομικά μέτρα 

καθώς και οι εμπορικές σuμφωνiες με τη Ρωσiο. έδωσαν ώθηση στην παραγωγή. Η 

ιιγροtιttή παραγωγή δεν βιλτtώΟηκε ούτε μετά to 2000 και οι όποιες αδυ"cιμί&ς 

αποδόθηκα" στην κακοκοφiα , πλημμύρες που είχαν συμβεί στην προηγούμενη 

χρήση. Η κεντρι<ί1 τράπεζα tης χώρας γιο να ενισχ(>σει την πσραγωγή tδ<οσε δΙJνtΨ 

στους αγρότες με τον μισό τόι.::ο. A)J..Jι δεδομένης της ιιπC>υσίαι; δομικών αλλαγών 

στο σύοτημα η παραγωγή στις δημό<nες εγιαιtαστάσεις δεν αυξήθηκε σε αντίθεση με 

το εισόδημα t<f)V αγροτών σ& ιδιωτικές εγκαταστάσεις το οποίο cιυξήθηn κατά. 40 %. 

Η συμμετοχή του κράτοuς στην οικονομία ήταν ιδισ. ίτερο. έντόνη ακόμn tιαιι 

κεντρικά κσ.τεuθυνδμενη οιl(ονομiα. 1-1 όποια 11:ροο6ψ•vή με-ίωση των φορολοyικών 
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<ο6δων Μηω της μη d.ηροιμής "6ρων "'"<άιuιθη.ι άμιοα μι: την crUΙ;ηση των 

φόρων σt μι:ρiσμαm ""'' dρδη α•ό "1tνδiιοtις. Οι δημόοttς cοινδ\ίοt"' μεui>eη""" 

ι:οiσης αρχικά. αλλά μι:τά το 1997 διπλασtάστη•αν σε σχέση μι το 1994. tl ι:πιβολή 

cνός φόραu στη Λευκορωσlα γl••ετuι μετά από την ιuτόδεtξη της αvτακοδοηκότητας 

του ή της φοροελάφρννσης ποu •αρtχεc Η πpαyμαtt<ή κατάσταση πlιvτως της 

δημοcnονομtχt); %Ο)•nκής tMιt ιδιαίτερα σ.οmνή. Ot ιμφσνclς δημδcnι;ς δωτάνις 

Ι(Qταλιιμράνονν ΤΟ 70 % τοu CM-6λou. Το~ ΤΟ δ.Δχεφlζtrοι ο 1'p6ώρος της 

χόιρας μι βiiση μυοτικά κονδύλια. Το σύνολο των &υwνό>ν yια την κujΙtρνηση δεν 

ξι:Jιtρν(t το 2 % τοu ΑΕΠ , και uοήρχαν μάλιστα και ιttρlοδοι μι Οιtt<ό ισοζiηtο, 

υπάρχουν δαπάνε.ς ποv ούtε καν αναφέ.~vtαι <ι.>ς ••υσηκtς. Το α\ιστημα 

χρηιιατοδοτείται κατlι t<Upιo λόγο από την κιντpt>-ή τρόπιζα. 

Η \'Ομισμαttt<ή Ι<Ολιn<ή της χώρας ήταν ιδtαίτφα cwcτατική την ιιι:ρίDδο ιφιν 

την ιφiοη. Η •αθιφt.ς ~ "'<Πώοt>ς αuξfιθηκαν κατά 100 % την δ\εήα 1996-

1998. Αφο\ι δεν "'"1Ρχαν οuοιαcπι<ά οη-ιίς ε"'οδήμaτος oto οξωτιρικό η τρόχιζα 

β(ισιζt την πολιtu<ή της στη vομ,.,ματική t><tκταση. Η nντρι<ή τρόπtζα καθ6ριζt ttς 

σuvΟήκις δανιιοδότησης τοw cπιχι:φ1jσεων. με βδση πολι'1Κά καθαρά κρι'1jρια. Οι 

<Μδοι της οικονομίας χρηματοδοτοtίν<αν από το τρcrχεζικό σύστημα μι χαρ~ 

•ιστώο:εις. Με β6ση την αtα.Οφή ιοοtψία -.ου εiχε οuσ"1στικ4i '(Q0oρm-εi ωtένανn 

otO ροUβλι απ6 to Ι99S • τα \'ΟμtσμαΤοοi μitρα αaοcnrοΜύσαν cπov tJ.ι:r1!' των 

αnιοιdων ~ ιηv πολιηιdι '\'Cl αvvicτto:TO• στη δια-τήρηση ιοu ιλ6:;χwτοu cιητοιdοu σι 

τριμηνιαί<ι βάση. Το πραy.ιαηκ6 t~ιιtόιοο όμαις ήtαν ουσιαστικά aρνηη.:ό. κaι tcι. 

νοικο!('Uf>Ι.ά δεν μποpούοάν ν(.& tnενδύοουν σε επε"δuτι.:6 nροtόντα τοu tξωτι;.ριιςού 

βάσει νόμοu. Η """'ρ1κή tρά..ι;α όπως ήταν ι;ιuσικό δεν είχε καμlα αuτοvομία <αι 

βρ10<6ταν σε χλήρη tζάρτηση από την κuβtρνηση. Όταν το 1997 το spn:od μι:ταξ1ί 

-- ιιαtαθέοεcοv .... δcΜ>σι;ού έaωε κάτω απ6 το tS % ΟΙ ·-..tς 
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τράJ<ιψ; ti;ιttv δριιμαn~ """"ώσtις στη λtιιoupy;.. τσuς. Ot cινι#>φ).ηιιι; 

κ:mώσιις έφrασαν το 30 % tων συνολικών χιατώαιων 11:ιιι οι ιι::ραnιctς ιράπιζtς 

ανιψετώπιοον προβλήιιατα. 

Όσον αφορά την αγορά συναλλάγματος. όπως ιiναι Ο\'ΟJ~οόμενο με βάση τη 

γενι•όιερη πολιnκή ενώ η ισοημiα Οι:ωρητ11cά ήταν δεμtνη μι το ρωσικό ρο(ιβ4 οι 

οpωτοΙ στην 1'UjΙί.ρΥηση ι:ιn;ιι:φημαriες tί;ιαν <ιδucή "Ρ"τψιςnα•'ή ιοοπμία, όaως '''" 

οι κλάδοι αωιής 'Ι"' τη ~ucή -0\'Ομία... Όοοι ΙΙQ/Ι<ΙΥV/'Ο( ήθcλ.αν '"' t.ljrισw 

bιρειιε νσ JφΟΧΟ>ρήσοuν σι ιyγuοδοσία μtχρι το 40 % της αξiας των cl.p.γοτrών τmις. 

Ε•lσης 0 1 ισοτιμU:ς ήταν eιιικιρδεiι; για τις τρώτtζες μι βάση τη διατραπεζι<ή αγορά. 

Για τους επιχειρηματU:ς υπήρχt ποσόστωση το ισυδύναμο 1.000 δολαρ\ων. Κατά τη 

διάρ<εια της φίσης τοιι 1998 εm/Ιλήθη•uν ι:χuιΛtον χτ:ριορισττ<ά μέτρα στην 

ιξαJΦΊή cnΛWJ.άγματος σtΟ\Ις ι:ιn;ιι:φημαriες α)J.ά όχι "°' στα όργα\1' τοιι 

1C11βwτό>τος. 

Η nθάσιuση του ι<ληΟωρισμού δcν ήταν μια εύ.ολη υ•όθtση για τη χώρα. Αν 

και το μt"γαλύτερο μέρος της οιkΟ\ομlα<; ελέγχεται α.Λό το κράτος • η οιιtκταση της 

νομισματικής πολιηιςής ~' μια σειρά από ιnιοτφήσι~ οδήγησαν στην α'όξηση του 

πληθωρισμού. ΑJ<ό το 1998 και μιτ6 το όριο ποu είχε τdl•I ήταν η μtyιστη αUξηση 

τοu 2 % το μφ,. αν ""' οι δ<ομε(ιοιις αυτίς δεν τηρήθηκαν μι διιrήφιο μηνιαίο 

Λληθοιρισμδ το td..analo τρίμηνα τοu tτσuς. 

Στο τέλος τοu •ρώτου τρψiινοu του 1998 η οικοναμlα της χώρας είχε μπει 

σι φ(ιση κρ\σης. Όμως η ρωσική •ρlση τον Αtίyοοοτο t&χιι στις αρχtς το 6λλο0ι ότι 

η κρίση ~φοέρχονταν από εξωτερικούς παράγοντιι;. Στις cρχtς τοu χρό\'ΟU η τρόπtζα 

και η ""βtρlιηση δcν ιιtnιχαν τmις στόχους που εiχο:ν οtσει λ6yφ ασl!\iιtειας στη 

\'Ομtσμαn<ή wι δημΟΟΙΟ\'ΟμΙ<ή ΛΟλιtι<ή. 0t πιστώσtις επtn6θηκαν μι ρuθμδ m,. 
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από S % το μή\'α, Μέχρι το τέλος του Μαίου το σύνολο των πιστώσεων είχε αyyiξει 

τον προϋπολι)γισμό του έτους. Οι ανόγ>ίι;ς της νομισματι<ής επt.ι<τά<J11S όμως &.-ν 

μnοροΟΟαν να καλuφθούν και την ίδια περίοδο η α\•αχpημι.ηοδότηση με σtι\-ά>J..αγμα 

ήταν αναιμυ<ή. Η τράπεζα ανα-y1'άοτηκε σε επιπλtον αύξηση μονομερώς της 

προσφο~ χρήματος καtά 50 % λόγm της αντiστοιχης αUξηQ1]S στη Ρmσία. Η 

απώλεια του μεyυλuτερου μiροuς των συνολλαγματικών σποθεμάιων της χώρσς την 

ίliαι περίοδο -yια τη οδήγησε τον Λουκάοενκο στην δημιουργία νέας συμφωνίας με τη 

Ρωσία στην προσsιάθεια ελέγχου της ισοnμίσ.ς ιςαι τιθό.σευσης του πληθωρισμού. Η 

τράπεζα επίσης επέβαλε μια σειρά από περιορισμούς στην κατανω.ωση , στην 

εξαγωγή ypήμα-τος ιcαι στις εισαγωγές. Το πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο ιiχε 

πtΟ'tι σtό 10 % τοu ανriστοtχο" το 1996 μι οημο.νι:οcόttρο πρόβλη~ια τη μείωcrη tων 

εξαγωγών φυσικού αερίου λό'(ω της οuμφω~ ιιε συγκεκριμένο προιιηθεuτή 

(gazprom) και uποι<Αιιομό άΊJ.ων. Η μεimση των ι:λλtιμμάtmv έγινε με crονά)Jια-yμα ( 

ιαιρίως δολάρtα) με rm01ίλεσμα τα ασυνολιιcά αποθέματα να φτάσοw το όρtο των 1 Ο 

ημερών στο τέλος Μαρτίου του 1998. 

Η ρωσική νομισμαnιςή κρίση στν; 17 Αvyούστου του 1993 είχε σcιν 

αποτέλεσμα την οημαντιΙCΙ} υποτίμηση τοu ρουβλιού και τραπεζική κρίση. Η ρωσική 

κυβέρνηση έχανε αδρανοποιημiνη παρέμβαση με κρατικά ομόλογα. Στη 

διατραπεζιιcή α-yορά καθώς και περιορισμούς στην εξαγωγή κεφσλαiων από τη χώρα. 

Επιπλέον οι τρ(ιπεζες οπαίτησαν ι.-ανοποίι')ση tων uπο)'J)ξώσtών προς αυτές μέσο. σε 

90 μέρες. Το ροUβλι ιιποτιμη&ηκε κατά 50 % τις διίο επόιιενες εβδομάδες και καtά 

237 % μiχρι το τtλ<>ς •ου χρόνου. Το λεuκορmσικό ροUβλt ήταν προσδεμένο στο 

ρωσικό. και το χρηματοπιστωτικό σΟΟτημο λόγω της υπανάπτυξης του οκόμη 

περισσότερο εξαρτώJΙt''Ο α1ιό το αντίστοιχο ρωσικό. Με βάση τη αuμφωνiα που εiχε 
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άλλωσtε γίνει μtταξύ των ιcενtριιcών τραιτέζών 01 ρωσικές τράπεζες εiχαν 

προνομισκiι ανrψειώmση στην αγορά ).ευκορωσιιcών ομολόγων. 

Η πρώτη cιντά11όκριαη της Λεuκορ<Jχrί<ις στην ρωσική κρίση στο 

δημοσ\Ονομηc:ό τοf~έα ήταν η διατήρηση των όρων tO\I εμπ:ορίοu και η μεγtθ\Ινση 

των πισrώσtων. Τα χρηματ~.κ6 διαΟέ<Jφα ιης χώρας αυξάνονισ.ν μετά την 1φίση με 

ρυθμό 6-8% το μήνα. Η αiιξηση τον Δεκέμβριο του 1998 άγγιξε το 43 % λόγω της 

αiιξησης των mσιώσεων προς την κuβiρνηση <ατά 147 % την ίδια περίοδο. Παρά το 

χαμηλό έλλειμμα του προϋπολ<>yισμοiι σε σχέση με το ΑΕΠ (0.4 %) και το 

πλεόνασμα σης ιαιβερνητυ<iς δαπάvεs. Η προσφορά του Μ2 δεν μεταβλήΟηκt 

tδιαίτtρα ·tην ίδ1α πtρίοδο σε σιέση με το Μ 1 &-ίχνοvrας όtt to σ\ινολο της 

οικονομίας είχε την έντονη παρέμβαση της "'1βtpνησης. Οι απαιτήσεις προς την 

ιcνβέρνηση που καθορίζονταν ουσιαστικά αυθαίρετα. αυξήθηκαν κατά 103 %. Τα 

ωιοτελi:αμαtά της επ.εκτατηcής πολttικής ηταν 'Ι:pοφάνή το Δεκέμβρη του 1998 ο 

πληθωρισμός άγγιξε το 78 % και το Φεβρουάριο του 1999 η υποτίμηση σε σχέση με 

ro δολάριο ξεπέρασε to 70 %.t-1 τράπεζα. προσπαΟώVΤάς νn διnτηρήσει τουλάχιστον 

το μtγεΟοc; ιοu πληθωρισμοV μείωσε τον ΑVyουστο τα επιτόκια αnό το 40 στο 38 % , 

αλλά το Δεκέμβρη αναγκάστηκε να τα αυξήσει στο 48 % • το γενό.ρη m:o 60% και το 

Μάιιτη του 1999στο 82 %. Όλο το 1999δεν έπεσαν κάτω από το 50%. Η κυβέρνηση 

ουσιαστικά τήρησε στάση αναμονή; περψένοντα στις εξελiξ<ις στη Ρωαία. 

Με την ουσιαστοοj ανά<αμψη της αγοράς της Ρωοiας • και την αiιξηση της 

r.ινταγωνιστ-ιιcότητnς των Ρωσικών επιχεφήσεων οι Λευκορωσικtς άρχισαν \'Ο 

r.ι:νnμtτωπiζοuν πρ0βλήματσ. , λόγω τοu ότι οι κρίσεις οuσιcιστιιςά δεν σvνδtοντσν. 

Οι εξαγωγές δεν τονώθηκαν και αντίθετα μειώθη<αν κατά 40 % σε σχέση με το 1998. 

Οι εταιρείες της Λευκορωσίας που είχαν διατηρήσει τα μερίδια τους στη Ρωσία 

""ρουσίασαν ελαφρά αύξηση σια tσοδα τους λσyω της αντίστοιχης αύξησης τ01ν 

ΙS3 



cφγωyών στη Ριοσiιι. Το ιψtιρυc6 cμιιδρ1ο των Χ'J'9Ιiιν dx< tO\-ωθcl την nι>iοδο 

1995 · 1996 όπον το ρωο><ό ρούβλι ήταν υποτψημiνο OC σχέση μι το λιv<ορροϊκό 

.. -uι tcι υπόλοιπα νοιι'σιιατα των δvtικών χωρών. Μιtά από ιη ρωσι!(ή ,:ρίση η 

λιv<ορωο><ή 01κονο,1Ια •ροσχάΟησe να τονώσει ης εξαγωγές της σε δυτικές χώρες. 

oc βάρος της Ρ0>σiας . Το ιοοζ(ιγ~ο εξωttρu<ών συνα1J.ιηών ήταν ι)J.ειμματοο\ 

Κ\Ιj>Ιως σε σχέση με τις χώρcς της ΚΑΚ και το cnw,μα ουτ6 cmς δuτucb; χώρcς 

μεiωcκ το έλUψμα <ατ6 73% στο τέ}.Dς του 1999. Το tλλιψμα το 2000 μειώθφ:ε 

κατά 98 % ).όy<;3 δwκανοVΙΟμών "°" tyΜιν μι το μεγαλύτερο οφιιλtτη της χώρας τη 
Ρωσlα. αλλ(ι <01 την δwρΟρωtική αλλι>γή μι την προμήΟιw πρώtων υλών <α• την 

πώληση έτοιμων. Μειά n1ν κρίση επομένως ο προσαναιολισι16ς "1ς λιvκορωσ1ιο'~ς 

ΟΙΚΟ\'ομiας άλλαξε και η χ<ί>ι>α crφάφη<ι έσιω και εΜχιcrια wρος τη δύση. 

tu-tυeό.. θο ).tyαμι Λως ο λ""10ίmΜω αJCο>.οiιΟησc την nι>iοδο Ι 995· 

1999 ειιε<ιατική ΙΣΟl.ιιu.-ή μι tμφοση στην crγροnκή 01κονομlα "°" α~ ια11 
πcρ10ρ1σμό crtις &ιοαyο>ytς και την κατανάλωση. μι ΟΙΣΟttλcσμα την κρίση του 

Μαρτίου του 1998. Ο σκοτι1ν6ς ρ6λος της κυβέρνηcrης 1«11 τα αυι;ημtvα κονδύλια 

ποu απuίτησ& η λε-tτoupytα της οδfrΥ1ΊΟ«ν σε περεταiρω νομισμαη.al tπiκταση 1<αι 

αύξηση του πληθωρ1"μο1\. Η <ρlση στη Ρωσία φ""1<ά ι:η>tαοc την ou<o,'Oμu.-1\ 

ιcατάcrtαση της χώρας. αλλά ο ""°"""""μός ήιcrν αuτ6ς "°" <αιαδίαισε τη χώρcι 
οι <ρiσε.γ Η στροφή της ωλιτ11Cής μιτιί την ιφΙση ιοο Ι 998 • clμ aιφymκά 

01'0tι:λtσματα Ύ\α την ΟΙ<ΟΥΟμiα., 
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6λ O\IKp«\liCX 1998 

11 <ρίαη στην Οuκραν(α ιο 1998 μ:ωρεί να εξηyηθιl μι 6ροuς κρώτης τ<>'Ιάς 

ιφ\σεων. Οι σ.ιτiες της κρίσης cίχ.αν να ι«ιvονν ;ιtριασότεJΧ) •ιι αδιιναμkι την rcερ(οδο 

αυτή με την ίδια η~ν χώρα. 11 κρlαη ση1 Ι'ωσία επιτάχυνc τη διαδι<ασία της κρίσης. 

Το ότι οι δύο χώρες σ\1\-δέοντσν στ.-.'iί εμπορικά δεν είχε ιδιαlτιρη αημασlα στις 

σννθή~ας δημ~ουpy~ της κρίσης ον_ ... με την Maή<iewitz. 

11 μαφοοuςΟ\'<>μ"'ή ιαιτάστααη ήtαν ~ σιο τtλος του 1996. Το 

Σεκτίμβρ10 είχε •"1θορισιtl νtιι ΙΟΟnμία TOU tθνι<Ού \'Ομίσμαιος. κtpοοp(οτηκt η 

ιnt..,.,ατική πολι11κi1 . περιορiστηκι ο υπ.ερ:τληθωρισμός. Anottλeσ•ιa ήταν η Αυξώ; 

της ζήτησης για χρύβνα και 011όλόyα του Ου<ρανι<οίι <ράιους. Επενδυτές 

ιμφιrνίστηκαν γιιι. να επιwδύοονν σε εταψι.iες MU ι:iχσν να Κά\'ΟW κυρίως με 

tρώu:!Ί<ς κοu J<Ορό).c11κιια μιιορο(ισαν '"' Ι:'<έ\'δύσουν -ισμt\'α ια:φάλαuι 'λάyω 

μικρW μεγiθοuς f/:'.'ON ~cων. •ι αυξημiνη ροή D<ι\%σαον ~ τα 

CΜ'ΩλλΔ-,μαnκά ωιοetματα της ανιρικής ιρciπεζας '""τις δνναιότηttς αντiαtοιχα 

&ινεισμοV της οιιc:Ο\.'Ομkις. Στα μtοα tου 1997 οι ξένοι εχινδvτtς σVyιφινσ.ν τον 

κ(νδuνο ποu ανημεt6)nιζο.ν στην χ.ώpυ με τη cντiστοιχη απόδοση ι«ιι άρχισαν να 

α•οεπενδi>ουν. li φlση στην Ασία , εlχε σuνέχεu:ς και στην ΟΙΙκρανι.'ή αΎΟΡά, αφΟ'ύ 

v.ήρξε στροφή φος nς cισφαλιfς eιιενδίισεις. Τα σuνα>J.αηιιιτιιcύ. uοθέμαtα της 

χό>ρας μειώθηκαν και ανtiσtοιχα to ;ιρVβΥα άρχvπ '" ιιtφu~ 11 αντρική ιρ(uι:t:ζ<ι 

άρχισι: να cιyοράζει ιο φθl\'όιιωρο του 1997 ι:yχώριοι.ος ιlτ).οuς Υ14 '" ιιιροορiσει την 

ιιφοή ~λαίοu. tl νομιο.ιαtιd1 ί'c:ολ.ι.τυcή ήταν ο.σύμμετρη. Ε~ οι tΚJροf.ς των 

βραχυχρόνιων ξένων \:&φο.λαίων ι[χσ.ν σκοπό V(1 ω.>ξ•)σοuν τα σvνώ.λ.αyμαηtι::ά 

αnοΟtματα , αuτό δεν έγινε. 11 &>μιi των nαyίων στοι;ιtίων της τράιιtζας άλλαςε 

αημαντι<ά λόγω της μεταβο)..ής cιuτής στα iuiY"' ι:ξωιερηrοiι και την αντiαtοιχrι 

α(ιξηαη wν ιαιβφνηn<ών &w,,.αν. Ο >.όyος ιων f/;\'ΙiN ΟΦ-δUσ<ωv χρος τα 
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CM'Oλhiyμaτucά α""8ι!μαπι ιjταv ;ιαμη).6ς mι <tροόριζι την cv<λιξία της 

νομισματucής <0λιτικής. 11 ~οι.ιτ.._ή τοu αχαιιληθωρ~σμοιί xou CJUV<Xloτηc σι: 

σν\•δwσμό μι: τη μείωση των cruνο.λλαγμο.ηκών απο0tμ6:των και τη διατι)ρηση της 

σuναλλαyματιιcής ισοτιμίας. Όμως οι ιιεταρρuθμlσεις δεν προχ~>ρησαν την ίδια 

περiοδο. Οι ανισορρο•itς της ίδιας περιόδου στο δημόσιο τομtα σuνεχiστη<αν. Οι 

ι<ul\<ρνητuΦ;διοοh-εςα~<αν uδ το 3,4 % τοu ΛΕΠ το 1996 στο 6,1%το1997 

• με βάση την -ιστιι<ή νομιοματυcή ..,).ιnιcή και nς cινισορροιήες στην 

ιφαριιοyή της προιcάλιαc <ηίζηαη στο δημόο1ο xptoς ""' τις ιινάynς για κληρωιJtς 

tχιtοκiων. 

Μέχρι το τtλος τοu 1997 η <α<άρpι;vση της αγοράς ομολόγων ιjιαν εξαφ<τι<ά 

π\θάνή γι αutό η τράπεζα α~& το βα.σι"ό αιιtόκιο της από 16 % στο 35% . Η 

φuτή ι<τφα).αίου δεν σταμάτησε ''" η τράιιιζα στην χροmιάθεια της ,.,, αντισταθμί«ι 

•• δημοιnο'"ομιχό i>.λ.tιμμα. xou οι αρinmοη ....,rψηαης θα μεlων< avricncκzα τα 

σιιναUο-rματucά α""8ι!ματα. Για να σvνqiσιι την χολιτιιcή της η <υlJtι>νηαη 

δανιιζόταν ανεξάρτητα α.πό το μtγεθος της νtας πίστωσης. Μι τη σuμμετοχή της 

χιi>ρας στις διtΟνεlς αγορtς να αυξάνεται με βάση τις δανιιακές της ανάγι.:ες, το 

ιχιtόκιο δανεισμού είχε φτ6.σιι το Ι 6%. Η εξέλ~ξη ο:υtή Οα μπορούοs να αποφευχθεί 

αν η Οuφανiα ιiχc αναδια~ι τη δομή tou νομιοματι<0ιί <01 δημοιnονομυcού 

της σuστιjματος <αι ιίχι Θtοιι της ΙΙάσαι; για την ΟΙΧΟ\'Ομιιcή της 0\-άJmι/,Ι). Το ΔΝΤ 

μετά uό το τtλος τοο 1997 κοι την ανακοi'-ωαη όtι το δημοιnονομυcδ tλλcιμμα •iχε 

αyyiξιι το Ί'~ του ΛΕΠ. Η φvyή <ιφα.λαίων μεyεθύνΟη<e '"' τη μείωση """ 

<JV\•ολλαγμcτι.cών ωιο0ιμ6.των ιcr.ιι την π-ίtση Ύ\« uποιiμηση. Το \'όμισJιιΙ της χώρας 

vποτψ.11θηn κο:ι<ί 30% .:'(lt 1α σνναλλαyματι"'ά αποθέμάtά twωαν 010 μισό πριν η 

χώρα ςητήσιι βοήθε., uό το ΔΝΤ, τον ΛUγουστο όμως η φlση στη Ρωσiα tixi; 

6- cwmltoμαt<L 
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199$-96 χωρ\ς πιρι<ο•tς στην •ολιιική. Τα ~οδα όμως Ί14 την α\'(ψόρφωση τοu 

φορολοy1ιcού οtτέματα; •lχαν Ι<tρ ιιιοπιl σημαντικά ιcα1 01 δwδι<αοίες ιu;τάβαοης 

Μροuσίσζαν καθοοιtρηση, Ο τρό7Ιtος uπολογ,σμού των δημοοtων &ιπανών δεν 11ταν 

cnίμφω'\'<>ς με τα Jιρόnmα τοu ΔΝΤ και το όποιο tλλtφμα ήτuν πολύ μεγαλύτcρο 

την •-.ιβιρ\ηση το 1990 'f"' την ιιιρίοδο 1991-1999 cix< ~1ιcά ~ί, λλλά 01 

διr.'Ωτότητες εiοπροξης φδροw "'" μεlωση των δημωiων δα.ονών clxav 

... ρε><Τφηθcί ιcα• ο •ροyραμμαt1σμc\s &ν ήταν opθo).o'f'ιcc\s. Τα προβλήματα αuτά 

•ροΟπολοy1σμού • •ράγμα που έιcανι μέσω της έιcδοοης δ1αtαιcτικών 01 οποίες 

ενιΙJ;αν θέση χρi\μοtος. Πάvιως το μέyε6ος του ~ιροG>Ιολοyισμού ήιαν πολύ 

χαμη).ότφο σε οχtοη μ< άλλες χώι><ς ιca1 θΩ μοοροόο• η χώρο "' a~fισ<• tόαο nι; 

δημόοtες δο;ιάνις όσο ιcα1 τοuς φ6ρους. ιcάιι ποu q.,τ μ<τά την ιcρlση. 

Ο .. ριορ1ομός του δημοοiοu ;ιρώuς ήταν ένας αιcόμΙ) στόχος της 

μα<ραο1<ονομι<ής πολ1ηιιής της χώρας. Η χώρα δανεlζονταν ι•ε αρκετά υψηλά 

<ΠΙΤό<Ι(Ι •ροιcεψtvου να οιαλ\ι'Ιfει τις ανάy1ςις της ιcα1 αο6 την άλλη έπρεπε 

ιιντlοτο1χα '"' -τοδοτfισ<1 τα μερίσματα των ομώ.ό'ιΟΝ""" clxt ειcδώ«1 'f"' τα 

~ ~ Η ιcρiση " "' η αδυ\'Ωμία ιφc\οβαοης της Ουκρανίας στο δ~ 

τριuτιζ1ιc6 αίιατημα •Ιχι σαν α"°'t.\ωμο την μείωση της ανταΎΦνιστ1κδτητας της 

χώρας yαι αρκετά χρόνια. •1 αUξηαη τοu cξωτεpU<ού χρtοuς το 2000 Ι)ιαν α\'tίστο1χα 

ι s 'Ιο σε σχέση"" το 1999. 

Η αοοτελωμοn•-ότητα της νομ1σματucής ποΜιι<ής σe σχέση μ< την 

συγφάτηση τοu d.ηθωρια)ΑΟΙ} ()ταν Ι<tnιχημένη. Η cnίξηαη της ·~ ;ι:pήμοtος 

την aφiοδο της κρίσης δcν C<ηράισι τσν d.ηθωρΙΟJΙ6 οριν αο6 την φlση. Οι 
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ι:ιιενδύσε1' σε ομόλοyα σvy1φάn1σαν την περίοδο 1996-97 το χρuβνα κα1 δεν είχ• 

ανο.ιιμηΟtί, καρά την αuξημl:νη ~ητηση. Η αiιξηση της •ροσφορός yιvότον αυτόματα 

ιιaό τη δημ~οuρyiα τραιu:ζ1>00ό χρήματος με βάση t1' αντicnοιχu; α\'6\"('(ς της 

νομισματuιής Ι<UκJ.οφορiας. Η ΙCΣΥΤρ1κή τρώιιζα όισν ψ;νηι,ι η •iωη στην ιοοτψiα 

6"ν clφησε ια Ο\Ι\'Ολλ.α-rματικά της αιrοetμαια \'ά μειωθούν σε αχtση μι την ζήτηση 

και σuνtχισε να σyορ6ζtι ομόλογα •ιειώνοvτας άλλcι πό.y'α στοιχeiα τηι; καt 

eπιβάλλοντας ουσιαστικά τις υποαχετ1κtς της σnν χρηματοδόn)δη •pι>ς ης ειι•ορ1<ές 

τράκ<ζες. Ο δείκτης αναχρηματοδό~ ομολό-(ων αυξi1θη<ι α•ό το 1 G % στο 35 % 

ωιδ το ΝοtμβρΙΟ του 1996 μtχρ1 το Νοtμρρ.ο ιου 1997. Ανιίστοι;ια οι tραιu:ζι<ές 

καιαθtσ<ις σε O\l\WJ.ayμα αuξήθηκαν μiοα στο χρό\'Ο καιά 20.J %, ~ 

καιά •ολ6 το ρυθμό αUξησης των καταθtcπων σε εθνικό vόμt0μα . 1 !άνω στην αρχή 

της δια•ροyμάtιrοσης νέιιΝ πtοτώσεων από το ΔΝΤ ςε.;νt)δe η ρ<ΙΙ<Jική φlση. Η 

γr.vtκότερη {ιπ:οψη ήτr.ιν όη η ρωσιl(ή πολιη...,) ήταν JtΟλύ σφιχn\ λόγω της 

δραστηριοποίησης της <ενtpι~ τρά•ct;ας για η1 διατήρηση των αποθεμάτων niς , 

της b:δεισης ομο}.όyων '"' της •ροοπάθιll~ς της για el,ορθοl.οyιομό ιων 

δημΟΟ\Ο\'Ομt<ών μqιβόιν. Η μqteυνοη 6"ν οροιιά).εοε αiιξηση ιοu ιιληΟοιροομοV, 

<αΙ ανtlσtοι;ια μιiωαη των cnr.WJ.αyμαιι<ών αΠΑ>θιμάtων ποο θα cιπειλο\ίοαν την 

μι.ικροοικονομ1κή σταθερότητα. 11 κεντρική τράπεζα •iχι φρονιlσιι για την 

δαιιήρηση της ισοτιμiας σε σταθερότητ<ι <ιπό το Μάιο του 1997 ιιε τη χρi)δη ζώνης 

στόχευσης. Η ζώνη μέΤΟβλήθηκι <ιρ<tttς φορtς α}J.(ι. βοήΟ•)δ< στη "ομισματ1<ή 

σtαθφότητο. ,ω.ιι όταν η φiση στη Ρωσiα ξεκίνησε. η ""'~ρ1κή τράπεζα ξόδε'i'• 

377 cmιομμύροσ δολάρΙΟ μtχρι να cy,.-αια4ίγα τη ζώΥη. 

11 οuφαVΙκή οι<Ο\'ομiα εlχ• ση1Α4νnκή αΙίξηση του εμπορι<ΟU της ~uyiou 

την περίοδο r 994-1999 παρά τη συρρlιινωση του ΑΕΠ την ίδια πtρίοδο. Η χώρο 

όιιο>ς i1ταν άμεσα εξαρτημ/:νη αnό τη Ρωσία ( 50% του 1σoζvylou της) ο.ν και είχε 
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ξε~cινήσει ςlνοιγμα προς ιη δόση. Η αύξηση tων εξαγωyών όμως δεν μπορούσε να 

καλύψει δομι<ές αδυναμitς στο ισοζύγιο ιης χώρος που δεν είχε μεταβάλει τα 

προϊόντα τοu σε σχέση με το παρελθόν. Η ..υβέρνηση &ν χcιλάρωσε τα πιριοριστι1<ά 

της μtτρn cε σχtση με τις εισ<ιγω-ytς .cnι η χώρα οvσιαστιdι δεν εtχε ε.ισέρθει στην 

οικονομία της αγοράς ούτε εiχε ακολοuθήσει τη συμβουλή τοu ΠΟΕ για tην άρση 

των π.εριορισμών συτ4>ν. Η κρίση ήταν ΟU(Π(lστικό: μαι dι: Γncιο ανστ{μηση σε σχtση 

με το ρούβλι που μεiωσε την ανtαγωνιστικόη1τα ηtς χώρ<.ι.ς &ιδtκά στα μεταλλευτικά 

προϊόντα που ήταν 1(αι το ιι..i>ριο πεδίο τοu ανταγωνισμού με τη Ρωσία. Η χ,ώρα 

απέκτησε ιδιαίτερο πρόβλημα στην προcιέλ'"'"'l νέων επε,.δύσεων, με τη χώρο να 

iχει τις χαμηλότερες ξένες επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ στην περιοχή. Οι 

ιδιωτικοποιι)σε·ις δεν προχώρησαν με τον απαιτοϊψ.ενο ρυθμό και τα εμ.-ι:όδια α;ιό 

όλες τ~ πολιτικές παρατάξε~ ήταν ιδιαίτερα σημανηκά. Η φυγή κεφαλαίων όπως 

1}-r(IV φυσι1(6 ανξήΟηκε σημc:χνnκ<ί πριν την κρίση μι: αντίσιοιχη μείωση των 

αποθεμςlτων το Ι 998. 

Σε μιφοοικονομικό επίπε.5<> η χώρο αντιμετώπιζε σοβαρό προβλήμι>τα ιην 

περίοδο της αναδόμησης της οικονομίας. Ο νό~ιος πτωχεΟΟεαιν ήταν ανεπσριcής και 

αντίστοιχα tά επακόλοu<kι ήτcιν: Η καθuσtέρηση στην έl(δοαη JnΦχtυtικών 

αποφάσιων. δ1αδικασιών ιrογχωνεύσεων χα1 εια:αθόρισης . Ο αγροτικός τομέας ήταν 

κατά 90 % ιπιΡι αρνητικών οικονομιών όμως το μόνο ποu μ.πόροbσε νa γίνει ήtαν ή 

αναστολή tl); δράσης των επ1χειρήσιων για κάποια χρόν1α. Οι απαιrήσεις πον δεν 

ικανοποιούνταν στην Ουκρανία tiχ.αν αuξηθεί "ατcί 150 % την π-ερίοδο 1995 ·1999, 

και οι αντίστοιχες απαιτήσεις είχαν ξεπεράσει το 32. 7 % της βιομηχανικής 

παραγωγής το 1999. Οι μη <tρδοφόρες επιχειρήαε~ έφτανα\' το 40 % του συνόλου 

και οι διαδικασiες εκκαθάρισης δεν προ;ιωροWαν γιατi δεν υπήρχε ζήτηση για τον 
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ιφ.λισμό τοuς. Το μιιφοοU<ΟΥΟμι<6 ιu;ριβά)).ον δ<ν ιαορ<Ι να <ατηyορηθιί για την 

•ρ\οη τοu 1998 ό,,... διν σννtj!αλ.ι "°' στην Ω\'<lσtροc;>ή της. 

1\tαν ανtίΟεtες μc την οικονο•~ια της αyορό.ς. Το σίn:ολο τωv ωrοφάσεων ήταν π,χ>ς 

το οvμφtρον τοu •potδρou της χώρας 1α11 αντiστοιχα οι μι:ταρρuθμίσεις είχαν 

ιcο.Ουcnφήαει. Η κάθt αιτόφαοη λΔμβάνονταν μι: Ι!Ολιnιαi •ριτήρια και tίχ< 

τις ιvθηνtς των •ράξιο>ν της στην Οι.Ο\'Ομιιcή ιιολιτι<ή <αι οδιrιοiισε τοuς εχενδvτtς 

να πpοσφε1ίyουν στην μαύρη αΊΟρά. Μόνο μετά την κρίση η ΟΊ<>ρά ΟV\tργάσtη<ε για 

σύντομο χpονι<ό διάσtη/Ιά j l t Π)Υ <11βtρνηση. 

Στις 17 Auyolίcnoυ τοv 1998 όταν οι ριοοι<tς aι>Χtς άφησαν Wiιθερο to 

ροiιβλι. η Οv<ρανiα ανtψcτώιnοι: ωρόμο"1 >φ0βλήμιιta. Η ΙCΟΥtρική ιράιιιζα μiοα 

στην ιφώτη εβδομά!α VΙΙΟtίμηοc το ν6μΙΟμα οιόtω Μό to αί..00 της ζώνης ωι την 

nμή δ.,,τραγμάτι;vσης cnη διαφαχtζιιcή αΊΟρά. •Ι υ1t0tiμηση cnη Ρωσiα συνη\cnη<ε 

~ι τα χρί;βνα έφτασε το ανώτcρο όριο της ζώνης irou ιίχ.ι Οtσει η κeντρική τράπεζα 

yια το Uλoc; tou έτο»; σε σχtση με ιο δολάριο. Η tρά.,.ζα cno σημείο αυτό 

cnαμάτησε '"' >tαρεμβα;,,., Σιις S Σειm;ιιj!ρlου μειά την ενίσχυση tou ΔΝΤ. έθεσε ε< 

'tov Cft6Xo την ζώνη ± 3,S % CIJl6 την ιρtχοοοα 1σοt1μiα., t0 o•olo αvξήθη.:ι cno 5 

% σε μία εβδομ4δο. Οι τράχtζες _.;,eηων "" διαοtοουν ιο 7S % ιων 

σνναλλαyμιι:rυcών ωrο&ιιάtων τοuς στην <tνtρι<ή ιρά .. ζα ow εyyύηση για 

cξayωytς. Η •ροσπάΟεια της τράnιζας "α δunηρήοει οtαΟερ1ί την αγορά 

οuνεχlcnη<ε παρά την αδuναιιlα μεταtροιτής των ομολόyων α1tό τις οvκρανι<tς 

τρώιιζες προς την ιctνtρι<ή rράιιιζα. Η άρνηση μετατρο~τής τltλων Οεωρή&ηκε Ο1tό 

την Standanl & Poon σαν κατάρρευση. Η ιφώτη ενερyr.Ια τοu ΔΝΤ ήιαν να 

~ OUO>Qσttool την αΊΟρά μι: την ΧοΡiι'fηση του """"16μεναu δανείοu 
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και tην αUξηση της ρευστότητας. Επίσης συμβούλεψε στην αιrοδοt1<ότερη απόδοση 

των φόρων και την εκλογiκευση των δι1μοοιονομιιcών δ<ιπανών. Με την ιcατάθtση 

τοu προϋπολοyισμο\ι του Ι 999, κου Οε<ι>ρήθηκε ανεκτέλεστος . η μαύρη αγορά 

συνεχίστηκε μέχρt το 2000 όποτε κcιι ά:ρθηκαν οι περιορισμοί στο συνάλλαγμα. 

Φυσικά. η νομισματιιςή '<ρίση είχε λιγότερες συνέπειες απ' όη στη Ρωσία. 

Τραπεζ~."ή <ρiση δεν uπήρξε στην Ουκρανία αφού οι τράπtζtς της χώρας δεν είχαν 

σνοιχτεί σε δευτερογενείς αγορές και mράγωyα. Επίσης, δεν 1.)πήρχ& πολιtική κρίση 

. Στο τtλος του 1998 , η αξία των τραπεζικών καταθέσεων άρχισε να μεγαλώ-.'tι , 

αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι κα<αθtσ<ις αε χpύβνσ δεν ξεπερν<>ΟΟαν το 8 

%.του ΑΕΠ. Η ετήσια υποτiμηση του χρύβνο. έφτασε το 80 % μlσα σε ένα 'ΧJ)όνο, 

σε αuνδυο.σμό μc το 20 % t1\<; αύξησης τοu :tληθωρισμοV κο.ι 35,4ο/ο του δείκτη τιμΦν 

ιcαταναλωτi1. έ:καvt Jt).εονασιιαι11cό 10 ισοζόγιο 10..ηρωμών. Με την αναμενόμε\Ι'η 

καθuατtρηση τοu ενός έτους Κ'άι tξι μηνών οι εξαγωytς άρχισο:ν \.'(1 μΑ;yεΟύνοντσι, 

βελtιώ\ΙQντας το ισοζύγιο τρειοuσών συναλλαγών, οδηγώντας στην αποκατάσταση 

των σuvολλο:yμαtικών απόθεμάtων στην κεντρική τράπtζσ. φtά\'όνtας το 1 

δ\σεκcιτομμύριο δολόρια τcι μισά ειc των οπο\ων σε ρευσ~ότηια. Μάλιστα., με την 

εωναδιαπραyμά<ευση tου χρέους της η χώρα εξοι<ονόμησs επιπλέον 700 

ιια:ιτομμύρια. Η ypηματοmσιωnιcή ιφίση εφάρμοσε μια άμεση υποτίμηση και έφερε 

έVά νέο ;τληθωριcπιιcό .:ύμ<ι.. Η wιστο).ηπtιri) U::CΙ\ο-όπ1 τcι tou σuστήμcιτος 

κcιτσστρό.φηκε ι\σι σκολούθησε η εφαρ}ιογή συστήματος ιcuμαινόμενων ισοτιμιών 

από το Φεβρουάριο τοu 2000. Η πρόσβαση σtις διεθνείς αγορf,<; χρήματος ήταν 

δυσχερής yια αρ>α:τά χρόν>α ια>ι ανriσtοι:ια ο βασικός δανειστής της κυβέρνησης 

ήταν η ια:ντρι><ή τρά>Wζα. Το ΑΕΠ της χώρας αι:ιξήθηκε μόνο μttά to 2000 και tη 

γενι<ότερη αύξηση των εξαyι;ηών κuρίως ψος τη δuτι><ή Ευρώπη. Με παι<iτο 
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μtτρων """ ;ςάpθη,,.ν μι: 01C0116 τη cπαθεραιιοiηοη της OUΦ\'Of'""- τιι 

δημΟΟΙΟ\"Ομιιciι βιλrιό>θηκαν <ΟΙ η χώρα μπήυ; σε ιΜ)μό αν<υmιξης. 

Συμπερασματικά. Οα λtyιφι •ως η κρίση στην Οu<ραν(α •ροl,ρχονταν οπό 

δοJιικςi στοιχεία τοv μιι~ροο,κονομ1κού περιβ(ι.λλοvrος ,κα. 1'ταν '-"«tά κύριο λόyο 

ωιοτtλισμα της αιιο~ της •ολιτιι<ής της ΙΙΥεσiας να ιφο..οήσε1 n; 

μι:πιρροιΘμίοεις 'Τ"' τη μι:τ~ cπην οικονομiα της cryop6ς. Μtσα cπσ ολαiσtα τοu 

διιΒνοi>ι; ουmνομ1ιcοlί ~ος ΟΙ οικm"Ομιι:tς κρίοεις cπην Λσiιι '"" τη Ρωαiα 

ι!χ<1ν ιπt<<>ιιρικδ ρόλο στην ανώ<rοξη 1'QΙ τη 1ιεγέ\Μvη rou υπάρχοντος 

προβλήμcιτος. Το ()ι.ϊικό οτοιχe(ο Qπό την ιφiση 1)tα"' η tκιtάχννση των διαδιιςασιών 

φ1λιW:\ιθεροποίησης στη χώρα και η αναμονή για νέα κρiση Οα τη βρcι ίσως πιο 

προeιοψασμένη. 
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6.5 ~1ολδαβ(α 1998 

Στον απόηχο ιης ρωcnι<ής κρim};, η Μο>.δαβία αvτιμι:tώπ10< 

χρημαtοο\κονομι11.-ή "ρ[ση tov ΛVγουστο τοu 1998. Η κ:ρ•ση οδι)γηοι οε v:ιοτίμηση 

του νομlσματα; αλλά και σε χcιροτtρεuση τοu ισοζvγlου •ληρωμών. •Ι φl>)"ii 

κcφο).ιχίων ώθησε τη χώρα στα πρό()υρα κατάρρcυσης. Η διαφορά μι: τις άλλες χώρ<ς 

ήτσν 6n t:νώ ε~<ηρώστη<ι: η •ραyμαnκή οικονομία , ο τραχcζιι<ός κJ..ιίόος mψtμι:ινt 

<rι,ώ6ν αν&tαφος. Οι ανισορρο•lις στα χρημαtΟΟD<Ο\'Ομιιαl μ&yteη <9Tt<>W την 

κρiση στη Μοι.δαβίcι. Η αδυναμiα των δομικών μι:τnβολών 1'0ι η χσλάροοση τη.; 

δημοσwνομιιcής πολιτικής επtψ;ραν την χpηματΟΟU(ΟVΟμι<ή κρίση του 1998. 

Η κατάρρευση του ισοζvγ\ου πληρωμών ήταν το άμεσο Wtοτtλtσμα της 

ρωσικής κρiσης του 199&, σι αννδuαιιμ6 μt nς ανισορρο~ τη.; ιιιρι6δου 1995-97. 

Ot ιξcιyωγiς μειώθη•-αν άμεσα <ατά 29% και κατά 40% το 1999. Το ιμι<ορΙχό 

ιοοζύγw nκ χώρος μι: τη Ρ-iα ήtαν αρνηnκό μι:ιc ΩιuΙ το 1996. Το εμ;ιορυ<ό 

ω.λιιμιια ά:πι/,ε το 24 % του λΕΠ σ• σχiση μι: το 15% την •ροηγοuμι:νη χρονιά. Το 

πραγμαnκ6 καθαρά εισόδημα μeιώθη<ε κατά 50"/ο ιιtσα στο 199& και το w .. ιμμα 

του ισοζυγiου τρεχουσών σuναλλιιγών αυς1ίθηκe στο 20 % Wtό 16 •ι. το1997. Η φl>)"ii 

κcφαλοlων μετά την κρlση tοιέτιινι το υπάρχον πρόβλημα. Οι ειιινδuτtς ξέvο1 και 

~ιοι κερδοσχ°""""αν •άνω στο άΜχό ν6μ10μσ. Η ~ρι<ή τρά..ψ nκ χώρας 

~ νο κροτήσιι το \'6μιομο μι: την αyορά ξένων tiτλow Ο\Μlλλάyματος. 

λ"6 τον Λύyουστο έως το Νοtμl'ι>ιο τοu 1998, τα ο~οτα ιης χώρας μι: 

uoottμηn<b; τά-ς δcν ανnκοταστάθηκοv. Η ~ρι<ή τράοeζα προσπάΟησc ιπίσης 

να αυξήσει το ελά;ιιστο ιcαtατιΟε.ιμlνο εyγυητιιcό κεφ6λαιο tων tραrιtζών οnό 8%, 

σε 25% αλλά η προσπάθεω δcν τιλισφόρησc. Το Νοέμβριο του Ι 998 , η τρά~ιεζα 

tπίtρι:ψε την ελεύθtρη δω•"ύμανση του ''Ομiομοτος t:νώ μtχρt τδτc δια~ την 

ιοοτψία η iδια μι: βιiση nς διaτρcwζυctς <M'Q)J,,ayές. Η u.οtiμηση t6tc είχε φτόσει 
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το 111 % cαό 4.S Μου ιnu δώ.ιiριο στα 9.S μtχρι το τtλος τοv yplr\'Oll t1zt μtiωθcl 

στα &.3 'Ι"' να qnvul<OτψlJθci μέσο. στο 1999 στα 11.6. 11 wιοήμηση τοu 

...οiινttαι και η αuξημένη κατά 25 % Υ<>μιοματιιςή ""ιcλοφορ;α μίοα στο 1998. 

α>.Μ και η ΟJ<ώλεια εμπιστοσύνης προς το ~μιομα . 

Η φuyi1 κιφαλαίων είχε σημαντηdς &1'ιπtώοει; στη δημοαιονομιιςή πο>..τιιςή. 

Το κλεlσφο οwαιστικά """ διtθνών αγορών 1ιtτά τη ρωσιι<ή κρίση tίχt σαν 

αποτέλεσμα τη μη tγιαιφη χρηματοδότηση tou ;α>ΟΟυς της χώρος. ΑΊJ.iι. και σε 

άlν1κ6 επ\οώο τα φορολογικά έσοδο ήταν 11tρt0ρ1σ1ιt-"Ο. Το 1998 η •~ρvηση 

καθιtρωοι έ\"<Ι σύστημα "'Ρ""""iς tωv δημοαiωv δωtανώv. και όσο η tκδοση των 

~ ιu:ρuπώσεο; 01 επενδντtς οpνήθηκσν "" ανοΜβονν •ο ρiσκα της αγοράς των 

οιιοι.6-ιων με 01<01oδljπott ε:τιτόκιο "' αν χροσφtρΟηκαν. 11 χώρο cπομtνως δεν 

ι .. ορούσt να αποδώσει τις vποχρεώσεις της, ;ιaιρίς tξιυτοριι<ή βοήθεια από δu;θνείς 

ορyαν,ομο\Jι;. Η uποtiμηση δεν &iχε άμεσο αποιέλισ~aα σt\ς ttμtς t(J)V εn:ώριων 

αιιαιt0Uσcι.ν ανt,στοtχα μεyο.λίnερη Μσότηtα εγχ.ώρtων αyαΟών. Το μέγεθος t(I)\' 

•ιστώσεωv στις <ξατωτtς αuξήθη« αιιό το 17 % στο 30 % μtοα στην περίοδο 1997 • 

98. 

Η ~φατμαnι<ή όμως ουιονομiι> t!χt nς σημαντικ6τιρις cwiιλειιι;. Η ιαιιcή 

αοδcιιί την ιuρίοδο oov ι.ξεWζοuμε μtiωcπ σ< CJ\l\Waσμό μt την κρίση στην 

οι<ΟΥ<>μiα το nραγμαtικό AErl κατά 8,6 % το Ι 998 και κατά 4.4% •• 1999. Η μεiωση 

στη βωμηχανιι<ή παραγωγή εκφράζονταν σ< δι,fιφια J<OQOQt(ι και η βιομηχανlα 

01ισ1αστ1κ(ι <α•αστράφηκε με •ρώτο τον αγροτε;ινολι>y><ό κλλδο. 01 μισ&ί δεν 
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μειώθηκαν άμεσα uλλά λλγώ της ανtίδρααης των συνδικάτων. παρότι οι μ1σθοi ot 

δολάρια μειώνονταν cruνεχώς.. Οι εJυtοριl(ές τράπεζες βγήκαν από την κρίση σχttικά 

εiικολα γαιτi δεν εiΧΙ>ν εκτtθεί σε βρα;ι;uχpόνιες πιστώσεu;. Τ ραπεζι<ή κρίση δεν 

uπήρξε, γι(Ι.τί αρκtτό μtρο.ς tων καmθtσεων ήταν σε δολiιρισ. κο1 δtν ζητήθηt..-αν από 

τους ιcαταΟέtες. Τα επ1τόιαα αυξήθφαιν σημαντικά στην προσπάθεια 1ης τράπεζας \.'α 

δανείσει την αγορ(ί και \'ά δημιοuρyηθεί θετικό Ι().ίμσ. για ε~τενδόσεις. Η 

χρηματοοικονομική αστάθεια i1ταν περιορισμένη γιατί •t αγορά: ήταν οοοαιστικά 

υποανάπτυκτη και μtκρό μiροι; tών cruνώ.λιryών αφορά εγχρή1ιατα μtσα. Μέσα στο 

1999 σημσνιικά μέτρα πάρθηκαν σχετικά με την αντιμει(•mση της κρίσης. Οι 

ιδιωτικοποιήσεις κlρδισαν έδαφος κσι τα δημΜιονομικά μιrγέθη έγιναν πιο 

ρεαλιστιι<ά. Ωστόσο, η έλλειψη οοοw.στικών μεταρρuθJιίσεων και τα δομιιcά 

πρ0βλήμnτα έβα.λαν σκιά πάνω αn:ό την όλη μακρ00ικονομική κατάσταση. 

Η ι<ρiση πρ0ήλΟε από το συνδοοσμό μακροοικονομικών αδυναμιών και της 

μακροοικονομι~"Ι)ς αδνναμiας της χώρας. Η πρώτη cr;t0.itηaη της μακροοικονομικής 

πολιτικής ο ε-πιτvιημi"\.'Οc; συνδυασμός. νομισματικής και δημοσιονομιιcής πολιτιιcής. 

Η Μο>.δαβiα με uψηλές δημό<nες δσ•άνες και χωρ~ εκαρκεiς φόροuς. αναγκάστη'τ 

να t<άνε1 ε1σαγωyές ποu χειροτέρωσαν to 1σοζ\γy10 πληρωμών της. Η νομισματική 

πολιτική tης χώρας ατιό την <iλλη ήτι.ιν ιδιαίτερα σφιχτή με α11:οτέλεσμα να μην 

επιτρέπει την υποτίμηση του νομίσματος. 

Η νομισματική 11ιολ1ηκή όλων τcl)ν κvβφνι)σεων εiχε να κάνει με την σ.Vξηοη 

των αντίστο1χώV δημοσίων δαπανών χωρίς να vπάρχ.ει αντίστοtχη μέριμνα για την 

αύξηση της φορο).σγiος. Όπως όλtς οι χώρες της Κ.Λ.Κ., η Μο>.δαβία είχε μι;ιωμtνα 

φορολογικά tσοδσ μετά την ανεξαρτησία. σαν οποτέλ«Jμα της μείωσης τοu ΛΕΠ και 

της καtάρρεοοης τοu φoρo).qyucoύ mιστήμστος. Οι χαμηλοί φόροι είχαν και 

αντiσtοιχα τις ρίζες τους στην δομική αδυναμία της οιιcόνομiας. την αποuσiα 
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νο~ιοθtτικού 1tλαισiοu, τη δtαφθορά. την οποvσiσ. σαφών συνόρων. Η παρc:ιοι"ονομία 

έφτανε το 40 μt 60 % τον ΛΕΠ. Οι δημόσ~ δα•άνες, όμως. δεν μtlώθηκαν 

αντίστοιχα. Καμία σοβαρi1 προσπάθεια δtν έγινε για να μειωθεi 'l υποστήριξη τον 

κράτους στους προβλημαηκούς <Μδους. li Μολδοβι<ή Ο~<ονομία σνρρι"'1ώθηκε 

κατά 65% tην περίοδο 199 J .98. Σάν αποtέλεσμα η 11:οινωνι"ές δwτ:c:iνες ήtαν ϊtΟλύ 

νοrη).ότερες ως ποσοστό τον ΛΕΠ σε σχέση μt τις άλλtς ΧΚΑΕ ή και τις 

ανεπruγμtνες οικο\ιομί~. Η αδm·αμiα μti<ιχrης των δημοσίων δ01ιανών θεωρείται η 

"'1Jρια αδυναμία ·της Μολδαβικής οικονομkι.ς. Τα tσοδσ ήτσ.ν αναιμικά και ήtα\' 

επόμtνΟ να μην μπορούν να στηρίξουν αλόγιστες αuξή<reις των δημοσUι>ν δαπανών. 

Το κράτος έκανε μη ρεαλιστικές προβλtψεις για την αύξηση των φορολογικών 

εσόδων και η tιδιΜ1μία τήρησης του προi.ίπολοyισμοίι ήταν εμφανής. ι-ι δομή των 

δημοοiων δαπανών άλλωστε δεν ε[χε αλλάξει οvοισ.στηcά σ.πό την σοσtαλισtιις:ή 

περίοδο. Το βάρος έπεφτε στις Π)J;ον πολuπληθε~ ομάδες τοu πληθιισμοιί και όχt 

στις mo παραγωγικές.. Ο <Μδος της ενέρyειας ΙΜσχιίΟηκε σημαντικά, μt την 

uπερκατανό.λωση οuσιαστι .. ά εισ<ryόμενης ενέργειας . με αποttλtσμα τη 

χειροτtριvση 1ου εμπορικού ισοζυγiοu κο.ι ανtίστοιχ.α την αύξηση tου 

δημΟΟ\ονομικοιί ελλι;.\μματος. Η μεiωση της παραγωγής αύξησε αντίστοιχα τις 

πιtσtις προς τις εταιρε(ες '/1« την δημιοuρyία φορολογικών εσόδων. Το 1997 to 

δημΟΟ\Ονομικό έλ>.ειμμα μtιώΟηκε σημαντικά μt την αύξηση εξαγωγών όπλων <αι το 

πάγωμα των μισΟών ποu επέβαλε η κuβέρνηση . 

Τα εlli-ίμμο.tα σε δημ0ςnο ... -ομιιc:ό ισοζVyιο και ισοζόyιο τρεχουσών 

σuνολλσ.γών, σ.ύξησαν τόσο to εγχώριο όσο κο.ι το εξωτtρι.-6 ΧΡtος. Η 

χρη1ιατοδότηση των ελλειμιιάτων έγινε μt την έκδοση ομο}.όγων σε τιμές ποu θα 

ήταν ελιrοσt1κtς ιδιαίτερά για τους ξένους επενδuτtς. Ενώ η Ρωαία πήρε το 

μεγαλύτερο μέρος του σuσσωρεuμένον α"ό τη Σοβιtτι•-:ή εποχή χρέοuς. η αύξηση τοu 
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:ψtους της χώρας ως ποσοσ-<6 του ΑΕΠ ήταν εντυπωσιακή. Από το 21 % το 1993 το 

αντίσtοtχο ποσοστό tφτασε το 129% tO 1999. Η ωτ[α ήταν η καΟuστέρηση στην 

εφαρμοyή μι;ηφQ<>ικονομικών nολι.t\~ςών γtα τη μείωση του χρέους, αλλά και η 

ωιοτίμηση μετά Τt)ν κρίση. Ι1αρόλαυτα, η εισαγωγή κεφώ.ιιίων μέοαι των ομολό'yων 

στη χώρα ήταν ιδwίτερα υψηλή. Όμως οι πιέσεις που ασκούνταν στο νόμισμα 

ι:χιτtiνονιο.ν οοοιαστιιο:<ι με την αγ<ψά ομολόγων κ_α.ι το δημόσιο χρέος ουσιαστικά 

μεγάλω\'t. γιατί οι μελλοντικές υποχpεώσε~ς ε""λiιιχι><>ης των ομολόγων αυξάνονταν 

και το δημόσιο χρέος δεν μειώνονταν. Β ιcυβέρνηση κατάλαβε όη αυτή η πρακτική 

δεν θα μπ:ορο6σε. ''« ουνεχ.ιστεi και εγκατέλειψε ουσιαστικά την v:tt..ρnτλο;ιοίηση. Με 

τη νέα έκδοση των ομολόγων (1999) τα οιιόλογα δεν επαρκούσαν ούτε για την 

κάλυψη των παλωότερων τίtλων. Η υποτ-ίμιl<J11 όταν το χρέος ο.uξάνειαι είνα1 

ιδια\.τερα ε.-rιίπον11 γιατί ενώ η όποια αύξηση t(ι)V εξαγrογών έρχεται μετά από ένtι 

διάστημα ι 8 μηνών περί.'ιόυ η Ο,'\rιίστοιχrι αόξηση του &ξωτεριιcού χρέους εiναι 

άμεση. Το δάνειο που χορηγήθηκε μετά την κρίση από το ΔΝΤ διατέθηκε =1 μείαιmι 

τοu δημοσtονομιΚ"Ού ε>J.t.ίμμαt<><; και στην t\•έργtια. Το κόστος για την ικανοποίηση 

των βραχυπρόθ«Jμων απαιτήσεων δυύ.ασιάστη<ε ιιέσα στη διετία 1997-99 και 

έφtάσε το 9,8 % τοu ΑΕΠ από 4,7%. Το πρόβλημα του xρtouc; μάλιστα ήταν 

ιδιαiιερσ έντονο στις αρχές του 1998 με το δtJύ.ασιασμό των ανεξόφλητων 

ι:nrοχρεώσ.εων 'Χρ<>ς τη Ραισία.. Με την uποtίμη<tη τοu 1998 η αδ\Ιναμία πληρωμής του 

χρέοuς έγινε μεγ(lλύτ.ερη και η αύξηση τοu σuνεχiστηι<ε μέχρι το 2001 . 

Πρtν την κρiση tou 1998. η χρηματοδότηση τον δημοσιΟ\"Ομικο"ύ tJ-.λείμματος 

ήtαν εφικτή λόγω του σχετιι<ά χαιιηλού πληθωρισμού. Από την εισαγωγι) του ε-&vικού 

νομίσμα1ος λέι το 1993 ιcο.ι μέχρι το 1997 η υιtοτiμηση τοu έ\Ι('.ιντι του δολαρίου ήταν 

ελάχ.ιστη. ΜάΜστα η 11tpαγματιιςή ισοτφ\α λόγω του πληθωρισμού άρχισε να 

ανάt~μάται tνι.ιντι τ·ων ιαιριοtέρων νομισμάτων. Η μαύρη αγορά. είχε οuσιιιΟ'tιΚ-ό. 
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εξαλειφΟεi. Τα συν<i)J.ο:γματι .. ά αποθέμαια σvιi.στ<>ιχu. είχαν αυξηθεί από το Ο το 

1992 στα 366 ε,κατομμiιρ1α δολάρια το Ι 997. Ο πληΟωρ1σμ6ς είχε φτάσει 11ονοψήφια 

επύτωσ το 1997. Αλλά ο αυξημένος ρυθμός αiιξησης της προσφοράς χρήμστος ήταν 

δείκτης προεtδοποiησης για την κρίση. Στην εγχώρια αγορά 01 χαιιηλές καταΟ/.σεις 

αντισταθμίζονταν από την σντίστοιχ,α υψηΜΊ π:ροσέλ-..vση κεφολο.ίαιν με ιο 

uψηλότt:pο επιτόι:ιο. Το οποίο προσέφερε υψηλές α'Ποδώσεις ι<:αι σχεδόν μηδενικό 

κiνδυνο. Η χώρα βασίζονταν ουσιασηκά σης δu:θνεiς αγορές αιwσυνδέοντας τη 

δημοσwνομ1κή με τη νομισμστική τη<; πολ1η>:ή. Το 1998 όμω<; ήρΟε το τέλος της 

αποιι:λεσμαttιcής νομισματικi1ς πολιτικής, για τη χ:ώρα, για-cί με ιην κρίση η κεντρική 

τράπεζα διέθεσε το 77% των αποθεμάτων της γt.(1 τη στήριξη της οικονομίας. Η 

(fl(ληρή νο~ιιcJμαtιri1 βάση tπεσε ουσιασtικά α-πό τις ανάγl(ες tt)ς οικονομίας. Ο 

πληθωρισμός χαι τα νψηλ.6 επιτόκu:ι μ.πορο\ι\• να διατηρήσουν τη νομισματι...ιΊ 

στaΟερότητa μό\'Ο μεσοπρόθεσμα. Ακόμη χaι δύο χρόνια μετά την κρίση η 

t;υβέρνηση αναγχciζονταν να χρηματοδοτεί την κεντpιril φάπιζα. 

Η αυξημένη ανάγκη της χώρας για εισαγωγή ενέργειας οδήγησε τις εισαγωγές 

cπ. σύξηση 44% μiσα στο 1993 και wι. το 1998 ιοu AEll . Η aνιiστοιχη αύξηση 

στις εξαγωγές ήταν μό),ις 4ο/ο του ΑΕΠ. Το έ>J.ε.ιμμα στο εμπορικό ισοζύγιο έφτσσε 

επομένως ιό 20% του ΑΕΠ το t998. Η εξάρτηση οuσι(lστιl(ά: τον εμ..,-ορικου 

1σοζυyiου από τη Ρωσία το 1998 έφτανε το 60% από 37% το 1993. 01 μαζικές 

tισttγωγtς ενέρ-yειο.ς χι;ιροtέρι:υσαν τους όροος του εμπορίου στη χώρα κ.αι η ιιείrοση 

στην αξία των r.ξα-γωγών σε πρα1μαt1<Οiις όρους έφτασε το 70 % στο τέλος τοv 1998. 

Το ιοοζ(ryιο φtχουσών <J\Ιν<ι>J.ιιΎών ι:tχε \n'(οσtεί σημαντι!Ct\ μι:iωση τη δu:tia 1995· 

97. αφού η κατανάλωση εtχε συξηθεί σημσντu.:c;ί κοι οι α'rήστοιχες,ΞΑΕ ι:.iχαν 

συμβολικό ουσιασηκά χαρακτήρα. Η αcnατ1ri1 κρίση την ίδια περίοδο, αiιξησε ης 

απαιτήσεις ΎΨ πληραιμές και μείωσε τις προοπtι!(:tς άνU:trοξης των ΧΚΑΕ. Η ρωσική 
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και cιvτίστοtχ<ι: των ωι:οχρcώαιιι.w cιποΜηρωμης χρtους tων χ.ωρών οvtών. αίιξησέ t0 

δημόσ\ο yptoς 1'.0V Οα ήταν to σημαντικότερο πρόβληftα ποv είχαν να 

ιινημετωπ:ίσουν 01 χώρες αuιtι; μετά την ιφίση. 

Η δομι!(ή αδυναμία, το ).αtt<Ι<ιtικό ""λιrικό <λίμα και ο χαμη).ός βαθμός 

ιδΙCΟτυcο~ιο<ήcπων ήtον tα μcrιιλίnφα ιφοβ).ήμαtα τη χ<Ορας °" μuφοου<Ο\'Ομυcδ 

της οtΚΟ\'Όμiας προς ανατολάς δcν βαήΟησε στην εξάλι;ιψη των •ροβλημάτων κοι τη 

βι;λτίωση της δνναιιι<ότη~ niς οικο,'Ομίας. Η πρόΟΟ~ οτοv τομiα της 

aνασ\ιγκρότησης σύμφωνα 110 τι1ν EBRD ήταν χαμη).ός. 1·1 •vΡtρνηση δlσταζε να 

πάρει τολμηρtς <V<Οφ6σt" ,.,;ρικοπώv θtσεων ερyασίιις και μe~ώσι:ων φορολοytκού 

κόστους μe ωrοtέλεcJμα οι ι:ιnχ<φήσaς '"' εaωμίζοvται σημανtι•'ό κόστος. Η 

φιλοκuβι;ρvητυcώv οvσιαστικά cιιιχιφfιοeωv αuξάνοντας ου<nοοη"'1 τ" cmσότητες. 

Μόνο μετό: to 1998 ι«ιι μctά Μό την ιφίση u:tήρξι Ο\ΙΟ'Ψστη,·'ή ισονομία των 

ιπιχ.εφήσcων σrη χώρα. Σtον ΟΎροttκό τομέα η χώρα είχε οucnασηκά με{νε-ι αρκετά 

""οανάπτυκτη χριv την φiση του 1998. Οι κραrικtς επιχεφήσε" υπήρχαν 

οvσιαστυcά μe βάση την ~η των ιrολχόζ σι ΟV\'mlφισμούς ""δ την αιyiδα του 

κράτοvς. ΟΙ "'1\τtαψtσμοl σννυπήρχον μe την αγροτu<η ιδοοκτησlα. Δtν wιiV>1!JV 

όμως οοcnασnκά auc:tίon cenkrs Ύ"8 tον ιι:αθορ~σμό τψών .:οι JιΟΟΟtήtων οUπ 

σwτονιομός της αγροτu:ής χολιτιςής μiοα απδ μέτρα eνtσχv<niς: αναδασμού κοι 

πραγμc.ιη~ ιδιωtικοπο(ησης. 

Η εξέλιξη τοu •ιuιορικού ιaoζvylou μe τη Ρωσlα και η αvtiστοιχη αύξηση tou 

ι:Ιχc σαν~ την ~η ανtiστοιχων μολδαβικώv cιιΙΧ<ιρήσιων ποu δcν 

~ ,.., avttJnttθoW λδyσ> της χαμηΑής οντιrrιοννmκδτηtας της ;ιώρας σε 
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σχέση με τη Ρωσiα. Οι εξαγωγές των προ'iόντων της χώρας προς τη l'ωσiα και η 

ανtiστοιχη εισαγωγή ι:νέργει.ας είχε και πολιτικά κίνητρα για τη χώρα. Η κρίση του 

1998 είχε να κάνει και ~ιε την αδuναμiα της χώρας να uιοΟε11\σει yιιι τu; εnιχεφήσεις 

της σumήματα "ιστοποίησης (ISO). 

Το σοβιετικό παρελθόν ωθούσε τους φορολογούμενους στο να μην οληρώ\•οuν 

τους φόρους τους. ΑλΜ κοι η διάθεση των φοραλογι.ών εσόδων ήταν ά"ση. Οι 

τράπεζες έπαιζαν περιφερειακό ρόλο με α~ιοτtλεσμα να περιορίζονται οι καταθέσεις 

τοuς και οι σ.νο:λήψεις. Οι εmχεφήσε~ς συνέχ,ισαν να μην αντα."tο1φίνονται στο ρόλο 

τους στην αγορά. Οι φοροαπαλλαγές που μπορεί να δέχονταν γίνονταν με όρα την 

περεταίpω αύξηση της απασχόλησης σε κάθε επιχείρηση. Η χοιότηΤα των προϊόντων 

παρέμεινε χαμηλή t.ξ αιτίας της περιορισμένης r.πtνδυσης σε κεφαλαιουχικά αγαθά. 

Οι επιχειρήσεις παρέμειναν αναποτελεσfιατ1κές. Η κυβtρνηση δεν έδωσε κίνητρα yια 

τη δημ~οuργtα βιομηχο.vιι<ών ζαινών tι:ou Ott μtίαι\/Qν το κόσt,ος πιιραγαιγής και θα 

αι'>ξσ.ναν τον ανταγωνισμό μεταξύ ομοε-tδών εmχ.εφήσεcιΝ. Το τραπεζικό σύστημα 

ανtιμετώπιιαε ειδικό: Λ'pοβλί1μιιτα ΠΟ\J είχαν V(l Κάνονν με τη φύση n1ς δοuλειάς όπως 

ήταν η αποuσίο. εξειδtιςε\)μένου προσωπucόύ, στελ&χών και τεχνικ-1 και υλικό: 

προβλήματα. Η απουσW. πιστωτηcών κεφαλαίων από ης αναιμικές καταθtσεις 

δw.τήρησε το επiπεδο τοv πραγματικού κόστοuι; δανεισμόύ πολύ φηλό. ω.ι η αποuct(α 

πληρωμών στον :φαγμαttκό τομέα. Ε\'(ι> την χερiοδο 1995·97 το κόστος δανεισμού 

με~κε στην περίοδο 1997·98 η αUξηση του κόστοuς δανεισμού ήταν αναμενόμενη 

λόγω και τοv αuξηJιένου πληθωρισμού. 01 1τραγματιιcή μ.ιίωση έγινε την περiοδο 

μετά το 1999. 

Η πολιτηcή κστάστσση ό:ιως είδαμε.. επέφεπε ουσιcιστιιc<ι τη δημιουρykι 

στρεβλώσtων με βάση τις ανάγκες του κοιναινικού συνόλου και την μη συμμόρφωση 

της οικονομiας με βάση τις ανάγκt.ς της αλλά την .ολιτυ<ή εmθuμία. Το ΔΝΤ 

170 



4M1T''CDf»C>< την •Ολιtιιcή οδυ>'Cψiα νντή και φ\tι,.. την 6μωη σ)J.αyή της 

ιωλιtιJCiιs καtάcπασης. Μιtά to 1999. η άνοδος της ..,.;..λιύθιρης ιαιβtρνησης στην 

~ουσία και η θέληση της ιαιjlιρνησης για πραγμαηκή μεtορρiι011ιση της οικονομ~, 

οδήγησt στην tδtωtικοπο(11cn1 τοv ενtl)Ύει«κοU το~ιέα, και την ιιναδόμηση της 

χρημοτοδοτυcής πολιη<ής. 11 χώρα tκανε cπροφή •pος τη δ(ιοη oc μικρότερ<ι; αγορtς 

(nichc) και μείωσι την ιξ<iι>τηοη της ακό τη Ρωaiιι. Β Χ,ώρο. μιt6 το 2000 μιιήια: oc 

τροχ.ά ouma<Π'CJCiιs ανόJmιξης. 
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6.6 Ροuμανfα 1997- 1999 

Όπως χαι η Βοuλyορiα tτοι κα~ η Ρονμανiα αντίσtοιχα αrηρε6στηn σημαντικcί 

ωτό την Γιο\1'(κοσλαβ1<ή κρlση, 1\ οποiα μηδένισε τις ξένtς εοεvδιίο•ις, αίιξι1σε τον 

τοu 1990. Η ιαιβtρνηση της χώρας το 1995 ψ;νηοε μια στοΟ<ροχοιηnχή 

'"μιομαnχή ;ιολιnκή η o.wlα ιl;ι< οΜttλιομα τη μεiο>ση τοu ιιληθοιρισμο(ι αJ<ό 300 

% τον Οnώβριο τοu 1993 να φτ6σιι στο 25%το 1995. Το Ο\'Ομασnκά αnιό""1 τψ 

'δια πιρiοδο αuξήθηιcαν ση~wvηκά. μ.c α-,ιοtέλεσμα to πραyμο.η-:ό ι:ιηtόιcιο να. είναι 

Οεt«ό. Ι·Ι διακUμανση της ισοτιιιlας ι)ταν &λεγχόμtνη από την κεντρική φό..:ζα από 

το 1992. Όμως η εξάντληση tων σι/\'αλλαyμοτικών αποθεμάιων κατά τη δtάρκεuι τοu 

τtιαρτο τρψφ-ο τοu 1995. Μετά α"6 την κρίση τοu 1995 • η ~ tκανι 

~φοσπάθειες νσ σς>iξει τη νομ.,,μαιι<ή της πολιτική και να σιαθφο:ωιήσει το 

νόμισμα της χώρας. Η προσφορά χρήματος και οι πιστώσιις σuνtχισαv να 

αuξά,•οvτα• και ο πληθωρισμός tφιασε το 56,9% σε ετήσια βάση. Αποτέλεσμα ήταν 

η ονlιπnιl;η της μαuρηι; αyο~ σνναλλiιyματος μL τη διο.φορό πραyμαnκής και 

~ ιοοnμίιις να απlζιι ιο 30-40% και ιπψηση ιο τιλιuταίο ιρψφ"Ο ιοu 

όιαν και η δημσσιονομι""ι πολιtική τηι; χώρας tyινι ριαλιοτική αφού η ,..,. 

ιαιβtρνηση , οι ημtς, η αyορά σuναλλάγιιατος και το εμπορικό σύστημα μιτατράτηκε 

σε φ~ερο και η χώρα μπήκε οuσuιστικά στην οικονομlα τηι; αyοράς. Μtχρι 

τότε η κεντρική τράw:p ακολοuΟούσε την ελεnόμLVη διακUμανση τηι; ισοτψίιις τοu 

Αι\ χρησψι>ΧΟιώντe>ς διάφορα μtσα όπως ""'uλλιχγματιχά ο..,,etματα . ~«ιθαρά ιp. .. 

cσ.ι cnό>ριιι π6yισ ,..ι <>δρα•"ΟΜιημtνες παρqιβόσε>ς. Το 1997 • .,,.. να τιθοσεuτεί ο 
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πληθωρισμός που είχε αναθερμανθεί από τα νέα μέτρα3 η κεντρική τράπεζα 

παρενέβη άμεσα με την αγορά ξένου συναλλάγματος για να καθησυχάσει τους 

επενδυτές σχετικά με την άνοδο του πληθωρισμού και της ανταγωνιστικότητας που 

ακολούθησαν τη σημαντική υποτίμηση του λέι, αποτέλεσμα της απόφασης της χώρας 

να φιλελευθεροποιήσει την οικονομία. Από το 30,7% του Μαρτίου ο μηνιαίος 

πληθωρισμός έπεσε στο Ο, 7% το μήνα τον Ιούλιο, για να αυξηθεί εκ νέου στη 

συνέχεια με συνολική αύξηση 150% κατά τη διάρκεια του έτους. 

Οι κερδοσκοπικές επιθέσεις στην περίπτωση της Ρουμανίας το 1997, 

εστιάστηκαν κυρίως στα επιτόκια. Το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας της 

χώρας με προθεσμία μίας εβδομάδας έφτασε και στο 400% τον Μάρτιο του 1997, για 

να μειωθεί στο 185 % τον Απρίλιο με παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας. Τα 

επιτόκια δανεισμού, τα οποία παραδόξως ήταν μικρότερα από αυτά των καταθέσεων, 

μειώθηκαν από 100% τον Απρίλιο στο 47% τον Αύγουστο. Οι δανειακές απαιτήσεις 

της κεντρικής τράπεζας έναντι εμπορικών τραπεζών αλλά και επιχειρήσεων 

μειώθηκαν σημαντικά. Τα δάνεια αυτά είχαν συναφθεί στο παρελθόν ( κυρίως από 

τον Ιούλιο του 1996) με σταθερό επιτόκιο 40%. Από το Δεκέμβριο του 1996, η 

ισοτιμία είχε φτάσει τα 4.000 λέι ανά δολάριο. Η κυβέρνηση στις αρχές του 1997 

έθεσε στόχο την ισοτιμία των 7.000 λέι ανά δολάριο προκειμένου να μειωθεί η 

έκταση της παράλληλης αγοράς. Οδηγώντας το νόμισμα σε υποτίμηση σχεδόν 100% 

και τα 9.000 λει ανά δολάριο το Φεβρουάριο του 1997 η παράλληλη αγορά 

εκμηδενίστηκε και τα όποια περιοριστικά μέτρα στην αγορά συναλλάγματος 

κρίθηκαν αναποτελεσματικά. Από το 1996 όμως ο πληθωρισμός ήταν αυξημένος 

σημαντικά με μέγιστο τον Μάρτιο του 1997 όπου ο πληθωρισμός έφτασε το 177 ,4%. 

Η αντιστοιχία της μείωσης της ισοτιμίας και της αύξησης του επιπέδου τιμών, 

3 Είναι χαρακτηριστική η αύξηση από την αρχή του 1997 μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου στις 
τηλεπικοινωνίες (100%), στις μεταφορές (80%) και στην ηλεκτρική ενέργεια (300%). 
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διατήρησε tην πρα"(ματι!t."11 ισοtιμία σταθερή. Αυτό μtίωσε σημcrνηκά την ρονμανική 

αντα"(ωνισηκότητσ. Η ανtίστοιχ_η όμως αύξηση της 11αραγωyικότητας ιcttt οι σχεtu:ό. 

χαμηλοί μi.<Jοι μισ1Jοί της χώρας βοήθησαν στην οικονομι<ή ανdπτυξη rης χώρας. 

Η ανακc;ι τανο.ιή τοv εμποριιι::ο'ύ ισοζυγίου με έμφαση στι.ς δυτικές χ&>ρες °"''έβη 

και στην Ρουμανία. Το 1996 η χώρα tίχε σαν κύριους εμι<ορι><ούς εταίρους τη 

Γφμανiα και την Ιταλία Η δομή τωναΎUθών όιιως δεν άλλαξε με αποτέλεσμα η χώρα 

να έχει tλλtιμμα ακόμη και στο λογαριασμό του τοuρισμο'ύ. Η ιωβtρνηση και οι 

εμπορικf,ς tρά1(εζες προσπά&ησαν να. mιtσχίι<Jουν τις εξ<:ry~ λ."(ι.ι \'ά προσελκύσονν 

ξένους επενδυτές. Η υποτiμηση και τα μέτρα •ου έλαβε η κυβέρνηση είχαν σαν 

α•οτtλεσμα rην προσέλκυση ξi:νmν επενδύσεων στο δι:Uτερο εξάμηνο του 1997 ><αι 

την σντίστοιχη αύξηση των °"''αλλαyματικών αποθεμάτων της χ<Ορας κατά 150% 

στα 4,1 διαεκατομμ6ρια δολάριο. Το εξωτερικό ΧΡf.ος της nεριόδοu εί\'α t ιδιαίτερα 

υψηλό οον ποσοστό του ΑΕΠ, και φτάνει το 30%. Η πτώση τοu ΛΕΠ ί1ταν ώιαiτερα 

σημαντι<ή την ~!οδο των μεταρρυθμίσεων. Το 1996 η συρρίκνωση tφτασε το 5% 

σε σχέση με το 1995 και το 1 997 η χώρσ ανημετώπισε σημαντικό -:ιιρόβλημα στην 

εξόφληση του χρέους της. Τη διετiα 1995·1997 η επίσημη αν<ΡΊiα μ&ιώθηκε από το 

1 1,5% στο 5,9-1.. Η ανεπίσημη κσ.ι ννρίωι; η (q:ντός των τοίχ(Ι)V)) των ε:ιuχε:φήσε<ι>ν 

ανεpyiα ήταν uψηλή και δεν }tπορούσε να ε.μφανιστε( σε επ:ίπt.δο χ(ι>ρας γιαtί πολλο[ 

δεν ήΟt.λάν νιι δηλώσονν <iνtp-yoι , είτε ιJ)Ύάζοντcιν στα πλοίσια οικογε"ε-ιο.κών 

επιχειρήσεων αγροηκο'ύ ιαιρί<Ος τομέα και άλλοι έμε\.'αν ουσtασnιcά άεργο' στα 

π>.αiσια μιας •Ρ'rα<!1'><ής οuτο.iας. Η αυτοαπασχόληση έφτανε το 37% ένα από τα 

υψηλότερα "οσοστά παγκοσμίως. Αιτία ΎW- την αύξηση της αυτοαπασχόλησης ήταν η 

μ&!ωση θέσ&ων •ΡΊ•σlας στη βιομηχανlα, και η μείωση <ων εισοδημάτων στον 

&υρliτ&ρο δημό<nο τομέα. Η κρίση του 1997 και η αύξηση του :ςληθωρισμού αύξησαν 
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1ι.ς απαι-τήσε'ς για αυξήσεu; μισθών πρ6.γμn που qυνέβη μετό. την οικονομική 

ανάπτυξη tων επόμενwν Ί,pόνων. 

Η Ρουμανία. ενώ είχε εμπορ11<ές σχ.tσεις 1διαίτερα σημανηιctς με τη Ρωσία 

δεν επηpεάστηt(ε ούτε βραχαιφδθr..σμο. , ούτε μακροπρόθεσμα από την ιιc:ρίση στη 

Ρωσiα. Αυτό δεi;cνε-ι όtι οι εμπορικές σχέσεις 1<αι η ΟΙt(ΟVΟμική επαφή δεν ε.iνω to 

μόνο ιφιτήριο για τη μετ<lφορά της .-ρiσης από τη μkι χώρα στην άλλt) και οι κρίσεις 

στη χώρα ξει<ίνησαν από την αστοχlα των θ&μελιωδών μεγεθών στις ανάγ<ες της 

οι<ονομiας της αγοράς. Η χώρα επίσης δ&χόταν βοήθεια από το ΔΝΤ προκεψtνου να 

αντιμεtωπ"ίσε.ι την προηγο\Ιμενη κρίση του 199?, και έτσι η κρί011 τοu 1998 πiρασε 

ανώδυνα για τη χώρα. Η χώρα &κανε αίτηση για την ένταξη της στην ειιραιπαtκή 

έναι<nl to 1995 γεγονός 'lltOU επέτεινε τις απαι-n)<Jεις ;του εiχε η χώρο. yι<l 

μεταρρυθμίσεις ιδίως μ&τά την αποδοχ~i της υποψηφιότητας α-ό n1ν ΕυραιπαΊκή 

επιτροπή το 1999. Η χώρσ δεν ξι:ιναδtτνείστηκt προκε.ιμένοu να κώ.Uψει τις ο:vό.')'t(ες 

της το 1998 μετά από παρέμβαση του ΔΝΤ , αλλά μόνο μετά από την υπόσχεση ότι 

θα eνισχuθεl η ιδιωτική πρωτοβουλία t1 αδυναμία της χώρας για γρήγορες και 

αποτελεσματιι<ές τομές στην υπάρχουσα οικονομική υπ~μή της χώρας οδ1jγησε σε 

νέα uπΌtiμηση μέσα σε >..ίγοvς μ'ήνες .. -aτ<i 40%. Η ωtόφαmt ποu έπρt.m; να ~6:ρει η 

rυβtpνηΟ"η ήταν δύσχολη. Το δίλλημα είχε να κό.νεt μt το αν θα uκo>.omtoOOe 

σκληρ~l νομισματική πολ.ιη-..'ή η ξοδεΟΟντας συνα>J..αγμαιικά αποθiματα ΎU1 να 

χρηματοδοτήσt1 το χρέος της. Η κυβέρνηση επiλtξε την χρημαtοδόn1m1 μtσω 

αn:οθεμ.άtωv και έσωσε 000\ασttκά τη χώρα από τη χρεοκοπία. Η νποτίμηση 

σνν&χiστη<ε όμως με σταθερό ρυθμό τα &Πόμ&να 2 χpόνuι. Το 2003 αποπλήρωσε 

πληρως τα δάνεια της προς t o ΔΝΤ κα1 ακολούθησε η πορεία προς την πλήρη ένταξη. 
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6.6 Κροcιτ(α 1998 •αι 2001. 

J.1 κινιρο .. -ή tρδπιζα της Κροατkι:ς σχ,ε'δόν οπό nlv ι;,σαγωγή ιθνι)(ού 

νομίσματος στη χώρα (δηνάρ10 1991), α•οφάσ1σε "" αvαιmίξει ένα πληροφοραικό 

σύστημα εξεοδη<α>μtvο πά"ω στην εi>ρεση σημάτων που θα tδε•Χ''"" πιθανή 

\'Ομ10μιιtu<ή ή τριw:ζutή φiση στη χώρο. Όmν ο &i.:της vομισμaηοιής π1ιοης "'" 

το φicnμo όρw ΟV\'Ολλαyμ<ιηςών αaο&μάιων θα ξαιιρ\'Ούσαν τα Οcομοθοτημέ\-α 

6ρw τότ< iνα σήμιι θα tφτανι στην ιςtντρυcή ιρ6πιζα aou θα α''Ολόμβα>τ "' 

αντίστοιχα μέτρα. Η τραπεζ1ςή κρίση στην Κροατία ξικίνησe ιο Μ(φιιο rou Ι 998. 

Mc tην Ι(ιttό:ρρι.vση 111ς Dίιbruνska και της Gluιinn , ηtς ,.~μπτης κα' tκτης 

μιyαλiιτιρης τρ6ιu:ζας της ~ λόγω αδuvαμιώ\' σχετικά με τη ρεuστότηια '"" 

αντiοτο1χα μη ~ στην καιαβαλή ιJ.Δχmου •οσοστοiί προς την κενιρι>:ή 

ιριLαζο. Η ιnβιινότηια ι:ιwνοΜιtΟΙJρ'fiιις τους α.ωρρiφΟηκe αχό την κεντρική 

τρWιιζα της χώρας. Μfχρι το ttλος του 1998 , 6λλις ιρι:ις μικ~ σχι:ιικό τράκιζες 

.:αttpptU<Jάv, ιcα:ι χρεοκόχησαν tιλίκΔ to Μιiρηο tou 1999. Τον Ιανσuάριο μία 

<1κ6μη tμπορ1κή τρ6πεζα που δραστηριοποιοiινιαν σε r.ΟVι•ό t•lπeδo. tl;tt κρίση 

ωθώντας οuσu><mκά την '""''P•<ti τρ61tεζα στο να δώσtι ενtσεις ρι:uσιότητας στο 

τρwιιζι<ό σύστημα. li ι:νΙσχυση tφτασt στο υ.,ος του Ι 2 \!, του ΜΙ της ~

Σu\'Ολuώ 16 τράm;ι;ς ιi_ιον καιaρρο(ισιt μtχρ< ιο ιt>.σς ιου 1999. ψιφυςίς 

<ΡΙ"σiις κaθώς και ιο σύστημα tyκαφης •ροt!δοaοiησης της ~ μι: βάση τα 

σιοqεία ΛΟU είχε- σv)λtξιt εtχι προβλtψε-ι ουc:nσ:στι..:6 την κρίση του τρα-πεζιχού 

το~ιtα Ι((Ιι ανέμενε (.tνtiσtοιχα vομιο-μο.ηκή κρίση τοv Φε:βρονόριο τοu 1999 με 

ιιποτ{μ11011 έ\·ανη του οuσκισιοrού ωιοθιμαntcΟύ νομίομαrος τ~ χ,ώρc;ις του 

Γφμανucοiι Μάρκου <αtά Ι 0% . ΠρQyμαn τα σuvαλλαyμαιικά αποetματα της 

~ μι;ιώθηκuν σημaντικά, mντως ια ρnτό1"'1 στη χώρ<ι δtν αωttλι>Uν 
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ουσιαστικά μέσο άσκησης νομισματικής πολιτικής4 αλλά η χώρα έδειξε 

προετοιμασμένη για την κρίση και δεν αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στη 

βάση του νομισματικού τομέα. Αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά στην οποία η Κροατία 

είχε πουλήσει συναλλαγματικά αποθέματα ( το 15% του συνόλου) για στηρίξει το 

εθνικό της νόμισμα. Η στήριξη ουσιαστικά κράτησε το νόμισμα μέχρι το Μάιο του 

1999. Εποχή που συνέπεσε αντίστοιχα με την ολοκλήρωση κοινοπρακτικών δανείων 

από το εξωτερικό για την ανασυγκρότηση της χώρας. Η υποτίμηση δυσκόλεψε την 

αποπληρωμή τους. 

Λιγότερο , σημαντική σε ποσοστό και σε μείωση αποθεμάτων από την κρίση 

του 1998 ήταν η αντίστοιχη κρίση του 200 1 . Η άρνηση της εφαρμογής των 

μεταρρυθμίσεων από την κυβέρνηση στα πρότυπα των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που ετοιμαζόταν να διευρυνθεί προς ανατολάς σε συνδυασμό με την 

ασυνέπεια στους στόχους που είχαν τεθεί από την κυβέρνηση και την ουσιαστική 

απομόνωση της χώρας με τον περιορισμό των αγορών χρήματος και εμπορευμάτων 

στη χώρα. Η υποτίμηση έφτασε το 5,9% και η αντίστοιχη μείωση των 

συναλλαγματικών αποθεμάτων στο 1,5%. Μετά την υποτίμηση οι αγορές 

απελευθερώθηκαν και αντίστοιχα άρχισε ουσιαστικά μια νέα εποχή για τη χώρα. 

Η κρίση ήταν ήπια τόσο το 1998 η οποία παρουσιάζεται στο εμπειρικό κομμάτι 

της εργασίας , όσο και το 2001 κατά την οποία η υποτίμηση δεν περιλαμβάνεται σαν 

περιστατικό στο εμπειρικό μοντέλο που έχουμε αναλύσει για την Κροατία και θα 

παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Η αιτία ήταν η ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης 

προειδοποίησης τα οποία λειτούρ-γησαν. Ο δείκτης ο οποίος ουσιαστικά ήταν αυτός 

που έδειξε πραγματικά την αρχή της κρίσης ήταν όπως είδαμε και στο αντίστοιχο 

εμπειρικό μοντέλο του Κrznar (2004) ήταν τα συναλλαγματικά αποθέματα. Η 

4 Ευρύτερη αναφορά στο Krznar 1. (2004) σελ. 16 
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ανtίστοιχη ιιε.ίωση τους πρ1ν από την κρίση tδωσε Οεttκό σηJtάδ1 γ1α την Wtοτiμηση 

σε tγκσ.φο -Jj>όνο σχεδόν με τι1ν τ.ραπεζ1κή κρiση κ(lι tτσι η 01κονομία μπόρεσε να 

ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στην κρiςrη. 

Σημαντικό ρόλο t~ιαιξε και η επαφή με το εξωτερικό. Η αJ)uναμία της χώf)% να 

ανttληφθεi το ρόλο τοu διεθνούς tμπορίοu αρχικά, και στη συνέχεια η 

καθοοτερημiνη μετάβαση στην οικονομία της αγορ6ς iσως κnι να προστάτευσαν τη 

χώριι από σημαντικές νομισμαηκtς δια..,"Vμάνσεις ιδι c:ι.iτερcι στην κρίση τοu 1998 στη 

Ι)ωσία, αλλά και στην θοuλγuρiα το 1997 καθώς και με τον Γιοvyκοσ>.αβικό εμφύλιο 

και την αντiστοιχη κρίση στο Κόσσοβο το 1998. Από την (ι).λη όμως η ιrοyκεκρψένη 

πολ1tucή πιθανότατα Jιροκ<i4σε την κρίση τοu 2001 . Η επιμονt'1 της χώρσ.ς για μη 

ένταξη στους διεθνείς οργανισμοlίς και η ι:φαρμΟ'(ή των αρχών της οικονομiιις niς 

αγορός έχει σαν αποτέλεσμα σήμερα (2008) την προβ).ε.τόμενη ένταξη της χ~ 

τα\στην Εuρωπαϊ ... τ~ Ένωση. 

Επ.ίσης. σημσνπκός στccΟεροποιητικός ~ταράγοντας είνσ.ι και η 'ύπαρξη 

παρόλληλης αγοράς συναλλάγματος σε όλες τις χώρες της πρώην Γιο11γ1<οσ).αβiας. 

Το ουσιαστικό νόμισμσ των χωρών αuτών ήταν το Μάρκο και το Εuρώ στη σuνtχιια. 

Από την εποχή της ενιαίας Γισ11γ1<οσλαβiας το δηνάριο είχε χάσει ως νόμισμα την 

ιδιότητα της διστήρησης της αξίας με την κατακόρυφη α(ιξηση του επιπέδοu τιμών τη 

δt:κα.ετία του 1980 . το εκτεταιιtνο )..ι.χθρεμ..τ6ριο με το εξ(Ι)tερικό . την νομισματι. ... τ~ 

~ροσφορά που αuξιiνονταν κατά τη βούληση της ε<άσtοτε κuβέρνησης. την 

αντίστοιχη πο.ρcι:χόραξη 1tOV ακολούθησε τη δώpι~·ί1 Ο\'Ομο.σnκή uποτiμηση και τη 

φuγή κεφαλαίων στο tξωtεpικό. Από την άλλη η σταθερότητα που προσtφι:ρε το 

Γερμανικό Μάρκο ιδίως μετά την περίοδο της κατάρρευσης τοu ΕΝΣ το 1993, και η 

εύl(οΛη πρόσβιι.ση 11ιοu π,χ~σέφερε η μι;ταναστεuηκή βάση στην Γερμανία ποu έχουν 

οι κiιtοικοι της πρώην Γιοuy,,;:οοl.αβίιις η οπο(α βρίσχεt(ιι σε σχtτ-ι~«ι μικρ~·1 
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""6οταση α>:ό τη Γφμανlιι άρα κα• αωμtνως η ~ιιιciνηση ιh'Ciι αxi:t1<ci fiικολη Ύ"' 

τη φuσι•-ή ~αφορά χρήμαιος , και~ t0 Μάρκο ouow.cm"6 ''6μ1ομσ με πλήρη 

ι;φαρμογή στην ιαιΟημιρ1νή ζωή τη' Χ~· Με τη μετάβαση <1f0 Ευρώ fO 2002 • fO 

fΙόνο ΠΟU άλλαξε ήtαν fO ν6111σ11α της παράλληλης αγοράς. Ε(να1 χαpα<τηρΙσtι<ό όt1 

η Kpααtla ήταν από to~ βασ1κο(ις πλιι<1tοyράφους tOV cΥΙάlου νομίσματος την 

πρώτη uρωδο της κυκλοφορlας τοu. 
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6.7 n.r .ΔΜ. 1997. 

Αμέσως μετά την ανιξαρτηοiα rης χώραζ το 199 Ι , η •ολιτική της ηyεσία 

πρ<>σR(ιΟησε \oU ανtψ.tτωκίσtι tον έντονο vπερπληθωρισ}ιό ποu αντιμετώπιζε η χώρα 

• με \'Ομισμαnκή μεταρρlίθιιιση. Το Ι 995 ~ρόσδεσε το δ'!'•άριο στο Μάρκο με 

ι«ιθορ<σμiτη δ~σ<ύμ<n'ση με ράση την μιiωση του <μ«>ρ~<οiι ιλλι;ψματος .Η 

ιφοτiμηση της χώριις yια a'IJ ΙC\>μΟι\~"Ο αύστημιι ιαοτιμοών Ι<Οu "'18'στά τη χιiJρο 

"'° cuίλικτη σε θίματα ΟJWΟΧόλησης. Με την καθ\έρωση της ζώνης τοu *2.5% αιιό 

την ι<εντρική ισοnμlα η οικονοιιl/J μ~ιοiνει σε m:ρίοδο στοΟ.ρότητας. Το 1996 ο 

Μ.ηΟωρισμός iπ.εσε στο 2.3~. ιςαι to δημοσtο\'ομικό έ>J..ειμμα 010 2% του ΑΕ.11. Το 

•ρόyραμμα σταθερότητα> ό)Α(ο» εiχε ως αποτQ.εσμα την αύξηση της ανεpγiας. Την 

Ιδια οερiοδο οι tλεyχοι cmι; τιμtς σταμάτησαν ι:ιcτός από ορισιdνι> οτρατηyυ<ts 

ατορές. δχωι; m'<Ιι οι τηλαrucolVOJYitς και η ενtρyιιιι. Το διιθνtς qαόροο /:χα 

~ σημαντ><ά και η χώρο tχα rm• μέ).ος τοu nοε. ιι ιφοαφορά των 

αyαθόιν (χει uίσης αuξηΟεΙ σημαντικά. Η χώρα cπην uρiοδο της μειαρρύΟμισης 

ανtψ.ιτώπισε τραπεζικtς ..-ρtσιις. σ&ιρά εθνικών ιςινημάtων tι:α• χρημαtοοικογομική 

αοτάοε ... 

Η •ροσδειιt"l ισοτψlα δ14τψήθηκε εκαρ•-ώς μtχρι τον λ•ρiΜο του 1997 . Η 

σχώδν οτ'<Ιθερl\ ισο<ψlα των 26, 7 δ'!''Ο/)Ιων αν6 Ευρώ. Οι αν6yφ; της •.,οράς και 

ιδιαίτερα οι vνχοJ.οτu<οΙ , αλλά και η VJU>οtήριξη σuνταξιοδοτικών ιφοτραμμάτων 

οδή-ιηααν cπην αύξηση της ζήτησης yια ξένο ,·όμισμα. Η αy-ορό c(Xc tλλcιμμα της 

ρευστότηιας σε σuνάλλιιyμα και η προσφοp4 ε&νικοv νομlσμιιιος t-(ινε αρνητική. Η 

πit.ση yια uοοτiμηση ήτον CΜμένως άμεση και προιreιμl\'Ου \'tt τονώσει την αγορά 

και την αντα-rωννποο\τητα της χ~ η κεντρι.ή τρώα:ζο •ροχ<Οι>ησι cmι; 9 louλiou 

TOU 1997 σc ~κατά 16.1% a'Ovt\ τοu Γερμανurοιί Μ(ιρκοu. Ταυτδχρα\u δεν 
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εyκατtλειψε τη ζώνη ' ''" άπλώς άλλσξε την <ενtριιcή ισοτιμία στα 31 δηνάρια ανά 

Μ6.ρ..:ο. Τα σν"αλλαγματικά αποθέματα διαιηρούνταν σε πολύ uψηλά επύτr..δα.. J.irιω 

<αι της Ιδιαίτερης σχέσης της αγοράς με το Μάρκο και μάλιστα το 2000 ξεπέρασαν 

και ιην αξία τοu Μ2. Η χώρα ειχε απ:ό()εμ(l σ& σvνάλλαγμα και γιατi tίχε λάβει 

σημαvτιιcή βοήθε"' από διεθνείς οργανισμοίις για την αραιγή της κρίσης στο 

Κόσσοβο. Η κεvτριιcή τρό:πεζα γισ να δ\αtηρήσει την αξία του εθνu.ού νομίσματος 

παρενέβαινε αγοράζοντας ξένο σuνίιΙJ.αγμα. 

Η νομισματι1<'ή πολιτική τη.; χώρας είναι περιοριστιl(ή σε σχέση με τις ωJ.ες 

χώρες της ια:νtρtκής και ανατολιιd}ς Ε\•ρώπης. Το Μ3 της χώρας ήταν το 14% τον 

AEn σε σχέση μt tΌ μtσο όρο τοu 24% στην περιοιι). Οι καταθέσεις σε σuνάλλαγμα 

είχ.ο:ν αξία iση με το 43% του ΜΙ lt\Ut 24ο/ο του Μ2, $1& αιιοτtλεσμα την ασταθή 

ζήτηση )(Ρήματος. 

Τα επιτόκια ~ιtχρι το 1996 νποχωρο\ιοσαν σημανt11'ά στα πλάίσttι του 

προγράμματος 0tαθεροποίησης. Τα ~tpαγματικιi επιtόκια ήτ(ιν αρνητιl(ά μέχρι να 

φτάσει ο πληθωρισμός τουλάχιστον σε μονοψήφιο ετήσιο ρυθμό, κάτι ΠΟ\Ι σι:ινέβη τό 

1995. Η αύξηση των προ:yματης:ών cnιtοκiων στομ6:τησε με την άνοδο του 

πληθωρισμού. μετά το 2000 όταν 0 1 ανάγκες της χώρας απαιτούσον την μείωση των 

Ο\'ομαστικών cmτοκiων. Τα επιτό..-ια δανεισμού παρέμεναν ιδtαίτtpα: uψηλά. και μετά 

το 1996 ( 20%). γιατί τα ια:φάλάΙΔ δι()χtτεύοvταν σε ειιενδύσει; που θεωρούνταν 

επισφαλείς, Οι tπ1"φα4ίς επενδύσει; . η χαιιηλή αvταγαιν1"η<ότητα του τροιτεζι~ού 

τομέα και η μικρή διαφορά ονά.μι;σα στο μέ.ΎεΟος των καταθέσεων σε ε&vικό νόμισμα 

και των ο.παtτούμι-νων κ.tφc;ι:λαίων. εiχe σαν αποτtλεσμο. τη διατήρηση τω\' υψηλών 

αυτών επιτο>dων. Η ιαιβέρνηση προσπάΟησε να εξνγιάνει τον τραπεζικό τομέα από 

την πρώτη crnyμή που πήρε στα χέρια της τη διαιαιβtρνηση της χώρας γu~τί 
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8"'ορο(ιcπ την τραaιζιχή ayopd οςιν τη βόση .,,., τη οτα9φή α''(uπυξη της 

ο'κονομiας. 

Για να υποστηρίξιι τη CΙWολλαγμαn<ή της 1σοημiα η ""βtρνηση διαtήρφε 

σχεδόν ισολογισμέ\'Ο~ ~φοG1rολογ1σμούς δαιτηρ~ μΙJι ζ<ονη διαΙCΙίμαvσης του 

ελλιiμματος ή πλεο\'άσματος. που α<ολούΟησε την Jtερiοδο 1999-2000 στο *2% του 

λΕΠ, μίΧJ" την αύξηση του ιλλιψματος στο 4% το 2001. Το ιψtεροcό χρtος της 

χ(Αιρας δ<ατηρήθrμα σχcτυcά ;ιιαμηλά σε 1'0000Τά -,ύρca στο 40% την οφiοδο 1996-

2000 με ουξηtΙΧές τάσεις μόνο μετά το 2001. Η •ρiση στο Τtτοβο το 2001 

εmβράδννc φυσt('ά την Ο\.:ονο.ιία και ο:ντiστοιχα μείωσε Τη\' ιμιηστοσύνη στο 

επενδuη<ό περιβάλλον. 11 σu>.λ&y1i των φόρων ήταν ιδιαiτερσ αυξημένη την 

φταζόμενη περίοδο. Το ΙCΙ)ριο πρόβλημα της ;ιώρσς ήrαv ro ασφαλιση<ό για την 

Μρι\α στην οχοία καl)ορ'Ψνταv yκι. tcι ~'Ο χρόνια όποv οι ιmaιτήοι-ις ιοu 

ι..ο--w; nριβάλλοντος cnιξΩνονταν. 
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7.Τα εμπειρικά μοvτlλα yια τις κρίσεις στην Ανατολική Ευρώπη -

Παραδοσιακή προσέyyισι1 . 

7.1 Το ι:μπtιρικό μοντl:λο fΤΙιιήyηοης των νομισματικών κplοεων cmιν 

Ανατολιιn\ Ευρώπη (20081 

Η σvyχεκρψένη στην φyαοiα ννtή, qrιασiα, προσ~ιαΟεΙ να tJ<r.ξηγήσt1 "ς 

νομισματικές <ρiσεις οτις 8 οι<ονομlr.ς που ανιιλUσαμε προηyουμtνως με τη χρήση 

των μονιtλων Ιοgiι κttι ptobiι 

Ot χώρες xou CΙ\-αλ!ίουμε χαρουα~άζοuν κο\\-ά χαριικτηρισnιtά αλλά αt 

αντ18ι<n] με nς ΧΚλΕ xou cvτ6xert""" ιο 2003 στην Ε_,α\'ή 'ΕΥΟ>Ο11 . δεν 

χροχώρησαν σε r.ξiσou οταθιρtς και ~ μεταρρuθμiσιις. Τα χαρωcτηριαιιιtά 

tOu μακροοιιcονομικοU πιριβάλλ.οvιυς τους ι-iνοι κοινά ( u,ηλός πληθωρισμός. 

αuξ1~μένα εΑΑεiμμαια , μεγάλες απο<λlοεις στις αποπληρωμές mοτώοεαιν και χαμηλή 

εμπuτ«ινννη στην οιχονοιιιι<ή πολιηι<ή. Οι κεντρικές τράπtζcς οu)("ά κλι']θηκσν να 

αναχρηματοδοτήοοuν εχιχι;ψήσεις καt κρ6ιος ή να χοuλήοοuν tα cnιναλλαyματικ6 

αχοθ4ιατα ιοuς χραΦμtνου να &κιπρήοοvν crιαβερη την "10tψ1Δ ιοuς. 
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7 .2 Παρουσιάση των μοντέλων logit και probit 

Τα μοντέλα Jogit και probit είναι κλασσικά και έχουν χρησιμοποιηθεί στην 

ανάλυση των νομισματικών κρίσεων από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ιδιαίτερα 

το διχοτόμο μοντέλο logit έχει κληθεί να αναλύσει το σύνολο των εργασιών που 

παρουσιάσαμε στην προηγούμενη ενότητα. Στόχος της ανάλυσης είναι να βρεθούν τα 

χαρακτηριστικά των περιστατικών κρίσεων μέσα από την ανάλυση των μη 

εξαρτημένων μεταβλητών. Η εξαρτημένη μεταβλητή μπορεί να πάρει τις 2 τιμές Ο ή 1 

ανάλογα με τη σχέση ή την κατάσταση που εξετάζουμε. Η ύπαρξη κρίσης επομένως 

θα δίνεται με ι και η απουσία της με ο . 

(7.1) 

Η πιθανότητα να είναι ίση με l είναι: 

Αντίστοιχα. η πιθανότητα να είναι Ο δίνεται από τη σχέση: 

Ο συντελεστής συσχέτισης είναι ο Cox Snell: 

2 {.L(M }2/n R =1- -
L(M) 

(7.4) 

και το κριτήριο μας είναι η μέγιστη πιθανότητα 

l(β) = Σi=οΥί log(1-F(-x;p)) + (1-

Υο log(F(-x;p)) (7.5) 

(7.3) 
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Η εκtiμηση ανtίστο~χα Ύ\α to Logit μονtέλο είνα~ ; 

P,(y1 = 1/χ1,β) • 1- (e';ι /(1 + e-z;p ))= ez;β / (Ι+ e';P) (7.6) 

Η διαφορά του probit οuσ~αστικό που μσς ινδιαφέρtι στην ανάλvση μa.ς 

είναι η ε..:τiμηση της πιθάνότηται; Vά tχει tα χαρακτηρισtικά που θέλουμε για 10 

μοντέλο που αναλύουμε δηλαδή ουσιαστικά η εκτίμηση tου είναι: 

(7.7) 

Ο συντελεστής σοοχέησης που θα χρησιμοπο,ήσουμε είναι αυτός του 

Mcfaddcn : 

{7.8) 

Εξεtάζοντας ης δύο μεθόδοuς ωu πολλοί θεωρούν όιιοu:ς, Οα δ1<1κρίναμt ότι οι 

διαφορές παρο0016.ζοvtαι σε μcyάλα δtίγμο.τα .:αι ανt'ίστοιχα όταν αιφαtες 

χο.ταστάσtις n:αροuοιό.ζ0νtαι όπως είναι αντ(σιοιχα οι νομ~σμαηκές ιφίσεις. Τσ 

μοντέλα logjt ταφιάζουν Ι(αλύτερα σε δεδομένα που έχοuν \Ιά .:άνουν αντίστοιχα με 

στοιχεία :.:ου δεν μετσβά:λλοντιιι σημιcντι.:ά. σε βάθος χρόνου C\1ώ τα probit 

ταφιάζοuv καλύτερα αtα δεδομένα 1<0u εξετάζοuμt και δεν έχουν σuγιcεκριμ(;νη 

1«1τανομι} και οφεD.ονtαι σι. ΎεγΌ\'όtα που χαρσ. .. τηρίζονται rοχαitι l(t.ιt cl\•α.ι Λιο 

κοντά στην κανονι..-it κο.tανομή. Με ιφιtήριο ΤΙ\ δwαtότητα tων στατιστικών 

πακtτων το Probiι Οεωρεiται ελαφρώς καλ'ύτερο αν κσι ποιοτικά τα σποτελtσμο.τα 

τους είναι σχετικά JCΟντcί αν και μη cnrγκρίσιμα. Το Ιοg:ίt μετρά με ακρίβεια την 

πιΟανότητα να αλλlιξι:ι καtά μια μονάδα η εξαρτημένη μεtαβλητή <αι την πιθ<ιvή 

αλλαγή ποu μπορε' \'CJ προκσιέσε;ι στην εξαρnψi.νη. Στο probit αvιiστοιχα 11 

διαδι1<ασiα έχε.ι να "Κάνει με την αλλαγή στην Κ'<ι\'ΟV1κή καtανομή. Το όtt το Ιοgίι tιει 
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να κάνει με τη μεταβολή της οριακής παρατήρησης έκανε το μοντέλο δημοφιλές σε 

πρώιμες αναλύσεις. 
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7 .3 Μεταβλ11τtς που χρ11σιμοποι1'1σαμε στην ανάλυση μας και 

11 συμπεριφορά τους. 

Χρησιμοποιούμε μια σεφά ttπό μεταβλητές ποu έΊfJlJV ypησιμοποιηθε:ί σε 

προηyούμενες εμπειρικές μελέτες α)J.ά ιςαι νέες που εισά'yοuμε στη μελttη αuτή. Τις 

10 μεταβληιές τις διαψίνσμε σε "'"τε κατηγορίες: Τι; σχετικές με τη 

μα.c:ροοικονόμική πολιτιιι:ή , την πραγματική οικονομία. τον εξωτερικό τομέα, στην 

μετάδοση της χρίσης αι<ό "1 μία χώρα στην άλλη και μεταβλητές ποu tφιδικεuονται 

σε ~ειφιμtνες Οιχ()\'Ομ~ των ΧΚΑΕ. Οι πηγές ποu χρησψο"Κο11)Οηκαν είναι η 

csταtιc:ttι'-.-ή βά.σ'} τοu ΔΝΤ. tου ΟΗΕ και το ίδρυμα hcήtage-. Η σ")χνόιηtά τιwc; tίναι 

μηνιαία με εξαίρεση το δεiιςτη οιιcονομιιcής ελευΟερίαι; ί'τΟυ εiνάι ετήσιος. 

7.3.1 Μεταβλι1τtς που σχετίζQνται μt τη Μαιcροοικονομικι\ 

nολιτικ~). 

Πιχryuα-ηι:•ί) αποτ.ελεσιιαtι!Ciι ισοτιιιία(RΕΕR): Η πρσγματική αποτtλεσματu."'ή 

ισοτιμία δίνεται από τη στσπστιιι:ή βό.ση του ΔΝΤ, και είναι η ισοτιμία έναντι τοu 

κlιθε ξένοu νομίσματος . σταθμισμένη με β(ιση την συμμετοχή στο εμπορικό 

ισοζ(ιyιο της χώρας. Σ(>μφαινα με rοι» Kami.nsky G., Lizondo S . και Rcinharι C. 

( 1998) η πραyμαηκή απ:οτελεσματηcή 1σοτιμία εiναι vπερημημένη ης :ιεριόδους πριν 

από ιφίση σχεπκύ: μt τις ήρεμες περιόδους.. Επομένως, αναμένουμε σντiστοιχα 

Οετιιι..~ συσχέτιση. 

Σuναλλαvuιιτικά α.-τοθtιιgτα(R): l\Λ·αλλαyματικά αποθέμυ.τα εκφρασμέ\•α σt 

δολάρια. Όλα tα εμιιεφικά μοντέλα ακόμα ιcαι πριν από τις τρεις γενιές μοντ.έλων 

νομισματικής κρίσης συμπεριλnμβ(ι.-οuν τη μεταβλητή αυτή. Όσο χαμηλότερα εί.-αι 

τα crυν(lλλιryμαtικά α-ποθtματα μίας χώρας. τόσο πιο πιΘο.νή εiναι mι η αΎtίστοιχrι 

<ρίση( αρνητική συσχέτιση). Ωστόσο , ~ρέοοει να λάβουμε vπόο;ιη μας ότι πολλές 

κεντρικές τράπεζες κρατούν αποθέματα εκτός από συνάλλαγμα όπως είναι ο χρυσός 
187 



ή τα ειδικά τραβηιtικά δικαιώματα. Επομένως περιμέ\•οuμt τα σνναλλιιγμαnκ6. 

cmοθέμοτu "α έχονν θετη,-ή σvσχέnση με ης κρtσεις αν αποτελοUν μέσο 

vομισματιteής πολιτιιcή<; και αρνηηκή 0;ν δεν u-ποτελοUν διατήρησης της ισοημ:Uις. 

ΠοοσspοΟΟ rαύuαφς(Μ): Η συνολική προσφορά χρήματος σvν τσ μη 

tΎΧΡi1ματα μέσα (Μ4 + q·uasί ιnoney). Όλες ot προη-yο\Ιμενr.ς με.λέτει; οuσια<ffικd 

σταματοόσαν στο χρ1'1μα στη φwική του fιορφή σνν καταθέσεις όψεως (Μ2) 

απο<λι:ίοντας τις άλλες ΧJ)ηματtκίς μορφές. Σύιιφωνα με την πρώn1 γενui μοντέλων ι~ 

περίο&s πριν από την κρίαη χαρακτηρίζεται από σηιιαvηκή αύξηση της προσφοράς 

ΧJ>ήμστος (θtηκή σοοχtnαη). Όμως η προσφορά μπορεί να μειωθεί αν η τρά•εζα 

σκαιιεύει να διατηρήσει την προσφορά ypήματος, ιcαι 01Jνεχώς διατηρεί ή ακόμη ιcαι 

μειώνει την προσφοp(ι χρήματος. 

Ωλn&ωρισμόc(ΔΡ): Η αλλαγή τοu ε.πιnέδοu τιμών καταναλωτή είναι μια 

μακροοηcονομιιcή διαστρέβλωση ποu έχει αρνηnΙCό αποτtλt.σμcι στην οικονομικi1 

ανάπτυξη. Σuνδέεται άμεσα με την ύπαρξη κρίσης. Η σvσχέτιση tί\'O. t θ.ιτιιcή ιc:αι 

μ(ιλιστα οι κρίσεις σvνήθως ακολοuθούvιαι ι<αι από υπtρπληθαιριομό. 

Εmτόιςιο δαγειgιιού(r1): Είvοι το επίσημο ετήσιο επιτόκιο πον δίνtuιι uπό την 

κεντρική τριiπtζο. κό.Οε χώρας. Τα επιτόκιu πuiζουν ιδιαίτερα σημσ.νηκό ρόλο αν 

υπάρχει αστοχία μαt\pοοtt:Ο\'Ομικής nολιτικι)ς. Στην πtρiπτωση n-κ επειcmtι..-ής 

nολttιι<ής για παράδειγμα, κατάρρευση της φπιστοσuνης οδηγεί στην σύξηαη των 

ε7ttτοιcίων ιr.:αι αντίστοιχα σε 'Χιέσtις για uποι1μηση. ε.-τομέν~ αναμένουμε Οετ1κή 

συσχέτιση ιινόμεσα στην κρίση και στην αUξηση του επιτοκίου. 
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7.3.2 Μεταβλητές που σχετ(ζονται με την πραγματική οικονομ[α 

Δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης (HDI): Η οικονομική ανάπτυξη δεν 

είναι ικανή να αποτυπώσει την πραγματική ανάπτυξη μίας χώρας. Για αυτό ο ΟΗΕ 

δημιούργησε το δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης. Πρόκειται για σύνθεση τριών 

ισοβαρών δεικτών. Του προσδόκιμου ζωής (τα χρόνια που αναμένεται να ζήσει 

κάποιος που γεννήθηκε την συγκεκριμένη χρονιά, στη συγκεκριμένη χώρα), το δείκτη 

αλφαβητισμού ( πρόκειται για το ποσοστό των κατοίκων της χώρας που βρίσκονται 

στην ηλικία ολοκλήρωσης της εννεαετούς εκπαίδευσης και την έχουν ολοκληρώσει) 

και της μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ. Το μέγεθος του δείκτη περιμένουμε να 

είναι χαμηλότερο το διάστημα πριν την κρίση, και αντίστοιχα σε χώρες που είναι πιο 

πιθανό να συμβεί κρίση να είναι χαμηλότερο για αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε το 

αποτέλεσμα που μπορεί να έχει σε κάθε κρίση, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα 

είναι αρνητικό. 
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7.3.3 εξωτερικός τομtας 

Εwτοοικ:ό ισοΨγw(ΒοΡ): Το εμπορικό ισοζύγιο έιccppo.αμtvo ο:ε δολό:ρια. Η 

~u:ταβλητή αuτή αναμb.•εται να έχε.~ θεηκfι σιισχέηση όtαν το ισοζUγιο είναι 

πλtο\'ασμσ.τικό, ).."Qι αντίστοιχα. αρνητι.,.i όταν ε1,·αι ελλεψμαπιcό. Όμως . η ΟwιρΨ 

μέχρι τώρα δεν ήταν ξεκάθαρη στη σιισχtτιση του ισοζuγiου πληρωμών και την 

επίδραση του στις νομισματικές φiσεις. Ο Edw•rds (2001) , πιστεύει ότι η 

μεταβλητή μ,•ορεi και \'α είναι σημαντική. Ο Sasin (2001) Λpοσπάθησε να σννδέσει 

μια σειρά α:ιό νομισμα-τικές .φiσ&-ι.ς μ& την αντίστοιχη μεταβολή στο \σοζόγιο 

τρεχοuσών <n.:ινώJ.αyών. Οι πtρισσότερι-..ς δεν σwδέοuν στενά το ισοζ\ry10 τpιχουσών 

συναλλαγών (το έλλειμμα τοu ουσιαστικά) με την δημι<Υυργiα ιφίσιων. 

Τίuή χρyσο6 (GoldP): Ε.ί\Uι η tιμi1 τοu χpωοU στην αγορά τοu Λονδiνο11 σε 

ράβδους εχφρασμένη σε δολσρισ. Η μεταβλητή αυτή έχει να ~-<ινει με τη σημασiα 

που tχει ο χρυσός στη διεθνή αγορά. Ακόμη και μετά το τέλος της εποχής του ο 

χρυσός ενώ δεν έχει ανήφισμα όλες οι κεντρικές τράπεζες διστηρ<>Vν α•οθtματα σε 

χρυσό που μπορούν να ανταλλάξουν με συνάλλαγμα (συνήθως δολσρια). Εποιιένως, 

η ημή του χρuσού σvνδtετιιι άμεσα μt τα σuναλλαyματιΚ"ά ο::τοΟέματα και έχει άμεση 

επίδραση στην δημιουργία κρίσεων. Αν η τράπεζα κρατά χρuσό σαν αποΟέμστσ. και 

τα ρεvστοποιεί <Jt χεριό&rοc; κρiσtων έχει Οετιι<ή C1f(δραση ο.ν το. Κj)ά:tά σε σtάθερt) 

βάση μη χρησιμοποιώντας τα Υ'α την όσιςηση νομισματ\ι.:ής πολιτιt..-ής τότε Ι:χει 

αρνητική επίδραση. 
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7.:t.4 Μεταβλητές που tχουν vα t<&νουν με τη ~ιtτ&δοση της κρίσης. 

Κοίση σε άλλη rώoo(Crisi.s_e): Εiνιιι μια διχοτόμος μεταβλητή με τιμή (0) αν 

δι:ν υπάρχtι uλλ.όV \'(ψισματιιcή κρίση ι<αι ( 1) αv υπάρχει. Αυt'ή η διαδικασiα της 

ιιεταφοράς της ναμισματι<ής κρίσης από τη μια χώρο στην άλλη στη θεωρία τοu 

χάονς και tχει σημαντικό ρόλο στην δημι.ουργtα κρίσης. Αν μια χώρσ: έχει εμποριι<ές 

σχέσεις μι: μια ά>J.η ;t()ν t-χε• νομισματι..-ή ή τρωu.ζική κρίση τόt.ε είνο.ι χο).ύ mθο.νό 

η κρίση αυτή να μεταφερθεί σε (Ιt)τήν. Οι ΟΙΚΟ\'(ψ1.κtς σχέσεις των δύο χωρών καt η 

συμπtρ1φορ(ί των κερδοσκόπων εiνο.ι η ._iιρw. <.ιιt1α. του φαινομένου αντο\Ι. Αν μια 

χώρα καταρρεΟΟει τότε οι εμ..-τορικ:οί της εταίροι με βάση εμπειρικά μοντέλά 

επηρώζονται σε δύο μήνες.. Στη J>ωαική κρίση του 1998. η ..σ.τόρρευση του 

Ρουβλίου α~λοuΟ~lθ't]κε από την κατάρρευση αρκεtών άλλων νομισμάτων tωv 

εμπορι<ών εταίρων της Ρωσ!ας tπίσης ένας δuνιιτός κερδοσ1<όπος επιλtγεt να 

επι1εfJεί c:Jε ένο. σύνολό αγορ<ί)\• σε μια 1ttριο:ιή ι<σι όχι μεμονωμένα σε μια αγοριi 'Υ'Ω. 

να μεγισtοποιήσει τις πιθανότητες επιτuχίας του. Αν η χώρά είναι σ.νοιχ:τή σtο 

διtθνές εμπόριο η μι:rοβληι-ή θα έχει θετική επiδρσση διαφορετικά θα έ;(ει αρνητική. 
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7.3.S. Μnα·βληtfς nou Ιxouν να κάνοuν μ.ε ης χώρες τι,ς Κι:ντρtκή( και 
Ανα-ιολικ,1ι; Εupώτιης. 

Οικρyοuι<ή Ε!,ι;yΟι:ρ\9( EF): Ο οcί•της αυτός rου Heriιage tχει να κάνει μι ro 

σu\Ιολtκό άθρο~σμα 1 S δι:ιιctών 11.ou txouν να κά\'Οιιν μι: το ι:μ.Μριο , τη 

~'t.ς <Χt\-δώιις. rρωu:ζucό τομάι. ΜιοΘο\ίς mι nμές • ιu:ρ'°""ιιυαi δυαιιώμαω • 

νομυώ "1αίο10 Κά\ ~αφάλληλη cιyορά. Α~ την φ\οδο 110U μι<ορ<ί ΟΙ 

χώρ<ς '" qουν <άνtι σι σχtση ιιt την εφαρμογή μιtαρρuθμtαιων <άι υιοθtτηαη 

δοιιών της οικονομ!ας της αyοράς. Οι δομές της αyοράς και των οργανισμών της 

χώρος. όπως είναι η δημιουργία ισχυροv τpο.πι:ζι<οu ιruατήμαrος • η οp(Ιολογι<t') 

λι:ιτουργiα r<HV κυβερνiιοιων κ.α. οροσφέρουν σημΔ"'1<ή βοήΟεια στις χώρι;ς στην 

ανο:μtνεται \11 ci\'oι αρνηtικfι. 

Οι πολιrι<tς εξελlξ•ις •αι η απελευθέρωση •11ς αΎ(>ράς παlζι:ι cn1μαντικό ρόλο. 

Οι Πσwϊωόνναυ <•• Σιουρο\Μ~ (2008) εξετάζουν την μqέOuνcni •ρ1ν και μετά από 

την μεταβολή κσι rον ικδημοκραηομό στο εσωτφικό της χώρος ιιtοα από την 

cξέtαση των τ<λι:υταiων 40 οrών σε σuyιφιn<tς μιλtuς ΙΙΟU α-m· 

Χ!'Ρ"κnν>ισrucά "°" δι:ν tXoW aντiστοι;ια μ.tλι:τηθεί και aνΠστοιχα ;ιpονuιtς τάσεις 
αχοδcικWοvν όn ο εκδημοιφιιτισμός οδfπεί στην αύξηση τοu ~φαγμαnκοV κατά 

κι90λή ..σοδήμαrος καr6 μkι _.,., μονάδα. λντlσr0t;ι<ι την ~t<ρ(αδο της 

μετάβασης η ανάπτυξη μιιώνοrαι για να αυξηθεί σrη συνtχι:ια και αντiσrοιχα η 

μετάβαση σε μη δημοκ.ρατικtς λiισtις μειώνει την ανάπnιξη. Οι σιιyyραφείς Οι:ν 

δ\Cοφίνονν την πολιηκή χροtλεuοη ιcαι τη μορφή του πολιtεύμαιος.1 α))..ά 1ιmεύουν 

όn η μετάβαση qει ιu:ριοοότερη επιρροή σε ;ιώρες •ου txouν ""' αποτελι:σμαn<tς 
δομές κυβtpνηn<tς και rρωu:ζικtς καθώς και uψηι.όrιρο μορφωτικό ...wδο. Τέλος. 

ιucfJιal;αν όn χολλές δι~μοκρατυ.iς μιταρρ\>θμiοας φ,.,. σε καιρό ύ<φοοης ήων ιnο 
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αποτελεσματικές από αντίστοιχες πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Οι Persson και Tabelini 

(2007) , πιστεύουν ότι η επιρροή της πολιτικής ελευθερίας είναι ετερογενής. 

Πιστεύουν ότι η δημοκρατία είναι σχετικά αφηρημένη ιδέα, η επιρροή ορισμένων 

φορέων τους στο εμπόριο και την δημοσιονομική πολιτική τους οδήγησε στο 

συμπέρασμα ότι η προεδρική δημοκρατία. οδηγεί σε αντίστοιχα μεγαλύτερη ανάπτυξη 

από την προεδρευόμενη. Η πιθανότητα επίσης της ανάπτυξης μιας χώρας ενισχύεται 

και από το δημοκρατικό κεφάλαιο της, που εκφράζει τη θέληση των πολιτών για 

δημοκρατία. Η ασάφεια αυτή της έννοιας αποτελεί και την αιτία που οι μεταβολές 

στο βαθμό της δημοκρατίας δεν έχουν τα ίδια αποτελέσματα σε κάθε χώρα. 
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1λ 11 ιξαρτημlνη μεταβlφή: Kρloni ι\ vnιρβολική 
μcιιιβλιιτότητα; 

Η κρίση όπως εi\'«t ανηλη:πό δεν εiναι ιcάn απλό • φuοη.:6 και <ι.nό νο. 

πυσοηκοποιηθtί ακό ~ιόνης τηι; ιος πραyμu.ηιcότηtα και μιταβληtή. Επομένως , 01 

ι:ρcννηttς θα "ρέπει να Ι\ροιιν αντlσrοιια >ΙΟΟΟtικά κριtήρια •ου αφορούν 

ιιντimοιχο μήνα του •ρο'1'(01ίμt\'Ο\Ι itovς . Ot Fr:ιnkcl και RC<c ( Ι 996) •ροτείνοuν 

b•α ποσοτικό κριτήριο , ορ(ζοντας οαν \'Qμισμιι:τιιc.) κρ'ση την vποιψηση της 

Ο\1ομαστι ... ;1ς ttJ.o'κ του νο•ιiσματος ιιςαιά 25% σι περiοδο ~ tιους, δώομένοu του 

ότι αυτή η v;ιοτίμηση εiν0;ι tc'αt<ι 1 Ο % μ.tyι.ιλiιιερη α.τό την vποtl.μηση κ:u16. τον 

Οι Λιaρyχ6βας ιαιι Χlόνης (2002) , ορiζονν τη νομισμαn<ή •"""1 οαν την 

\/Ποtlμηση κnτά Ι Ο % σι σχfση με tον ιφοιτrούμενο μήνα tov ε0vι .. 1ι νομlσμαtος σι 

σχtση με tO νόμισμα βάσης "°" χρηοιμο•οι<iται ( cnινή()ως δοΜριο ή εvρώ). Αυτό 
Οα εlναι και το κριτήριο μας για n1 δημιουργiα της διχοτόμου μεταβληniς που μποριί 

"α Μ,ριι την nμή Ο αν διν uπάρχιι κplση, και την τιμή 1 αν πράγμαn υπήρ/it κρlση. 



7.S Χαρακτηριστικά δε(yματος 

ΠpοσπαΟαύιιε επομtνως νά σννδυόσουμε ανι:ξ6ρτητr.ς μtταβλητές 

διαφορετι<ής φύσης μιταξύ τους γuι 14 χρόνια 1995·2008 μο μι1νιαlα αυχνότητα. Οι 

μο<ροουωνομικ.ές μοταβληιtς και ιο ιμιιορικδ ισοζ>ίyιο ιίνάι πιο ιιοvτ6 στ<ι πρώτης 

yΜάς μοντέΜ , ο δti<της CΙνθρώιnνης α'-ώmιξης στ<ι διύτιρης. ωι η τιμή του 

-· • η μοτciδοαη της ιφiσης ΚΟ\ η ΟUCΟ\'Ομική .ι..u&ρ;ο cmι ιρiτης yιν>ά;. 

ΑντίΟt:τα δεν χρησιμοΙtΟιούμι σαι μοντέλα μw; σε ""μlα Μρlιrτωση πολtn<ές 

μεταβ>.ηtές ιrοι ιδιιι[-τ-ερα τον πολttικό .dνδuνο. 11 βασιιcή αιτiα είναι η 

nραηιαηκότητα xou επιιάσσοuν οι σύΎΧΡQνες ερμηνιtες ότι •ιιά κρtση δεν σuμβο.ίνει 

μι βδαη μlα mηtt<ριμtνη ).s1'%ομtνη πολtτι<ή. δτι ""'1ρχιι το σφάλιια cΜ&σης 

στην <άθε ;ιώρα μι βόση ιος Π<Jtοιθήσε.:; των κοτοiχων της και τη φύση της 

μοτ~ του •ολιnχοiι "1\-διίΥοlι. Η ~ιολόyηση της ωλtιq μlw; ιcυj!tρ.ησης 

διν αλλάζει μiοα σtο διάστημα της δημ~ουpyiας των συνΟη<Wν της ''Ομισμση><ής 

κρlσης. αλλ6 ούτι σuνήΟως με την εναλλαγή μlw; ή πφισσότ&ρων διαδοχικών 

<υβερνήσεων 0t11ν ι.ξουσlα. Επίσης, δεν ιu:ριλαμβόνουιιι: ιιιταβλητή που 

χs>ησιμοποιεlιαι γuι νά δηλώσει mθανή κορδοσκοπική &Jt(Οεση ή όχι. θεωροιiμι 611 

το 95% των νομισμσ11.WV ιφiσιων σ\1\-δtονιαι tμμιο<ι ή 6μωα μι κορδοσκοπικές 

csdltσnς όπως tχ<ι δtίξ<ι η δ..ιΙνής -κτucή από τη δcιcαιτiα του 1970. 

Σαν ι.ξαρτημtνη μεταβλητή XJ'IJO'μOJtouxίμι την μιτοβλητδτητα που 

παρατηρείται ιιι:ιαξ(ι δiιο διαδοχικών μηνώ\• στην ονομαΟtΙ<ή ισο11μία σε 07.tση ιιι: 

το δολόριο. Οι Chionis και LiaηιΟνΔ$ (2002) προτείνουν τη ιιηνιαlα ιιοταβλητότητα 

vποtψηση) <ατά 100/ο σαν πφιστατικό νομισμαtl><ής κρίσης , χωρίς, .. λαμβόνουν 
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υπόψη to αν vχάρχ.ει .::ερδοσκ:οπιιcή επiθεαη ή όχι'. Δεχόμασtε αυtό τον ορισμό. 

ιουλό.χισιον για ιο crυyκtxpψi:νo δείηια. Σαν σ:ιιοτtλεσμ.υ η uνάλuση cιutή εiχε να 

tχοuμε 4 1 περισταιιχά νομισμαιυcr); ιφίσης. 

~Το 9S" ιων νομιομc~τικών ιι:ρ{οcων tχιι να Ι(ά.νη άμεοα ή tμ.μ.ιο<ι. μe .:ιρ6οσ.cοιτι.cή cntθεοη. 
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Μnaβληιtς 

Στaθ<ρά 

Πραyμοηιο\ 

7.6 Τα αποτελέσματα του μοντέλου LogiL 

Ακολοuθώνιας την καΟιφωιιένη από •ροηγούμενα ιμπιφιι<ά ιιονιtλα μέθοδο, 

αναλύσαμε τα μονιtλιι ιιι βάση το μοντέλο Ιοgίι σιο SPSS. Ι Ι μtοοδος πον 

χρηοψοχοtήσσ.με yv.a την C80αyωyή των μεταβλητών στο μοντtλο ήταν η forward LR 

δη).Δδή η t.,...,.,,.ιi των μεταβλητών με βάση τη σημaνtι<ότητa ιauς στα μονW.ο 

""' ο έ).εnος σημανιιt<ι\τηnις τοος. Τα ωrοtιλtσμaιa δlνοντa1 στον ιιι<ό).ουθο 

wiνακα: 

Αλβανία Λευιι:ορωοiο βουλyαρiα Κροοτiα FYROM Μολ6aβίa Ροvμανία 

.J,646 240.602 -36.30 -4.860 -4,8&.\ -5-684 66,869 

(Θ.58) (30.36) (0,018) (0,357) (15,Μ} (1, 19) 1•3,16) 

..Ο,762 

AJtotrλcoμaτιιcι\ (0,432) 

Ιοοτψ(α 

Σννaλλawαtuιό 

Αιιοetμcπο 

Προοφορά 

χρήμαιος 

Ovιcρaνta 

·18,105 

(8,35) 

Δι[cτηςτιμώΥ 0,469 0,27J 0,91 
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tαταναλωtή (0.054) (0,1) (0,41) 

Ειmόιιιο 0,126 0,1 

δανιtομού (0,0lSI (0.000) 

HDI -325,405 

(39,65) 

εμrιορικδ 0,0S6 

tχιι,Uγιο (0,006) 

fψή:ι,ρυοού .(),159 

(0,09) 

~ηοε 7,08 30,874 2.287 13,S4 

Ι.\λιιχώρα (0,946) (0.0331 (1,18) (7,0S) 

Οιιονομική 13,438 

Οιuθtρία (8,9) 

Ιkφατηρήοεις 145 145 145 1.4S 145 14.S 145 145 

Ιpiοιις 3 14 10 1 1 • 4 4 

,..~ 0,000 0,004 0,000 0,000 ο.οοο 0,001 0,002 0,002 

ι' ο 0,396 0,363 ο ο 0.099 0,156 0,148 

(0,14) (0,157) (0,07) (0,083) (0,08} (0,166) (Ο,11) (0,13) 
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Ό~ιως β).bοuμε ο"6 τα cιχοτολtσματα το μοντtλο &ν μ"6ρωι '"' δώαι:ι μι: 

j\6.ση nς μnαβλητtς •OU ο.ώρηοι σημανπ<ές αξι6λιrι<ι αaοτιλtομα ια. αφήνονt<ις 

ανερ~ι.tiνcuτο "°'' σημανηκό το μr:rαλ\rtε.ρο μέρος ιων μttο.βλητών xou θο. 

μnοροVσο:ν να εχηρεάοουν τη σvvuλλαyμαηκιl ισοτφiα. 

Σχεπκά με την Αλj!ανlα • την Κροατία και τη Φ. Υ.Ρ.0.Μ. &ν uπάpxtt 

σημανπκή μnαβληtή ιτtι>ο cιχ6 τη σταθερά με το ούνοJ.ο τοu δclyματος '" μένει 

aνιρμήνrοιο. λt>tό Ο\WιιΜιcι και την αδv>uμία τοu μοντf}Du να φμηνιύσει nς 

""""'"'""'" ποu txouν να ιοiνοιιν μι: μucρή ""1'-ότητα των τιμών της <ξαρτημtνης 

J•tτuβληtής που f:xεt τα απαιτούμενα χαραιcrηριση'Κό. σε οχtση με ης παρατηρήσε~ 

nou δεν τις έχουν. Η ύπαρξη 1.ίγων ( ενός στην περίπτωση niς Κροοτίας κuι της 

ΦΥΡΟΜ} και αντίατοιχα <Μ'Cχ<\μι:νων ( 3 συνεχόιιενο στην περίπτωση της Αλj!ανiας 

αρχι"'1 και μετά ωι:σuσiα νtou yια μι:yά).ο ;ψονu(ό διάστημα. στην ~φοκεψtνη 

ιτφiιπωση Τ"' το σ\ινο).ο ιοu δeiyμαrος) &ν μ.τοριί να ιρμηντύο<• "'°""ώς το 

φαιν6μι:νο. 

Στη Λtuκοραισία παροιι1ρούμε iw>ς 3 μεταβλητές ( διlκτης τιμών καιαναλωτή. 

ΗDΙ και κρίση σε άλλη χώρο) είναι σημαντικές και tχο•ν τα αναμενόμενα 

αιιι:οτιλtσματα -.-α.ι t:ιιίδρο.ση στην ισοτψία. Ο σνντελιστής ouox.tttc:ntς εί,•αι σιεnιι;;ά 

~ Ανtiθεrο. το αnτ6"'° δcινιtιομοU ενώ φαnttcu να tχιι το αωοτό •ρόσημο ( 

θετική .-iδραση) και ..,,.,.ομρciνtται στο μσντi).<> δtν cn'Oι στατιcτι•κά σημ<ΧVΠιcό. 

Παρόμοια. ε>·ώ το <μπορικ6 ιαοζiιγu> της ;(ώρας mροumάζιι tλλι:ιμμα η αίδραση 

πρέπει να είναι αρνηηa). αuτδ στην περίιπωση :ιοu *τόζοuμι δεν συμβοίνει αλλά 

δεν εχηρε{ιζει τα ωιοτελtσματα μας γιιιτί δεν είναι στατιστικά σημαντι~ό. 

Όσον uφορδ τη Βοuλyο:ρiιι το tπιtόΧ10 δανtισμού QΟίν&tαι ν(ι tl\.'(ιι οτστιcτrοαi 

σημανnκό, '" tχι;ι την αντψ"''6μενη σuμJτφι90ρά (θεηcή cnισχtηση) κα• '" 
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δημιουρyti t.vν υ,ιηλι\ cnr.'Oλu.."Cί ονντι)Dnή σuσχtnσης σc σχWη μι; το δείΊμα. 

ΕΜιι όμως qιφανής η αδυναμlα του μοντiλου ''Ο ιρμηνεύcπι ιύ.ήρως την κρUrη δ.ότι 

δεν tίναι χιθανόν μόνο το cπιι6Ιζ\Ο δανεισμού \'« ιπηριό:ζιι το σV\'Qλο της 

δημιουργίας κρίσεων στη χώρα. 

Η Μολδιιβiι~ παροuσίασι σταηστι._,-, σημιιντιιι:ότ11τα όσον σφορ(ι το 

δcbcτη τψό>ν κατCΙ\'Ολωτή και την 11\-αμι;νόμι;νη αντίδραση ( ιφiσιις "°' ιύ.ηθωριαμός 
σuσχ<tiζονται θα\"6) . αλλά το μηαλ>ί,_ μtρος τηι; κρiσης ωραμf:ο.τι 

ανερμήνtvτο. Β ιμφάνιση της μετuβλητής κρίαη σε άλλη χώρο του δciyματος tiχc 

ΟttιΚ'Ι\ επ~ση αλλά δεν ήταν σταtιστικά ση,μαντιιιcή . Το ycνικότι:ρο αποτέλεσμα 

σίΎουρα δεν uνtαm>Κ'p(νεται στο 11:λϊ1θός ιcσι τη διό.pιc:ειά των περιοτtιηκών που tίχt η 

χώρα. Στη Ρουμανία χαρατηρο\ιμι: n1ν αντυ:εψενική δυσχολJα της ιρμηνιίας 

κρlαεων όταν ιμφαν\ζονtάι σαν criαnoτι"6 σημαντ~ δύο μι;τοβ).ητtς '''"' έχιwν 

αaορροqθεϊ ή κροθά αaό τιι; χφιοοόuρα; •~τι; cιντiσtοιχες ίρaΛ-.ς. Β 

tφαγμαnκή ισοτψlα δclχνιι τη μι:1αβολή της οικονομίας της χόιρος. tχιι την 

αναμενόμενη αρνηηκή ε~ιδραση στην δημωuργiσ νομισμαηιι:ών ιφ(σεων και εiναι 

στατιστιci οημα.νtο:ή. Α νrtατοιχο., η χώρα φαίνεται να μην ΧΡ'lσιμοπο(ησs τα 

αποθέματα )'puooV της σαν μtσο ~ίοοης και ειcιόνωσης πκ ~ρiσης διατηρώντας τcι 

στο θησαuροQU>.άιοο τηι;. καρά την ιι\ιξηση τηι; τιμής tou χρuσο\ι στη δu:θνή ιηοpά 

τη σvyι:εκρψένη κιρ;οω. Το μονttλο διατηρd χnι την μι;tοβ).ηtή τηι; ΟΙΙ<Q\"Ομυ:ής 

ιΜuθιρlας αλλά Χο>ΡΙς mαιmική σημανnκότηtα και μι; aνti&tα ωtό tα 

αναμε\'6μενσ. ο:ποτελtο•ιαtα. 

Τtλος , στην "ΙWρ,πtωση της Ο\Ικρανίας ο &\ιςτης ημών .;αταναλωιή φαίνεται 

νu ιiναι σταηmu::ά. αημανιικός κο.ι ν(1 tχει την άνιιμεyόμενη (Ι\)μJΙ(.ριφορά, t\tώ to 

μοντtλο χρησψο!<Οιtl .. ίσης κοι την ιφWη cπ ω.1η χώρα""" txeι θεrι•ό φόσημο 

αλ1.6 διν είναι σταnσn-.."6. crημcrνtu:iί. 
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Αν <άνοuμε μια συνολική αποtiμηση των ανtξάρτηtων μεταβλητών θα λήαμε 

1'tως η κρίση σε άλλη χώρα χρησιμοποιείται σε 4 μοντέλα. φαίνεται νσ. έχι.ι π{ιvτα 

Οετι..-ή εχίδpι.ιση, ώJ..ά στη μία μόνο περίπτ<~χrη tίναι στnrιατικά σημαντική. Ο 

δε(κτης ημών καταναλωnΊ εiνσι στατιστικά σημαντικός και έχει θετι»ςή επίδρσση σε 

3 χώρες. Το επιτόΚ'ιΟ δανεισμού παρουσιάζεται σε δΟΟ μοντέλα φcιίνετcιι \'Cl έχει την 

αw.ιμC\·όμενι1 Θεηκή αvtiδραση και νσ tίν<ιι σtαnστικά σημαvnκό στην μkι: 

περiπtωση. Η πρcιγματι.:ή α..-τοτι.λεσμο.τική ισοτφiα • το ΗΌΙ κσι η τιμή τw χρvσο6 

έχουν την αναμενόμενη αντ\δραση και σταttσηκή σημαντη,-Qτητα από μία περίπτωση 

αντίστοιχα. Ενώ η Οt)(ΟVΟμι.._-ή ελεuθ.ερiα κcιι αντίστοιχα το εμποριιι;;ό ισοζVγιο 

εμφανίζοντσι σε tνα μοντέλο κο.ι η σημαντιιςότηtα το~ κο.ι η cπίδρο.αη τοuς δεν είναι 

οι αναμενόμενες. 

Σσν σvνολιteή c:ιποτίμηση θα λέ-(αμε. -:ιως το μοντtλο log.it απέρρι-φε 

μεταβλητtς που προηyοUμενες εργο.σίες είχαν Οεωρf)σει σ11μανηκές και δεν μπόρεσε 

να ερμηνεύσει οχοτελεσμαtικά (0·3 σημανn<ές ανεξάρτητες μεταβληtές ανά χώρα, 

το ποσοστό n)S κρ(σηs που παρέμεινε ανtρμήνι:υτο ήταν μεγάλο) τα δεδομtνσ μας. 

Για αυτό το )./;ryo αποφιιcriοομε να αναλύσουμε τcι ίδισ δεδομένα ιrο.ι με το αντίστοιχο 

μοντέλο probit. 
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7.7 Ανάλυση δεδομένων με μοντέλο Problι 

Mtrό την εμφο.νή αδνναμiα. του μοντέλου Ιοgίι δοlι\ψάσαμε νσ ε-πε~ρyαστοϊ>μt 

tα δεδομένα μας ε το αντίσtοιχο probiι μοντέλο. 1-1 επιλογή tαιν μοντέλων f:tινε ξανά 

με κριτήριο τη σημcντικότητο. των μεταβλητών Ιι\αι την επιλογιΊ να ανήκει στο 

ανticrιοιχο ιwκέtο επεξε:ργασiας. Τσ οποτελέσιιcιτα εμφα\11ζονται στον παραιcό.τω 

πίνακα: 

ΜιτΌβλητlς λλβαvία Λευκορωσία βcuλγαρία Κροατία FYROM Μολδαβία Ρουμανία 

Σταθερά 12.64 143,4? 31,28 -2,46 -Ι,98 6,94 30,31 

(12,13) (98,4) (0,S9S) (15,25) (0,639) (3,07) (Ι S,00) 

Π.ραγματική ·O,OS7 -3,75 -0,13 0,18 -0,06 -0,22 

Αnοτeλεομαnκή (0,064) (4,065) (0,002) (0,22) (0,002) (0,019) 

Ιοοτψία 

lvvαλλαγμαnκά -0,0S 0,001 0,001 -0,01 

Αnο&έ-ματα (Ο,031) (0,005) (2,99) (0,006) 

Προοφορά -0,04 -0,001 -0,48 

χρήματος 
(Ο,003) (0,001) (2,17) 

Δε:(nης τψών 0,19 0,299 

Κ"ι:ncιναλωτή (0,154) (0,JS9) 
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Οuιφανία 

-11 ,01 

(4,53) 

0,56 

(0,22) 



Εnιτόκιο .(),37 0,0984 

Δαvειομοιί (0,3421 (0,053) 

HDI · 208,5 

(129,86) 

Εμnορι.κό 0,19 0,03 .(),01 

Ισοζύγιο (Ο,147) (Ο,02) (0,000} 

Τψή χρvοο6 0,01 .(),1 .Ο,03 1 

(0,026) (0,000) (0,10) 1 

1 
Κρίση οι 5,09 0.818 

1 
λλληχώρα (2,24) (3,85) 

Οικονομικfι 2.16 ·1,63 

Ελευθερία (6,63) (0,151) 

Παρατηρήσεις 145 145 145 145 145 145 145 145 

Κρίσεις 3 14 10 1 1 4 4 4 

p-valu~ 0,0003 0,0048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 

R' 0,691 0,82 0,71 0,02 0,06 0,24 0,58 0,59 

(0,11) (0,14) (0,18) (0,08) (0,08) (0,06) (0,11) (0,135) 
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ΠορατηρWμ< όπ 6σον cιφορά την λλlΙανiα ο διi>;τη; τψών """"'Ολωtή '""' 
σταtιοτυ<ά cημιχνηκόc; και tχιι το ά"'άμ.ενόμtνο ιιρόαημο. Η ιιφσγμαttχή 

αποtελεσματιιcή ισοτιμία. tχε' το σαιcπό ~ρόσημο αλλά δεν ιiναι σtαtιστικά 

σημαντι•"ή. Ενώ ανtiθιτα. μία σεφά από μακροοικονοιιι<tς μειοβλητές( 

Συνα)J.αyμα-ηκά α~οΟtματα. -προσφορά χρήματος. UΊtόιcιο δανιισμο\ι). ώ.λά. και το 

tμJ<ορ"'ό ιοοζύτ1ο διν ιnvι οταΜΤιιcά σημσνm<tς. αλλό και διν tχ<>υν κοι ιο 

<rν<ψι>όl"''<> χρόοημο. Ο σwτ.ι..tστης cnισχtι""!'; ti\uι ανιQ'πηια ..,-ηλός. 

Στη Λευ<οροχιία παρατηρούμε όιι Ο δείκτη; ιψών ωιανσλωιή <01 το 

tκιtόκιο δανεισμού από ttι; μο.ιφοοη.:οvομιιάι; και αντ(στοιχ.α η κρtση ot άλλη χώρο 

ιίvαι στατιστιι<ό σημαvηdς Ι(QΙ μe τα αναμενόμενα κρόσημα. Ή ~.ραγματική ισοτιμία 

,τα σννaλλο:yμtιτικά <ιποΟtμαtα. a::αι tO ιμπορικό ισοζύγιο c.t\•αι στατιστ1.κά μη 

σημανn<ές μειαβληιές "°" αρlλΑψβ4\'<>νfΟΙ οτο μονιέ).ο ""' έ'J.ΟΙιΥ ια α\'tψ<Υόμ<\'tl 

°""'t>.i<Jματα. tl ~ ΧΙ"\μαιος ""' η οuιονομι>:ή ιλ<\ιΟtρΙα δεν fXoW την 

Ο\'Ομενόμενη σvμmριφορ6, αλλό και δεν επηρεάζο\JΥ οτατmιιcά ιο μοντέλο. Λ{yyω 

ιου πλήθους των σημαντικών ιιtιαβληιών ο σvντελ<οτής συσχέτισης tiναι υψηλός. 

Σχετικά με τη Βουλyαρiα Οα λέyαμε πως η πραγμαιι<ή ισοτιμiα ήιαν 

σημανn<ή και με την α\uμενόμενη ειιiδραση. Τα σνναλλcrι11αt1"6. αποθtμαια , το 

tμιιορt•'ό ιοοζV,.Ο 1α11 η OU(Q\'tlμι<ή ελε"8φία tί;ιαν την Ο\'tlμι:ν6μενη α<iδραση 

αλλό δεν ηταν σταncmκά σημαντι<tς μιτιιβλητiς. 

Στην Κροαιiα κιιι τη ΦΥΡΟΜ, 01 μεταβλητi.ς που διατήρησι to μονttλο( για 

την Kpoαtiα <01 προσφορά χρi1μαιος για την ΦΥΡΟΜ αντlσιοιχα) δεν ήιαν 

οτσιιστι~ά σημαντικ~ και εtχ,αν κcι.ι την <:ινriθετη ε.•ιδρο.ση από αvτή ποu 

οιρψt"αμε. Εn·αι κροφανtς. όn τα μοντέλο ποu αναλύουμε διν μπορούν ' "' 
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ερμη"εύσοvν τη μοναδιιdι ιφ(ση σι: αuτtς τις χώρες ~αι ι όtt έπρεπε να εφαρμοστεί 

μία διαφορετική ανάλοοη προιcεψένοu να εξηγηθούν τα συγκειφιμΜ περιατατικά. 

Στη Μολδαβία , η πραγματική αποτελεσματιιι:ή ισοτιμία tίχε την σναfιεvόμενη 

σuμπ.ε.ριφορlι και ήταν στατισηκά σrηιαντική. Α \ιtίθεtα τα σuναλλcιγμcιτικά 

αποθέ.μαtα δεν t)ταν στατιατικίι σημαvτ-ικίt ο6τt είχσ.ν το αναμενόμενο πρόσημο, ενώ 

με-τuβλητές με θεη~ συσχtηση με. tη mΝαλλιι:γμαttκί1 ισοtφία rιou δεν 

χρησψοποιf}σαμt είχαν όπως φαίνεται σημαντική επίδραση. 

Όσον αφορά τη Ροuμανiα η πραγμαηκή α<tοτελεσματιιcή ισοτψίσ. ιςοι η 

tιμή του χρυοού όπως άλλωστε. ιcαι στο Logίt, t'1ταν σημαντικές κnι με την 

αναμενόμενη συμπεριφορά. Μεταβλητές με θεηri1 συοχέτιση με τη σνναλλαγματηcή 

ισοτιμία που δεν χρησιμοποιftσαμε. θα ήταν στατιστικά σημανtι.-:f.ς μι: uψηλό 

συντελεστή σνοχέτισης. 

Τtλ<Jς, στην Οu<ρανία Ο πληθωρισμός αλλά και ι~ κρίση σε άλλη χώρα 

εμφανίζονται στατιστικό. σημαvnκtς rοι με το σωστό πρόσημο. Α vτ-ίστοιχα uπιiρχει 

μίά σειρά <L"tό μετοβλητές που δεν τις σuμπερtλάβα~ιε ιcαι φαίνετα.ι να έχουν cρνητική 

εχiδραση στη δημιοuργtα κρίσεων. 

Όσον αφορά nς μεταβλητές με εξαίρεση φυσι<ά τη σταθερά ποu είναι 

σημαντική σε 5 πι:ρι.'ttώσε.ις ι«ιι εμφο.νiζετάι σt ό'Μ. τα μοντέλα Η 1ιpαγμcιη...-ή 

α..-ι:οτε.lεσματη .. 'ή ισοτιμία φοίνεται να εiναι σrηιαντικι} σε 3 περυnώσεις και με το 

αναμενόμενο 1fρόσημο, ο δε(κτης τιμών κατάναλωt'ή φαίνεται να είνσι σημcιντιιcός 

ι.:αι με τηv <ιναμενόμενη σvμ:πε.ριφορά επίσης σε 3 πι:ρuτ-τώσεις. Η κρίση σε ά)J..η 

χώρα είναι σημαντική σε 2 n.εριπtώσεις ι«ιι αγfίσtοιχα το t.ιι:ιtόκιο δανεισμού JCαι η 

τιμή του χρυοοV, είναι σημαντικές ιςαι με το σνο.μενόμενο χρόσημο από μkι φορά. Η 

αδυναμία των μακροοικονομικών μεταβλητών ποu είχαν προταθε[ σε μοντέλα 
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πρώτης γΜάς ( σ\Ναλλαγμαttκά αχοθtματα , προσφορά χρήματος)να cρι•'1'"""'°"" 

τσ nερ"'1<ι1tJCά ήταν ιδ\αίτιpα tντοvη, το ίδιο σι;\•tβη και με: το ε-μnοριιι.:ό ισοζVyιο. 

αλλά <αι την οurο<"Ομι<ή ύ.ι;\ιΟφiα . Άρα • πορ/ι την ιχικράτηση tov Probiι • δι:ν 

~ \"α cίμοστε \Ι(Q;\~οιημtνοι ο:πό τα ανtiστοιχα αrrοτελέοματα yιa.ri μεyά).ο 

μtρος της &1't~ήγησης παρtιιcινι ανερμήνcuτο. οι μcταβλητtς ποu tξήγησιιν tηV 

ιφiοη δεν είναι uαρα:iς σι: αριΟ~ιό και •οιότηtα. 
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7 .8 προς ένα καινοτόμο μοντέλο •-πεξ(ιγησης. 

Mt β6.ση την ανό,).οοη tO\J 7,,. κεφαλο.ίο\J tcι παραδοσιακά ,.;:αι 

πολυχρησψοποιημένά μοντέλα δεν μπόρεσcrν \.'tt ερμηνεόσουν τη φύση και την 

ανόπwξη των φίσεων που εξετάζουμε και επομένως προι<ι'τ.πtι η ον(ιγκη γw. την 

χρήση ι<αtνοτόμων μtθόδων στην ανό:>.οοη των νομισματικών ιφiσεων, Η βα.αυcή 

ιδtα είναι όη ot κρίσ.ε'ς είναι μονnδικ<i Ι((ιι δuc:sερμήνευτu περιστατικά στη β6.ση που 

τις tξετά:ζ<>νμε. Εn:ομένως , χρειάζονται ιδιαίτερα μοντέλα που V(l tχοuν αναπτuχ.Οεί 

γιcι Vf.t ερμηνεUσοuν τέτοια φαινόμενα. 
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8. Τα μοντέλα εξήγησης και ερμηνείας με μεθόδους CATREG 
και extreme value 

8.1 Το μοντέλο CΛTREG 

Το ιιονιiλο κατηyυριοποιημίνης παλινδρόμησης, χρησιμοποιεί την μέθοδο 

εναλλαγής ελcιχiστtι)V τε1ρο.γώνΜν και ποσοτικοποιεί ι.:ατηγοριοπ.ο,ημένες μετ(lβλητές 

ιιε τη μέθοδο της βtλnστης κατανομής με α.τοτf.λJ;σμα την άριστη "(pαμμική 

παλι\fδρόμηση yw τις τροποποιημb•ες μετοβληtές. Είναι μαι μέθοδος '!'Ιιο/J..απλής 

παλινδρόμησης με μεγάλη ευελιξία ιδιαίτερα στην ανάπτυξη μη γραμμικών μοντέλαιν 

ποu επιτρέπει ·την \rιιαρξη πολνμεταβλητότητας στις παρατηρi1σεις χωρίς να 

επηρε(ιζtι το τελικό αποτέλεσμα. Β χρήση Ιοgίι ή probiι μοντέλων αλλά τα 

ο.ποτελέσ~ιατα ποu ιίναι φτωχά κσι δεν θα μπορούσαν να εξηγήσονν επαρκώς την 

εξαρτημένη μεταβλητή. Αuτό ήταν το σημανtι<ό πλεονtκτημα του σνγ>:t<ρφένου 

μοντtλοu σε σχέση με το tΟ.ο.σσικ_ό πο.ρό:δειγμα τοu 1og:ίt ή ρrοbίι 

Η πολ.λα.'tλή παλινδρόμηση. είναι μια καtά: βάση γραμμική τεχνική η ο-χοία J1 

εξαρτημένη ιιεταβληtή εξη"(tίται από μια σειρά από ανεξάρτητες μεταβλητές. 

Αντίθετα η καa1γοριοποιημiνη παλινδρόμηση εiνα.ι μια μη γραμμι._-ή τεχνική, όπου η 

μη γραμμιιι\ότητcι ι-χ,ει νο. κάνει με την τροποποίηση των μεtαβλητών. Το CATREO 

απαιτεί η εξ<φτημέvη μεταβλητή να είναι να είναι κ-ατηγοριοποιημένη. Για τα μη 

καtηyοριο~ιοιημένα δεδομένα. το μοντέλο προσφέρει μια σειρά ι:ι-πό ψοποποιήQtις 

προ~"t.φtνοu να ενταχθούν οοο-ιαση.ιc<i σt κ(ιποια κατηγορkι nΊς εξαρτημένηι; 

μεταβλητής. Το μοντέλο προσπαθεί να βρει το σύνολο των κστηγοριών • των 

crοντελεσtών των ανεξόρτηιων μειαβληtών και των βαθμών ελευθερίας ώστε η 

λειτουργία: 
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a(y,:b:y,) = (c,y, - Σιcι,~Gιy,)ιν(c,y, -

fijp/J/C/yj (7.9) 

Να ελιιχιστο:ιιοιιίιω μc τον ~ιcριορισμό y',.D,y,. =- flw .~αι για κάθε 

CΜ#Jρτητη μ<ταβλητή ικα\'ΟΙ<Οlάtαι η συνθήκη : u' W G, y, = Ο , όοοu: 

Ι) ; είναι to μt-yεΟος tOU δι:ίyJια-τος 

η... : Ο αριθμός tων χι:ρtιπώσtων χου uπό:γονrω στο σνντε).εστή βcιρόn1τας Wi 

\V : Ο διαyώνως χiνnι«ις n,,. • n,,. με την w, στη δ.σyWν10 

p : Ο αριθμός """ ανοξ(ιρτηtων 1ιεισβλψών 

ιn : Ο σιινολtκός αριθμός""" ιmαβληtών 

Η: Τα δtδομtνα( tO\I κατηyοριοποιημtνοu &ίχτη) , της σιιράς °'" • m , μεt<J 

<ιιιό n1v ελαιιστ~οiηοη και ςη διάκριση των 11ι;σ.τηyοριών, την αφαlρtοη JttΟανών 

misscd valut:s και ακpαiΦν ημών. ο.ν uπάρχ.ουν. 

Γιακ<Jθεμ<ταβ).ητήj ,j • Ι , Κ.m 

k1 : ΕΓ.uι ο αριθμός tOJY κατηy<>ρlών τηςj 



Gi : Πίνακας δείκτης για κάθε j , του πίνακα ηιοι χ kj 

Τα στοιχεία του πίνακα Gj, ορίζεται σαν j = 1, Κ , Πιοι; r= 1 ,Κ, kj 

{ 
1 όταν το ί ανήκει στην κατηyορ(α τ της] 

Ο όταν το ί δεν ανήκει στην κατηγορία r της] 
(7.10) 

Dj: Διαγώνιος του πίνακα k; χ kj όπου περιέχονται τα σταθμισμένα αθροίσματα 

f: Βαθμοί ελευθερίας για την εξαρτημένη μεταβλητή της ρ. 

Si : Η βάση διαχωρισμού της j της σειράς kj χ ( Sj + tj ) 

aj : Συντελεστής καθορισμού του διαχωρισμού. Sj + ti 

di : Σημείο διαχωρισμού 

Sj : Πολυωνυμικός βαθμός 

tj : Αριθμός διαχωρισμών 

Οι ποσοτικοί πίνακες και οι παράμετροι καθορισμού είναι: 

Yr : Ποσοτικοποίηση κατηyοριών για της αντίστοιχη μεταβλητή της kr 

YJ . J ε Jp: Ποσοτικοποίηση κατηγοριών για τη μεταβλητή j , της kr 

b : Συντελεστής παλινδρόμησης για τις ανεξάρτητες μεταβλητές , των p 

ν: Συνολική συνεισφορά των ανεξάρτητων μεταβλητών Σιε/p bjGjyj 
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Η δ1ό.1φιση που εn\λέγοuμε. να ιι:άνοvμε έχει να ιο::άνει με την φύση της κά 

ιιεταβληtής. Οι κατηγοριοποιημtνες μεταβλητές uπολογiζονται αρχικά μ& βάση 

πηλίκο τοu δείγματος η προς τον αριθμό των ιο::αιηyοριών kJ • Οι αpχιιο::ές ιι:ο:ιηγορ1 

)."αΟορ{ζονtαι σε ομάδr~ ό:ιως είναι οι <ruχνότηtες των κατηγοριών αuτών ια:ιι 

επ1θυ~ιητi1 ωιό αutές. Η δωδιιι:ασία αvτή διαχCι>ρίζει οuσιαστικά το δεfyμα χωρίς 

λαμβάνει υπόψη την καν()νιιcή κατuνομή τcνν παρατηρήσεων, cιλλά μt μόνο κριτήt 

τα ανεξάρτητα χαρα<τηριστucά τους. Λ ντiΟ&τα οι σuν&χ&iς μεταβλητές αρχι 

αξιολογούνται 1<αι στη συνέχεια :.:ολλο.πλασιάζονται με ι ο. κα1 προστίθεται tν 

συντελεστής στον φιοiο η παρατήρηση μt τη μικρότερη τιμή πιιίρν.:ι την ημη 1. 

Οι παρα-τι1ρήσε\ς ποu έχοvν χαθεί δεν φεύγοuν ο.nό to δείγμα ολ 

uπολογiζονται σε ξεχωριστή <ατηγορία !/ηω της φύσης niς έρευνας. Πολλές φο~ 

πάνω στην φίση δεν uπάρχοuν δεδομένα για κάποιες ιιεταβλητtς με αποτέλεσμα 

κnτuγρό:φονται ;ισμ.tνες πnρστηρήσεις πάνΦ <1111'\' πιο σημανnκή παρατήρηση a 

Οέλοuμε '\'α ερμην&ύσοuμε • Η επ:υtλtον αυτή κατηγορία δεν καταγράφε1 

ονσιασnιι::ά στο αποτέλεσμα, γιατί η εξαρτημένη μtτο.βληtή ε[ναι αιτηγοριοποιημt 

και δεν έχει χαμένες •αρατηρήσεις. 

Η βέλτιστη κατανομή σχετικά με τις κατηγοριοποιημtνες μεταβλητές έχει 

κάνει ιιε τα εχiπεδα της διάκρισης των μεταβλητών στο CATREG ( j = 1,K,n 

Επtλtξαμt. γισ καλύτtρα αποttλtσμιιτc:ι το spline ordi.nal. Οι περιορισμοί ποu Οέtε1 

ταυτόχρονη ~αρξη 1σότητας και διάιφ1σης των παρατηρήσεων εiνcιι σημαντικοί ) 

την κατανομή των παρα.τηρήσtων. Η κατανομή δεν χρηmμοποιε-( αρνητικο 

συντελε.στές διάκρισης Ύtα να 1)7tάρχε1 μονοτονικόιητα σπς ιο::στηγορίες. ΑντίστΟι) 

η κα.τσνομή σε χο .. τηγορίες y •,.= d,. + S,.a7 η αλλαγή υπολόγίζετc:ιι όn:ως 

παλινδρόμηση με την εισαγωγή σuντελεστών βαρύτητας ( χρησψοποιούμε σ 

βαρUτητα οuσιαστιιιc6: τα στοιχείο. της δισ-rωνίου Ο, ) του y, στη βάση που tχε1 ή 



δώσει ο διιιχωριqμός Sr . Τα στοιχεία tou a; πρtπtι γα εiνuι θt11ι<ά για λόγοuς 

μονοτοvικότητας και αντίσtοιχι~ χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος τοu Knιskal ( 1964). 

Οι βοθμοί ελευθερίας είναι: f; = -Ιί + 'ι μείον τα μηδενικά στοιχεία της a,. 

Αντiθε1α, όταν χρεια.ζόμάστε την κατανομή συνεχ.ών μεταβλητών tπιλtγοuμε 

την αριθμητική διάκριση. Υι Ε ι, . δηλαδή απαtτούνται περιορισμοί ι<Jόπ1τας και 

γραμμικότητας. Ο ~ιεριορισμός γραμμικότητας σημαiνtι ότι το Υι •pέ1ιει να 

τοποΟετηΟεί μέσα στα πλαίσια των καιηyοριών kj με tO yραμι.ηκό μετασχrιματισμό 

των σuνπ.λεστών ποu χρησ~μοποιοόν διαδοχικούς αdράιόuς αριθμούς σαν 

σννιελεστf.ς. Η κα-τανοι11l ποu χρη<Jιμο:ι:οιε1ται για τη βελτιστοποίηση της λίχτης tiναι 

η γραμμι<ή παλινδρόμηση με σιιντελεστές βαριίn1τας. ΧρησΊιιοπο1οιίιιε σαν 

βαρίιτητα ,τα στοιχεία τηςδwγωνiοu D, . Λνtiστοιχα οι βαθμοί ε1.ι:uθερίας f; = 1 

Στην σvνέv;ια δiνοuιιε την ανtϊστοιχη ANOVA 

ANOVA Teble 
~ .. οι df MoιnSumof 
Sαu:ιres s... ... 

Rqrt>sim .. R' υr .. R'(σ1)"1 

Rιιίcl.ιιl .. (ι-R') n.,-1-u'r n.(ι - R')ln.+•T)"' 

F•M~S .. , 

212 



8.2 Αποτελέσματα CATREG 

Η χρήση τοu CATREG γίνεται •ρο<ειμένου να ορlσοuμε την tξαρτημtνη 

μtταβλητή σαν μια ιςα-τάσταση στην οποiά όταν υχ(φχι:ι "'.Ρίση η μεταβληn'\ παίρνει 

την τιμή ένα ( 1) και όταν δεν υπόρχει την τιμή μηδέν (0). Τα.αποτελέσματα δίνQντσι 

στον παρακάt(ι) 1tίνακα: 
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Πίνακας 8.1: Τα εμπειρικά αποτελέσματα του επεξηγηματικού μοντέλου. Τα 

μεγέθη είναι σημαντικά σε επίπεδο 5 %. 

Μεταβλητές Αλβανία Λευκορωσία Βουλγαρία Κροατία FYROM Μολδαβία Ρουμανί Ουκρανία 

α 

: Πραγματική 0.096 0.226 -0.409 -0 .127 0.90 -0 .034 0.071 -0.399 

i 
! Αποτελεσματική (0,336) (0,198) (0,373) (0,065) (0,192) (Ο,139) (Ο,32) (0,152) 

Ισοτιμία 

Συναλλαγματικά 0.260 0.264 0.563 -1.524 0.116 -1.052 0.136 0 .238 

Αποθέματα (Ο,502) (Ο,152) (0,323) (0,186) (Ο,16) (0,259) (0,428) (Ο,384) 

Προσφορά -0.128 -0.379 -1.3 1.128 0.082 -0.403 -0.722 0.402 

χρήματος 
(Ο,342) 

j 
(0,247) (0,385) (0,56) (0,159) (0,084) (0,233) (0,575) 

; Δείκτης τιμών 0.578 0.295 0.106 -0.008 0.112 -0.17 0.342 0.453 

Καταναλωτή (0,265) (0,176) (Ο,076) (Ο,36) (0,132) (0,12) (0,242) (0,232) 

j 

, Επιτόκιο -0.116 0 .245 0.341 0.386 -0.098 0.047 -0.618 0.321 

Δανεισμού (Ο,211) (Ο,113) (0,253) (0,112) (0,046) (Ο,141) (Ο,278) (0,124) 

HDI -0.187 0.197 0.227 0.233 -0.162 0.52 -0.084 -0.4 

(0,19) (Ο,117) (Ο,283) (0,177) (Ο,64) (0,109) (Ο,304) (0,081) 
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Εμπορικό 

Ισοζύγιο 

Τιμή χροοού 

Κρίση σε 

Άλλη χώρο. 

Οιιcοvομική 

Ελευθερία 

Παρα1ηρήοεις 

Κρίσεις 

p-νalue 

R' 

0.171 0.159 Ο.074 -{).273 0 .103 ·Ο.163 -{).225 0.187 

(0,232} (0.055) (0,1161 (0,068) (0,234) (0,1091 {Ο,107) (0,1481 

0 .095 0.401 0.499 ι.059 0 .04 0.573 -0.377 -{).167 

(0,111 (0,107} (0,213) (0,136) (0,145) (Ο,133) (0,328) (0,284) 

0 .1 0.389 0 .019 Ο.079 0 .142 0.25 0.032 0.245 

(0,073) (Ο,238) (0,062) (0,072) (0,033) (0,103) (0,067) (0,117) 

0.078 0.449 -{).252 .Q.419 -0.503 0.220 -0.359 

(0,031) {0,161) (0,097) (0.118) (Ο,107) (0,195) 

145 145 145 145 145 145 145 145 

3 14 10 1 1 4 4 4 

0,002 0,004 0,000 0,006 0,009 0,007 0,007 0,002 

Ο.497 0 .585 0.666 0.709 0.053 0.295 0.190 0.306 

(0,078) (0,().19} (Ο,287) (0,094) (0,009) (Ο,14) (0,075) (Ο,076) 

Ο πληθωρισμός φαίνεται να εί"αι σχετι.._ός με την πιθα,-ότητα κρίσης σε 4 

χWρtς (Αλβσ.νiα. Λtνκορ<.0<1\α • Οuκρανiα και Ροuμανiα). Το επ1tό.:ιο δαιrεισμού σε 

όλες τις περιπτώσιις (Βουλγαρία 1 Κροατία και Οu .. ρανiα} είχαν α-vτiστοιΧ(J το 

αναμενόμενο απ<.η:tλιC1μα . Τα συναλλιιγματ11cά αιrοθέμcιtιι t~ιφα:νu:;οvτcιι αρνητικά 
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ιιαι σημανnιοi σε ΚροαtΙΩ <•• Μοι.δαβiα. Το 8mχό ~φδσημο στη Βοuλyuρία διiz>'tt 
όn οι οΡΧές της χώρας δcν χρηοι~iησαν σαν μέσο ανtιμtt""'ιοηι; της κρίσης τα 

σνναλλσ-ηκά τοuς α•οθtμοτα. ΑντiΟ.τα στην Κροαtiα <οι την Μολδαβία ο 

σημανnκός και αρνηtι<ός δεiιm~ς δεiχνιι πως οι χώρες <αtbρV(αν στα 

σuναλλαyμαηι;:ά το~ αποΟt,.ι.ατα τα οι.:οία σνάλωσα.ν ΎΙΔ να αντ\μttωπ(σονν 1φU:rtις. 

Στην Α~νiα • στη ΜολδαβlΔ <01 την Ο\>ιφανία ο δείκτης Ο\-θρώιιινης α\<ίπrοξης 

φcιiν<ται ,,. εn-..1 σημαντιιcός <σι με το σωστό οφόσημο. Το ιμχορικ6 >σοζύτιο 

φcιίνιτα1 σημαντ1<ό με και με to Ο\1Jμt\'όμt\'Ο χρόσημο μόνο στην ιu:ρbπωση της 

Λcuκορωσiας , και ιu:ριtιrιwς σtην πφmωση της Μολδαβiας το •ρόοημο ιίνα1 

Οεtικό. Αuτό π1θανόταtα οφεlλtται οι λ60ος της αντiατοιχΙJS JCΡΟΙΙΟΟC ιρός λόγιο του 

όt1 π:οαι κρά.τη n}ς περ~ιι·κ ~"«t τοu δεiγμu~ος δi"'Ουν φευδι) στοtχεiιι Wιαiτερο. 

αναφορ1κά οι μεytΟΙJ •ou δUσιcοΑα ~'" από διι:Ονt~ ορyιrνιομούς οι t<ιιm>:ή 

βάση κα1 οο'ΟΥtαι cwi την 1φαnιcή oucnαcmκά. οταncm<ή uιτηρωlσ της ~ ό).α 

τcι: ι;μιοτd,iσμο:τα: ιhuι df6) Μό αvfήv την αίρωη. Η a:ρα:yμαη..-ή o.aoτd..t.σμatueή 

tσοtιμlα φαίνεται να είναι ση1ιαντ1<ή κα1 cφνηηιςή (όπως αναμt,uμε) στη ΒοuλΎΟΡί• 

ιςαι την Ουκρσvία. 

Τα αποuλέσμοτα δε(χνοuν το σημοντ1κό ρόλο •OU •αiζοw τα θεμελιώδη 

με-ιtοη μiας ΟΙΧΟ\'Ομίας • ΟΙΙΟ1Δσtuάι η ~φώτη και η &\mρη yΜά, αλλά με ρόση τα 

μονd).α wou σναιmίξcψι δcν μι<ΟρΟ\ιν '" ιξηyήσουν d.ήρο>ς n σuνtβη στις ;ιό>ρc; 

- tξεtιίζοuμε. Γwι ιαφc\διιyμα στη Λευκορωοiα <ΟΙ την Μολδαβiιι ΟΙ ναμιομααι:tς 

teρίοε~ς Ο\Ι\'δέοvιαι άμιοα μc την 2':pο:nιο.nκή οιχονομiα ( η τιμ~ τοv ΧJΙVΟού t{\'Qι 

σημ.σ:νπκ'ή οtοηοnκά) , την μι:τάδοση τη.; κρίσης, και το οιιςονομικό περιβάλλον ( 

οικοvομιιcή ελευθερ\α} Ι Ι tφ~ τοu χρυσού ακόμη φιιίνι:tαι \''1 εiνο.ι σημανrιιcή στην 

οφίπτωση f1JS Βοολyαρiος. της ΚροαιΙΔς και της Ροuj.ανiας. Ενώ η με<αόοτικόιητα 

της κρiσης φαnττα1 ' " wοiζ<ι ρό)Α) στην wερbπωση flJS Ο\>κριΜος. 
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ΣυμπερσσμαηιΦ Οσ λtγσμε πως τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη . παίζουν 

σημαντικό ρόλο σιην ερμηνεkι των νομισματικών κρί(tt(ι)ν. Παρ(ίλληλα σημαντι.-ά 

μεγt&η της 'Ιtpαγ~ιαη~ς οικονομίας 11:ou ανωnύσσονtαι φαίνεtαι ότι παίζουν 

σηιιαντικό ρόλο στην αn:οφυγή 1ων κρίσεων. Η β(lσιιcή ερμη"ε,ία είνοι όη φαινόμενα 

ό1UΙ>ς εiναι η μεταδοtικότητα των ιφίσ(.(ι)V πι.φουσιtιζουν tην ίδια ουσιαστιχ-ά ιφίση 

μtταδiδtται οε άλλη χώρα μt ιωΘοοτέρηση με βάση την πραγματικότητα αλλά και 

εμnεφικές μελέτες α..ό 2 έως 3 μήνες όπως <nινέβ11 στ~ χώρες της κεντρικής και 

ανατολ.ιιcής Ευρώϊtης το 1998, αλλά ..σι στην Ασiα νωρίτερα , tείνει να γiνει κανόνας 

με την Ισλανδία και την Οvγγαρiα το 2008. Επομένως • yu:ι την ερμηνεiσ κοι ·rην 

πιθονή πρόβλεψη των κρίσεων ωιαιtείται όχι μόvο ο σννδοο.σμός στοιχείω\' κtιι από 

τις τρεις γενιtc; κρίσεων, (Σ.).λ(ί ιςαι η Vπαρξη κα1νοτόμω" σι<έψεων π:οu θα δι.εuρUνοvν 

το επιστημονικό πεδiο που εξεtάζουμε. 
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8.3 1Ιtαν ο• ιςρ(σrις CJτηv Avc:rτolncή Ευpώnη nροβλlψιμι:-ς: 

Με βάση την πρ111cτ11ο] """ tχι:• εφαρμοστεί μiσα από προηγούμεν<ι ειιπεφικά 

ιιοvttλα κανείς δι:ν μπορεί να πει μι; βιβοιότηrα δη υπάρχει •ρόβλιψη tΎ>--νρη και 

tγιαιφη ι..'6ς ΟU<ονομι<οiί ιδιαlrερ<> φαινομένου . βασ"'μtνος cκ •ραιctι<ίς ""' 

μι;ταpλητtς """ ti;ι<ιν δώ«ι α\'llλο!α CU<Οώ.i<>ματα στο IWj)Cλllόv. Τα μονW.α 

tyιcαφης ~ιροειδο•οiησης δι:ν tί;ιcν ιιάντα θεnκά σημά&α η ακόμη χι:φδttρα tδειξι~ν 

σι οριαμtνες περυπώσέιι; ε•ικε~ι<νη κρίση η ΟΜία δεν ΟV\•έβη. Ο Κέ\'tθ 

Γκαλιιπρtιθ πίcπεuε πως uπάρχοuν δi>ο είδη ανθρώπων που ιαίνοuν προβλtψεις. 

Αuτο( κοu &ν προβλέπουν σ(Ι)Οfά και (IUtoί που δεν ξtρουν ότι δεν προβλmιουν 

σωστά. Παρόλη την κρ<η<fι ποu Uχονται οι προβλtψειι; θα •ροσπαΟfιοουμι; να 

οι-,με τα μονι& """ fιδη fχwμι α-rοξιι και την •ιθανή ,.;ανότηtu rouς να 

λιtτοuρyήαονν °"" μοντ& r,..-σφης aροeιδοaοίηοης μι βάση •αλαιότερα διδομb"<L 
Παίρνονtας την •ρώτη κρίση ~ v;ριόδου σαν δώομtνη ''" cξιτάζονtας τη 

σuμπφιφορά των εξαρτηιιtνων ιιεtαβλητών με βάση τα τόtt δtδομένα των 

ανι;ξάρτητων μεταβλητών και Οα φτάαοuμι αν και ιαιι<i πόσο μπορεl να •ροβλtψει 

μιλλονtικtς κρ\σειι;. Γuι την ανάλυση μας αutή 1J'ησψο<0ιούμι ιο οtαtιοt.κό 

J!Οκtτο tviews τw και σ\ryΦφιμb'Ω τη δuαδι<fι μίθοδο ικτψηοης με την 

cξο.ρτημtνη μεταβλητή ,,. aαίρνιt την nμή Ο ή 1 και ακραίις tψtς λόyο> tou όn οι 

καtαcπάαιος που εψ<άζοuμι δι:ν tlνοι φuοιοl.ι>yιχtς και θα ιφtπει να tξεtαστοiίν με 

βάση tO μOvttλo αυτό. Πολλά παλιότερο και μοντiλα τάσης 6"ως αποκα).οtίνtαι 

σuνήΟως αφαφοίιν αutές τιι; •αρατηρήα&ος αnό το &r.,μα τοuς. Ι'Ιαρά&ιyιια σε μια 

•ρόβλιψη σχετικά μι την απασχόληση αν <όποιος αναφι;ρθεί στην ιu:ρίΟΟο του 20'" 

βιώνα ciναι φuoucό να cφφω., τιι; "'Ριόδοuς tων δiιο ω.,,:οομfων ΙΙΟλέμων ακόμη 
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ίσως και τη μεγάλη ύφεση. Εμείς ακριβώς αυτή την περίπτωση εξετάζουμε. Οι 

κρίσεις αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα αλλi:J. έχουν τα χαρακτηριστικά που μας 

αφορούν. Υπάρχει ένα αρχικό δείγμα από η παρατηρήσεις, κρίσεις ουσιαστικά σε 

σχέση με το Ν του συνόλου των παρατηρήσεων που δεν μας ενδιαφέρει αν 

ακολουθούν σvyχεκριμένη κατανομή. Αν η παράμετρος γ είναι ο αντίστοιχος δείκτης 

που δείχνει ουσιαστικά την κατανομή και χ(ί) είναι το (Ι) που χ(ί - 1) :5 χ(ί) για 

κάθε ί > 1 είναι: 

y(κ) = .!. Σ1~- ι Jn~cx!!~h - j + 1)-Jni!~~(n - k)) 
κ - (6.3) 

Όπου κ είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων που καθορίζουν την κατανομή του 

αριθμού των παρατηρήσεων. Το αναμενόμενο σφάλμα αυξάνεται ανάλογα με τον 

αριθμό των παρατηρήσεων k αυτό είναι φυσιολογικό όσο το κ τείνει στο άπειρο. 

Φυσικά, το δείγμα που εξετάζουμε είναι μικρό και ακόμα μικρότερο το αντίστοιχο k 

το μοντέλο δεν μπορεί να εφαρμοστεί όταν τα k πλησιάζουν το ~ , πράγμα που δεν 

συμβαίνει στην περίπτωση μας. Η εκτίμηση του μοντέλου γίνεται από 

ψευδοσυντελεστή συσχέτισης λόγω της φύσης της μεταβλητής που εξετάζουμε στη 

βάση της δυαδικής ανάλυσης. 

Η ανάλυση στηρίζεται στην συσχέτιση του Mcfadden που αναφέρεται 

στην ανάλυση ψευδομεταβλητών. Αντίστοιχα ενδιαφέρεται για την πιθανότητα οι 

παράγοντες που θεωρούμε να σχετίζονται με την εξαρτημένη μεταβλητή που 

εξετάζουμε σαν πιθανότητα L που είναι ένας αριθμός μεταξύ του Ο και του 1 . Όσο 

πιο κοντά στο 1 είναι αυτός ο αριθμός τόσο περισσότερο σχετίζεται η εξαρτημένη 

μεταβλητή από τους παράγοντες που θεωρούμε ότι σχετίζεται. Η συσχέτιση δίνεται 

από τον τύπο: 
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R' = ι - ι.ιι"ι·• > (6.4) 
fΥΙl(Η.tι.ι,.,.,.,,ι ) 

Όποu Mtuιt ε(\·αι το μοντtλο με τις σνtξάρτητες μctάβληtές και M{mιιrcqt 

χωρίι;αντές. 

ΕπV.Η,αμt αρχι<ά να εξαψtοοvμt την Αλβανία yιαri τα τρiα περισιαttκδ έχοvν 

ουσιασηlι\ά δισφορά tνός ~ιηνός και την Κροατία Ι(άt την FYROM yιι.ιτί txouν μόνο 

ένα περιcnαttκό στψ περίοδο ~ov εξετάζο»μt. Ξt-'vάμε επομένως μt την ανάλvοη 

της περίπτωσης της Βουλyορiας. Εκτιμοuμt έvα μοντέλο με εξαρnuιtνη μtταβληtή 

ιην ~ρίση και αντ-ίστοιια ανεξάρτητες το εμπορικό ι<fοζύyιο, την οικονομική 

ελι:uθερία • την πρσ:yμc:ιτιιc:ή αποτtλεαμο.τιri) ισοttμiα Ι(α1 tcι συναλλα1ματικά 

ωιοθέματσ.. Η περίοδος xou αναλύουμε εiναι ~ιετ6: ωιό μώ. διαρκή 1φίση μtχρι το 

Μάρτη του 1997 και αντicnοι;ι<ι ινα μή>"' μι;τά όΜυ &ν είχαμε κρίση τον Απρίλιο 

δηλαδή του 1997. 
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t'lri ......... 1 ~ ... yιιι8οulνιιφ5ο 

-V-·CA1$1S 
- LL ·lkwyE>chmeV-(~N8-) 

ο.ιι 12n&οι rme- 11.:21 

Samριι: tt9$M0t 1997ΜΟ4 

lnckidω Oblel'νationι: 28 

Convorgtnot ιctιleνtd ιl'ler tO itemtioos 

Cονιιi&nω "'8111• Cι0n'IC)U1ed uιing second deriνaliYeι 

Stcι Etroι 

c .... 78,1425 402.312t ·1 .183δ1S 

βλιλΗCΕ .0.0232'14 0.052180 .0.-1 

ECOJREE 148.3093 122.31&5 1.212486 

ΕΠ_RλΤξ .04.36615 0.325771 · t :ι.ιο251 

FΟΙΙ...ΕΧ -o.mmιe 0.012143 -0.230431 

ΜΟΝΕΥ -Οι,002971 0J)Q273.9 · 1 otc7S7 

McFtdltιn R·ιquared 0.860<~ Mean 4epene1enι ν• 

S.O. Clepend• νοr Q,475595 s.ε. οι"'ΙΙ'"ι1οn 

Α•ιιlkι Wo crtιonon Ο.60~ Sum ιciuoιrtd rMicf 

SchW81'1uf(Otlon 0.889334 Log liltelihood 

Hιnn~c:nιer. 0.691133 Restr. ιοg lf(elιhood 

ίRιtιιlι1Ιc 30.25660 Aνg. Jog llk•hOOd 

-LR-) 0.000013 

000-- 19 τ...,_ 

000-Dιο-1 

0.23116 

0865e 

0.2253 

0. 1802 

0.8178 

0.2780 

0.3:2142'9 

0.197675 

0.869664 

·2.45406.3 

·17.58236 

-00876"5 

28 

Όχως χο.ρατηροi>με καμiιι μιταβληtή δtν tlνιιι 011JJ'M'un\ cπoncπuoί. Όμως 

ανιiστοιια φrιματοποΙΟύμε πρδJΙ4"'1 ε"'ός δtfyματος χοιρ~ '" χεριλαμβάνοομε 

περι:ταlpι.ο μελλοντικές παρατηρήσε>ς "pοκtψένοv"' δούμε αν το μοντtλο αutό θα 

μας δώσει Ο«""ή tνδtιξη 'Υ"' την ψίση που ακολοΟΟησι 2 μήνες fι&tά ( Ιούνιος 
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1997) χα:θώις και το όn i-o ntριαταtηcό ιιοtό δεν ακολουθήθηκε από άλλο τον Ιούλιο 

tou ίδιου έτους. Η πρόβΝ:ψη αχό το πρόγραμμα έδειξε ότι πρά7ματι η πιθανότητα 1ια 

χρίση τον Ιούνιο ήtα:ν σχεδόν 95% κcιι ανtiστοιχα σωστά προέλβλεψ& όη 11 

mΟ<ινότητα να Ο"υνεχισtεί η αντίστο1~1 χρίση ήταν κάτω σπό το 0,5%. 

.. 
•• 
... 
., 

Forecιιsι: CRISISF 
.Αιc*,ι.eΙ; αusι,s 

Forecut saπςile: 1997Μ>5 1997Μ>7 
~ ob&ofνιfonι: 3 

Root Moan ~;ιrod Εποt 
MNn AbSιόtJle &tot 
MNn .40$. ~ςcιnt &τοr 
Theil heQualrf Coellι:iet\t .... .. _ 

\la/laoce"'
Coνariance Prcpotfott 

O.OS2788 
0.037898 
2,g21399 
Ο.°'41802 
0.151247 
0.803$20 
0.04-5133 

Στην 1tεp'1π(Ι)<ϊ11 της Λtυ .. "Ορωσίιις προτιμούμε ένα μοντέλο που βρίσχ:εται 

στην περίοδο από την αρχή tou δεί7ματος ιιέ1.ρι <αι τρε" μήνtς μετά την κρίαη tου 

Μαρτiοu του 2000. Χρησιμοποιοι\με τ,_ μεταβλψές το εμπορικό ισοζύγ10. την 

οικονομυcή ε.)..εuθερία • την Rpαy}ισ.τική α..τοτελεcη.ιατική ισοημία ,tα 

συναλλαγμαη<~ αΠύΟέμαtα. την <ρίαη σε ωη χώρα. την ημή του χρwοί>, το 

εχιtό~ο δανεισμού κα' την προσφορ(ι χρήμuτος. Τα αποtελέσJιαtα φαίνονται στον 

παρακάtω πiνακ.α : 
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()Qρendent Variable: CRISIS 

Meιhod: ML - Binsry Extreme Valυe (Quadratic till Climbing) 

D.at&.: 05127109 Time: 13:00 

Samρle (adjustedt. 1995ΜΟ9 2000ΜΟ5 

lnduded obserνation$: 57 after adjustments 

Conwrgence achieνed af1er 11 lter;:ιttons 

Cόνal'iance matrix comρutecl V$lng seconcι deriνatlνes 

Vatiable Coeffκ::ient Std. Error ι·Stodstlc 

c -296.4693 262.3:rel ·1.130155 

BAtANCE 0.04001 1 0 .042512 1.082317 

CRΙSΙS_E 3.474364 2 .263988 1.534621 

ECO_FREE 54.44265 47.88255 1.137004 

FOR_EX 0.058277 0.054482 1.069657 

GOLD_PRI 0.154696 0.141635 1.092219 

LENDING 0 .150547 0.146177 1.029893 

ΜΟΝΕΥ .().000294 0.003125 .().093999 

Me&n depeiidenl var 0.210526 S.O. de~dent νar 

s.ε. of regrεmlon 0.232157 Aka1k6 info criteιion 

Sum squaιed resid 2.640949 Schwarz criterlon 

Log likelihood -7.596524 Hanna~uinn cιitιw. 

Restι. 8og likelihood ·29.33523 Ανg. Ιοg GkeΙ;hood 

LR stoUSlic (7 dl) 43.47741 McFadclen R-square<S 

Prόbabi1ity(LR $tat) 2.70Ε-07 

Obs wlth Deρ-0 45 TotaJόbs 

Prob. 

0.2584 

0.2791 

0.1249 

0.2555 

0 .2848 

0.2747 

0.3031 

0.9251 

0 .4 11306 

0 .547246 

0.833990 

0.658685 

.().133272 

0.741044 

57 
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Obs with Οeριι 1 12 

ο.ο.ι-________ ...;:._:::::....J 

Foroc.ιtCRISISF 

Ac.Uι:CRISIS 
f~ Ntl'φlt. 2ΟΟΟΜΟδ 2QOOM10 --· Rooι~~redEιrot 
ΜΝι'ΙλωΟUΟ El'fOf 
Mean Abf, Pereert Ειιοr 
Thιllh)QuιΙιyCotfki.eft .... ,.,._ 
ν~~ C-'""«1-

04SM11 
0.2&66t5 
0.000$49 
04n376 
0.336183 
οοοnω ....... 

2ΟΟΟΜΟ6 200QM07 2'000MOe 2000ΜΟ~ 2000Μ10 

1-cιυsul 

Παpαιηρούμε ότι το μονrέλο •ρόβλtψc 11ράγμαtι ιην αρχή της κρlσης, αλλά 

b'C μήνα νωρ(τcρα τον Ιο\Μο τοu 2000(98%). και όχι τον Ιούλιο •ο• Μλ< αωαtά 

το στον ΑVγοuστο ''" ακ61111 προέβλtψc ότι δεν Θα uπ6ρξει κρίση (80%) και 
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Στην περίπτωση της Μολδαβίας Οι κρίσεις είναι πολύ Κ"Ovt<i μεtαξύ το~ 

(Οκτώβριος - Δe<έμβριος 1998) Για ουτό επV.έγουμε να προβλέψουμε τις αvτίστοιχ~ 

•φίσεις του Μαρτίου και του Μαtου του 1999 μαζί με βάση ης κρίσεις αuτές. 

Χρησιμοποιούμε οαν ανεξάρτητες μεταβλητές το εμ."tοριιcό ισοζύγιο, την πραγματική 

α-a:οτελεσματική ισοτιμi<.a • την τιμή τοιι χρυσού και ιο επίπεδο τψών ... -αταναλωτή. 
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[)eρendent Veriable: CRΙSΙS 

Meιtιod: Μι • θin3fY exucrno Vιilue (Quadratic hil climb/ηp) 

Oate: 1:1h8/Οβ ίtmet 20:St 

Samρte; 1995Μ01 1999Μ01 

k'IQluQocl Obιerνtιlionι: 49 

Convecgenc:e θChieved afteι 9 iιeta'lioM 

Coνariance ma1rix oomρuted using second <!edνatlves 

ι.S1etistic Prob. 

50.676-4906 10$,69796978 0 ,4794461156 0.63162128 

c 276529 23635 978264 60612.$33 

0 .137469$2 Ο.36546531 12 Ο.3761495855 0.70680569 

BAlANCE 53654175 371571 791653 14301434 

Ο.24508434 0,$881584852 Ο.4166977961 0 .67689946 

EFF_RATE 4&>0601 414782 404β458 

Ο.ό4706207 0.1ό47114043 0.44944552$5 Ο.65311029 

FOR_εx 217581524 79382 829029 19614993 

0.059SS485 0.0987133929 0 .6033108390 0 .$4630188 

GOl.D_PRI 9955783 86808 57425625 

0 .39696170 1.2175634951 0 .3276722004 0.74315952 

PRΙCE_LE 96394157 7298f 405483 43583096 

0 .73299t45 0.06122448 

M(F~ R*SQutιrod 30699497 Moon~var 979591839 

0.24222607 0.1-

s.o. deρenOOnl V1)ιΙ ~9024 s.ε. d regression 47046916 

0.36789468 1.07874239 

Akalke ΠΙ'ο c:ή!erion 71206648 Sum squared resid 5884967 

~crίleιton ο.~&13 LoglikelihOOcl 
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21963354 3.01341934 

44$3838 

0.45S78l00 11.2858535 

HannaM:lufnn cιiter. 98482926 Reιtr. IOgikdlhO<><t 0291$01 

16.5448683 0.06149835 

LR sta1istlc 169283Α Ayg. Jog lιiιelihOOd 3$6844567 

0.00544896 

668887573 

Pn)l)(LR$tθ!i$6C) 

Obs~hDeρ:.O 46 Τοιaιοω 49 

Obs-Deρ·1 

n•vQl(o.ς 8.): Το μovτtAqY'CJ crιv Μολ.6οJ(ο. 

.... ~~~~~~~~~~~~~ r,-«-ecι~μ~: CR,---ISISF--~~~~-. 

... 

Actual:CRISIS 
F«ec:ast ~ 1999tJ02 1999Μ)5 
tncιuιιod~llon$:4 

Root MCιan Squated Error 
"*'~ .. εποr 
Μοθn Abs. Potc.ent Etrot 
Thcl~Cocll'lci$nl ----CoviiιianoeProρottlon 

0 .688159 
0...4$1)72$ ........ 
0.40756~ 
Ο.Α82201 

0..51'4337 
Ο.οο3ΑΙ52 
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Βλέπουμε ότι το μοντέλο μπόρεσε "" προβλέψει σχt<ι<u αι>ξημtνη πιΟα,·ότητα 

'Υ"' την πtρίοδο του Mαρriou του 1999 (98%) και τοu Μαϊου του 1999 (98,4%) σε 

σχέση με t11v ενδιάμεση περίοδο(Απρίλιος 97,6%) και την προηγούμtνΙ\ rιερίοδο 

(Φεβρου<ίpιος 1999 96,4%) Όμως δεν μκορε\ να θεωρηθεί ότι το μοντέλο πρόβλεψε 

σωοτά την <ρίση που εξετάζουμε >tλήρως. 

Σχετικά με την ·πtρί.ττωση τηc; Ρο\)μανiας , με βάση την "ρίση του Νοεμβρίου 

του Ι 995 , μποροuμε με σχετικά α>ιλό μοντέλο να προβλέψοuμε την αντiστοιχη κρίση 

tou Ιανοοο.ρiου · Φεβρουσρίου του 1997 με βάση το εμπορικό ισοζVγιο . την 

πραγμσ.τική ισοτφίιι και τα σ'\J\'cιλλαγματικά αποθέμα1'α. θσ ~όψονμε το δείγμα 

μtχρι τον Οκτώβριο τοu 1996 και θα ζητήσοuμε πρόβλεψη Ύ"' tΌ διάστημα 

Νοεμβρίου - Ισνοvαρίου 
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Oeρendenl Variable: CRΙSΙS 

Melhod: ML • βinary Extreme Value (Ouadratic hlll climbing) 

Ο.ιe: 05ΙΌ4JΟ9 ηme: 00:31 

Semρle: 1995Μ01 1996Μ10 

lncludecl observations: 22 

Conνergence 3Chieved after 7 ltetations 

Coνθtiθnoo malrfx comρuted u:Sίng $Θ(;()()d defiνalives 

Coeffidenι Std. Errot z-St.atistic Prob. 

c 

BALANCE 

EFF _RATE 

FOR_EX 

Mean deρ&ndent νar 

s.e. of regresslon 

Sιιm $Quare<t resld 

LQ9 i kellhood 

Re:slr. k)g lίkelihood 

lR sιatίstlc (3 dr) 

Probability(LR stal) 

Obs with Dcρ=O 

Obs wlth Oeρs1 

Ο.447828 8.649200 0.051777 0.9587 

-0.004391 0.009010 -ο.~7278 0.6261 

Ο.059132 0.153567 0.385054 0.7002 

-0.004577 0.005303 -0.863053 0.3861 

0.045455 S.O. deρendenι νιιr 0.213201 

0.225559 Akaike info cήΙeιion 0.640649 

0.915782 Schwarz Ct'iteήOn 0.839021 

-3.047142 Hannan.Quinn crίler. 0.687380 

-4.067963 Ανg, ιοg ΙikelihOOd -0.138506 

2.041642 McFadden R-ιquared 0.250942 

0.563809 

21 Total obs 22 
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κανtνα αημtΙΟ και oi>tt τη διάρκεια της. 

,tιttaιt.CRISISf 
.trc-..t cιιυιsιs 
,οrκnι ._.. 1tιωιη1 1t!l1M» 
~~; 3 

Rοοι ΜΝιι\ Scιunιl (ΙtOt --~Ν;ιι. -.,ctnΙ.(ΠΟ" 
__ eo.ιoc ... 

e...ρ,------
0.577350 
ο.3333"' 
33.33332 
o.-eo 
0.333242 
Ο.&Θ6534 
0.000224 

Τt).ος. Οα αναλi>σουμε την "'Ρίιιtωση της Ον~ρανίας. Η χωρά ~ριν την ψίση 

στη Ρωαlα το 1998 , εixt "αρουσ~ό.αει κρίση τον λ\ιyουστο του Ι99S. Κόβοuμε το 

διlyμα ανtiατοιχα ατον Ι.W..0 του 1998 '"" "'Ριιιt--οuμε '"' χροβλb,ιι> την κρίση τον 

Σt>πtμllρto του 1998. Χρηαψαι<0ιΟΙίμε το qιιωροιο\ .σοζ\ιyιο , την ιcρlαη "" ά>J.η 

χώρα. , την ΜΟτιλιομιιt>ΙΟ\ ιοοτψiο '"" την ημή του ._;,. 
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OepcOO&nl Vaήable: CRISIS 

MethOd: ML . Bίnary Exιreme Valυe (Qv3<fr&tlc hιll cllmbi(lg) 

Oate: 05'27/09 ί.ne: 13:12 

Samρle: 1995ΜΟ1 1998ΜΟ7 

Ιnclυded observaιions: 28 

Conνeιgence ad'lieνeιd after 7 iterations 

Covarιarw:.e matιix Cόmρu1ed using seoond deιlνιιtiνes 

Varlable 

c 
BALANCE 

CRISΙS_E 

EFF_RATE 

GOLD_PRI 

Mean deρen<Scnι νar 

s,.e. of regression 

Sum SιQuare<S resJd 

t.og likellhoo<I 

RO$\f. log llkellhoo<I 

LR statisllc (4 df) 

Probabilfty(LR slat) 

Obs with Deρ=O 

Ot>swith0ep=1 

CootftCient Sld. Error z-Statistic 

2.042998 15.25428 0.133929 

.0.000254 0 .002174 .0.1 16661 

0 .973752 1.199716 0 .811652 

.0.041181 0.039413 - 1.044857 

0.003366 0.032672 0.103015 

0.0 71429 S.D. dependenl νar 

0.229980 Akaike info criterion 

1.21~9 Sd'lwarz criteήon 

-4.715609 Hannan.Quinn criter. 

·1.204922 Ανg. IOg likelihood 

4.978625 McFadd&n R-squared 

0.289493 

26 Totalob$ 

Prob. 

0.8935 

0.9071 

0 .4170 

0 .2961 

0 .9180 

0.262265 

0.693972 

0.931866 

0 .766699 

.Q.168415 

0 .345502 

28 
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.ιο 

... 
IΚJ+---~--~--~-----ι 

ForeωtJ:ORIS1SF 
AcUtCAIS$ 
Fc:ιteceaι ΝmρΙιι 1"8ΜΟ8 1"8Μ12 

n::Mied~S 

ΑοοιΜΜιιιο-ωι,.. 

--ε

___ ε-

--~ &•PfOPOl'llon 
Varι.nce Ριοροniοη 

~-

0..51105.S 
0.410121 
30-352'3 
0.59074.8 
01Ψt2 
Ο.54Ζ393 
0,)()ft15 

ltNMOe t998MOO 1006Μ10 1808Μ11 1998Mt2 

1-CJ<ιsι&FI 

Παρά την αuξημένη aιθο.νότητα aου όντως εμφανiζtι Υ"' το μή\"1 Σcπτtμβριο (34%) 

δεν μnoρoliμt να δεχθούμε την πρόβλεψη σαν αξιόmστη. 

Σuμπφασμαtυαί , θά ).tyoμt •ως η αν6λιιση αντών των ακραlων καταστάσεων 

δeν ιw>ι><I να zροβ}.ιφθεί αξι6πmα μt τη JΙ'ήση tou μοvτtλο\> "°" αναλιJασμt 
ι<λήρcος. Όοο περιοοότερο ι<εροσταfU<6 tχι1 μiι> χώρα τόσο κσλVπρη cίvα1 ιαn η 

Ι!pόρλιtγη "°" μχορι;Ι να 7'νε1 οvτίοτοιχu . Είδαμε. όn 01 μttαβλητtς ωu ιlναι 

Ο'Ια1ισι1.κ6 σηιιανn<iς μπορεi να μην t"1J11N αvτ!σtο1;ια ικανότητα nρόβλεψης σε 

ανt!Οεση μι; ά~ σtαnστ1κ6 α01"11ιαvτcς που μπορεί να έχουν. Γενικός κανόνας 

"6.vτως clvo1 όn 01 •ροβ).iψι~ς αυτtς δεν μπορούν , .. εiναι αξιόπιοτις. Από την άλλη 

"60c χώρα μχορ<ί να δημιοuι>'J"ιqι1 δ1χό tης σύστημα έγ<αφης ιφοaδοaοiησης όaως 

στην a:ιρi>πΟΙGη tης Κροατίι>ς χα1 "" αμννΟcί αιιοttλιομΩtυαί ~ι σι 

~άς xpkreις. τnως Ο Νοσtρόδσμος "'-iς δεν μJΙΟρά να ti\'QΙ oiyoupoc; 

όn λιιτούρyησε το μοvτtλο αν δι:v Mt\ιxa στην •ράξη • και η .,..,. τοu μωριl να 

eίναι αποδεΟ.ιγμένη. Ίσως σtο μtλλον μπορtσει να α'•απτuχΟεl «inoιo άλλο •ιο 
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αξιόπιστο μοντέλο από εμάς ή από τους ερευνητές της εποχής εκείνης. Η συζήτηση 

για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων μοντέλων πάντως αρχίζει από τώρα και η 

παραπάνω ανάλυση δεν μπορεί παρά να είναι εξαιρετικά εποικοδομητική και 

απαραίτητα χρήσιμη στην διαδικασία που αναλύουμε. 
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9 Διαδικασίες επανόρθωσης και αποφυγής κρίσεων στο 

μέλλον. 

9.1 Επανόρθωση κα~ διtθνlς νuμιαμά1'ικό ταμt[ο 

Η πιθανή κα1άρρευση του νομ,σματικοU <Νσtήματος μιας -χώρας έχει σαν 

α~οτέ4σιια την ~αιΟυστtρηση πληρωμών διεθνούς χρέοuς. Αποτέλεσμα αvtής της 

;ιpc;rγμαηκδτητaς εiναt '1 ανάγχη δημιουργ\ας μηχο.νtσμών που θα αποτρέπουν ttς 

χώρες α'fό το να '-ηρύξουν πτ6JΧcικrη. Τα σημανrυcότερα κόστη από μια κ:ατάρρt:υση 

έχουν να κάνουν με τη διεθνiι οικονομιιcή θέση της χώρος. 

Η χώρα κου δηλ(ονtι πτώχεuαη. εξαιρεiται από μεUονηκό δονι;ισμό. Οι ξένοι 

δανειστές που έχασαν 1α χρήματc.ι τους από την κατάρρευση δεν εi\'αι συνήθως 

διατεθεφtνοι νο. ξα"uδανείσοw επιπλέον χεφά.λαια. και οι νέοι δανειcttές δεν Οο. 

προσέλθουν 'λhγω υψηλού κινδύνου. Οι χώρ~ που tχοvν απαtτήσεις απέναντι στη 

χ.ώρα που ..::ατέρρεuσε Οιι. ζηti1σοuν α1tό το ΔΝΤ και την παγκόσμια τράπεζα να 

σταμ.α.-τήσουν και αυτtς :ιιθανi.ι; ενισχύσεις και να nς δεσιιεύσοuν υπέρ τους 

προteεψb•ον γα ικο.vοποιηΟοUν οι ωιαιnlσεις τους. Η χώρα δtν Οα μπορε[ επομένως 

να μειώσει 1α <όστη της ποt> σχε1ίζον<αι με ΤΟ εξωΤερι<ό χρέος μέσω διεθνούς 

δανεισμού. 

Δεύ'tερη βασιιcή συνtπ<αι για τη χώρα ε!ναι όn έχει μειωμένα <έρδη από ΤΟ 

εμπόριο. Οι άλλε<; ;ιώρες με τις °"οίες είχε σvναλλαγές θα πάρονν προοτ«Τεvτι<ά 

μέ1ρα εναvιίον της. Οι εξαγωγές της θα εiναι σι κό.θt πtpίιπωαη ο.vιιια:.ίμt\'Ο 
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δέσμευσης όταν περάσουν τα διεθνή σ\ινορα, και η πρ<χ>πάθεισ αποκόμιGης ι<tρδους 

Οσ είναι δύσκολή μεtά την ι<άtάρρεοοη. Επομένως. οι όροι εμπορίου θα 

χεφοιερείισοuv Κ'<lι οι οικονομιιdς απώλειες θα είνσ.ι σημσντικές. 

Πολλές φορtς tϊιίαης • τα πάγιο στοιχ.εiα τα οποία διατηρούν οι χώρες 

δr.σμείι<Μαι από τις πιστώτριες ιαιβερν1ισεις προκεψtνοv "" εξοφληΟού\• η 

δια.διιcασία αuτή έχει νσ κάνει με τη δuνατόπ)tα ή μ•1 της χώρας \•α επιδικαστούν οι 

ανtiστοιχες αποζημιώσεις από τα ~ικά τους δικαστήρια. Πολλές μιφότερες χώρες 

κρο.τοίtν α1tοθέματα ypuσoύ ή συνσ.λλάγματος στις ~εvιρι~tς τρό.πεζες tou 

εξωτερικού. και επομένως εiναι tιπιΟειμ.έ\•ει; οε περί"Τfωση κατάσχεσης. Το κόστος 

της ιrο.τάσχεοηc; είναι ιδιαiu.ρα uψη).ό αν αναλογιστεί κα,'tίς -αιι την αβtβcιιότητα 

ποu ακολουθεί ης ιανήσεις τον πιστωτή • ο οποίος θέλει να δείξει κω στους άλλους 

πιστωτές όn πιθανή κατάρρευση θα εΜ~ι επώδυνη και γισ αuτούς. Αν η κc:ιτάρριvση .. 
γiνει σwτονισμένα ιcαι από κύριους πιστt.:ιιtς. η πι<tιώτραι χώρο. tmι δεν μπορεi να 

ανnδρδσει όμεσα, Άιcη είναι πιθα1,·όν να αντιμεtωπίσει προβλ1Ίμαt(1 μt την tφαρμΟ'yή 

ωινών. Για (11.rtό 11\α ι οι πιστώτριες Χώρt:ι; πρtπtι να λιι.μβάνοvν uπόψη τους και την 

προσπάθεια Μοφ11}'1\> δημιουργiας <αρτέλ mστωτριών χωρών. 

rw.τi όμως μια χ6>ρα να θέλει w δηλώσει πτώχεοοη ; Γιαri γλυτώνει έτσι 11\σι 

μέρος του χρέους για το οποίο θα 11\άνει διαΙΙ\αVΟ\'ισμό και αντίστοιχα τcι cπιτόιαιι ποu 

&α μπορούσαν \'(1 n:ροκύψόυν από αvτtι; τις πληρωμές. Το κέρδος μπορεί να είνσ.ι 

μεγαλύτερο από το αντ(στοιχο κόστος της 11\σ.τάρρεwης. Για αυτό το ).jyyo το 

αvriστοιχο κόστος θα πρέιιει να tiνcιι uψηλόtερο σε κάθε περίπτωση ωtό το 

άVQμtνόμε\10 κtρδος και το πεrοχσ.ίνει αvτό μtσα από ένα σύστημα μηχανισμών. 

Μπορούν για παράδειγμα V(1 αυξήσονν tον αριθμό των δόσεων • νu 

διωιραγματεvtΌW μειωμένα επιτόιαιι. νσ. χαρίσουν χρέη για να μπορούν να πάροuv 

δάνειο. 
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Mmi την ιφiοη στα cννΜθηκn ω-...., το 2008. J<O)J.oi a"6μα "'" αρνιιΦ; 

ιι<φραστεi με το ncw deal το 1932 . Ύ"' την ~οδο αJ<ό την <ρiοη στην ο:ιοία είχε 

eχηρεσστεί η πσγκόσμ.ια οικονομiα μετά το κραχ του 1929. 

Ο Keynes πiστευι: ότι κα.τ6 β(ιαη τρεις ήταν οι πολιηιι:tς ή οι αιτίες .ου 

χρήμα άμεσα. όμως στην •ορ<:iα δημιουρyούνtαι οι χροΟ~!οΟtσιις ιnίνις ποu θα 

οδ1JΎήσουν στην tπισφοφή της ζήτησης χρήματος στα ορχι•ά .. υ.ώα. Λuτή η 

• 
ι:ψlξη θα επέλθει είτε από την τόνωση της Ο'jΟράς μέσα ωιό την μεταβολή της 

νομισματι>.-ής πολ<τιι<ής (απο.>..ιιά<ωση επιτοκίων ή μεiωση προσφοράς χρήματος) 

μuονίιcτημα της Μίσης auιής clνaι ο χρόνος"°" α1t01τεiται α•ό τη σττyμή "°"θα 

y(νcι η ~οtίμηση μixpt και την αύξηση ~ ςήτηαηc; • eίte το κ6crtoς •Ou α.ιαιttίτcι 

11α την χρηματοδότηση μΨς μεiωσης εο1tο<iο>ν. 

Μiα δεύτερη λύση ciνa1 η λ(ιοη ποu •ροέρχεtαι από την α1ορά εργαοiας <01 

nροΤδντος. Ο Keynes χlστcιιe 6n 01 ει>ruζόμl:\'01 σε 1'tρ1όδοuς ιφίοης μπορ<:ί πσρά 

την αι>Χ\Ι(ή Ω""-μψiα μ..οών χρος τα drω χα1 "1'' σντiδροοη των ιρ·ιαζομένων 

tςcιι.ρεηχ6. άρyή και θα ι.:tνο.ι tδια(τcρα tπ.i.πονη yt0. την οικονομία ιαι.ι είνι.ιι ttιθι:ιvόν να 

απειλήσει την εργασία τοvς. σuναινοόν σε μείωση τελικά των ~ιισθών τοος 

μεtωμtνης ζήτηmκ ~1 ,.., μεοώοονν τις ΩρΧ\οοi 6.ιαιμοτα; '1μiς 
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προκειμένου να (Ι:uξήσοuν τη ζήτηση γ1α τα ·προϊόντu τους • να αναΟερμ(ι:νοuν την 

01κονομiα ιαι.1 αvriστοιχα να αuξήσουν n ) ζήτηση χρ1)μαtος. Η εφαρμογ1) αιιtών tων 

μtτρων όμιος αποιτεί τη συ"-σίνεση της uγορ(ις που :tλ.ήπετοι σπό την εφσ.ρμογή το1,,1 

μtτροu η οποίο. δεν είvαι εύJ(ολο να σuνnινtσει στην λύση αυτή. 

Η πλέον διαδεδομtνη λύση όπως φάνηκε <a• από την αντφετώmση της φίσης 

στος HnA αλλά <•• τοu ΕΝΣ το 1992 είνω η απεuθεlας χρηματοδότηση από δu:θνείς 

οργαν1σμούς προς ιcuβερνήοεος <•• αντiσφ•χιι η διοχttεuση της ρεuστότητας αuτής 

προς ης εmχεφήσεις ιcαι τους δανειολiνιτtς. Η αντιμtτώπισι1 άμεσα των 

προβλημάτων .:αι η αντίστο~χη cιποφυγιl νtων σε μεσοπρόθεσμο διάστημα tί\'01 το 

βσ.σιιcό επιχείρημα για τη χρηματοδότηση χαιρών κοι επιχεφήσεων. Εν ·τούτοις η 

πραΚ'Τι.:ή tδιι.ι.ίτερα στην περίπtωαη τοu σχεδ[οu Paulson το 2008 έδειξε όη οι 

φορολογούμενοι εmβαρίινθη<αν από την <νβέρνηση τους χωρίς 0001αστι<ό 

αιιοτtλtσμα, αλλά και ανtίσtοιχα οι χώρες ποu δtχθηκο.ν βοηΟεtα Ο..'16 το ΔΝΤ yω. 

πρώτη φορά σπάνια δεν ζήτησαν είτε την αύξηση των χορηγήσεων είτ.ε την 

χορήγηση των uπολοiπων &ινείων με εuνοίκόtι:φους όροος. ακόμη και την διαγραφή 

χρεών. 

Άλλωστε ο βασικός σκοπός του ΔΝΤ , α11eό την (δροοη τοu και ιδιαίτερα την 

τελευταία &1'αετiα είνσι η αντφετώ1fιση νομισματικών κρίσε.ων. Οι Rodtleι. S. κnι 

Sachs J. ( 1998) κ<ινο-υν ~ςριτοο] σιο ΔΝΤ κuρίως σχετικά ~ιε την ολrγωρία τοu στην 

περίπτωση της ΤαΊ:λσνδης l((lt της Ινδονησiας. Η κριτική τοvς tστιάζtται στην 

αδυναμία τοu ΔΝΤ να ανώ.ηφθεί το μέγεθος της •ρίσης ατην nραγμαn<ή tou 

έιcταση ως εκ τούτου δεν διέθεσε ούτε τα απαιτούμενα κεφάλαια ούτε την 

απαtrούμενη προσο:ιή στην αρχή της κρίσης. Οι Antcz.ak, R., Markίcwicz Μ. , 1(αι 

Radziwi Α (2001) ερείινησαν το ρόλο ποu tπαlξι: το ΔΝΤ στος κρίσεος της •ι:ντρι<ής 

<01 αναtολ1""1ς Εuρώ>της την uρίοδο 1998-1999 σε σχέση με την περίοδο της 
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μπάβααης ιφιν το Ι 99S 6-~ ιφόΊJ"ψμα διορt<οιίς α•11μ6ρφο>ση; της 

οιιωνομiας . "'" χρηιwτοοu<ονομικής σταθερότητας • 11 Μ!ιάμιοη χιρiοδος 

χαραιcτηρίστηκε ωtό α•οuσlα ι'λf:rι!iw αλλιi στο διάστημα πριν από την ιφiση τοu 

Αιιyού<ποv τοv 1998. <αι αν1iστοιχα στην περίοδο ιιtypι το 2000 οι •ραyματικtς ροές 

από το ΔΝΤ aυξήΟη.αιν σημαντικά. α)J..6, η ).."(ι1άVΟμή τους δtν ήταν καν 

υcα\"Ο:ιtοtηηιcή. Εa..-ημο\κπ ότι η δημοσκννομιJ. πολιηιcή των χωρών αutών θα. 

...,,tμb"< σταθφή • aιώ ανtiαtο<χα στην ιφσ-,μσnχ6τητσ η ΙCUτάρρcuση ήττιν 

-~-
Οι σ.ιτίες της αποrοχtο.ς του ΔΝΤ κα.' της n:ολιτικής των χωρών uvτών • ήταν 

σημανnκtς αποrοχίες yια ιις χ6ψGς στην πρόβλεψ11 τοu ρuΟμού αν/ιJΠ\Jξης τοu 

αντiστοιχσυ ΑΕΠ "σι uνιiοιοιχu οι ρυθμοί ανάπτυξης εί:ιαν uuρcκημηΟι:i .δωίtερα 

στην οφiιιτωση της Ρ~ 11 υπερβολlοeή αutή αισιοδοξlα ιlχι τρc>'ΙΟδοτηθcl 

ιδ"1itφσ από "' ιφοηyοlίιιι-" χρlινvι. "°' την σνriσtοιχη 01ροφή oc σνωmιξ.,οeή 

τροχιά των χωρtΙΝ αιιτών, yiα πρώτη φορ{ι μετά αχό το 1939. Και aιώ 01 

κuβιρνήσεις είχαν )Jηο Υ"" να tv1σxiιoow την 01κο,'Ομ1οeή τοuς θtση να 

παρα•οιήσοw τα θ•ιιελλώδη μεγtοη τοuς , οι αντίστοιχ~ αρχtς τοu ΔΝΤ , ενώ 

καιηγορεiται QVΧ\ιά από πολιηκούς κσ1 οι.:ονομικούς ανώ .. uιtς , για ιη σιςληρότητα. 

τοu ~11Vtl στην εφαρμογή ΧJ'Ο'°Ο6ιαyραμμάtωv και δ..δι<ασιών σ& φτωχtς χώρες , 

tα ιφο-ιράιψατα Μαχuσης της οερι6δοv μι;1'i το 1996 • δcν ιlχαν ξε1'ά9αρcnις 

ουcονομικοιίς 01όχοuς. "°" θα -iισαν '"' yivow ουcnο011':ιί 6cκtol στο Ι<Ορύ.θόν 

σ•δ ιο διοι<ηtι<ό οuμβοuλlο 1ou ΔΝΤ, 01ην περύnωση "'"' χωρόιν αvτών η 

αισιοδοξία των κuβερνήσ•ων τοuς βαφιίστηκε αξ1όπ1στη πρόβλε'!Ιη , tl σταθερότητα 

rων προγραμμάτων ήταν ΟVΟf""'όμινο όη ιiχε πληγεί σοβαρά από το σχ<δαισμό 

τοuς. Η •ίεση yια δημοσιον'Ομ1κtς 1 .. ιαpρvθμiσεις είχι ξt):jlσtιl vοό το χρίσμα της 



προσδο<ώμενη<; αUξφης τοu ΑΕΠ <αι δεν θεωρήθηκε tπρι .. <νως σημα"ηιώ 

πρόβλημα. 

Τα κριtήρtα για την οικο,·ομι-..,1 απόδοση vπολοyίστψαιν με β6:ση την 

ι1δι(rλειπτη χρηματοδότηση τοu ελλείμματος τοu πρΟVπολοyισμού και ανιlσιοιχα. η1 , 
χρημαtοδότησι1 τοu. Η αδυναμία tων Κ\Jβερνf)Οtων γα σvλλέξουν το 

προϋπολογισμένο .,ςοσό των φόρων, και να χρημα-τοδοτήσοuν τις :ιροUπολοyισμtνr.ι; 

δαπάνες α.τό αντό, οδηγώντας τις οοοw.στικά στην δημιουpyική λογιστιt\ή, και στην 

χαλάρωση της αξιοπιστίας της δημοσιονομι.._ής πολtτιια')ς και την αποδιοpyά:νωση της 

οιΙ«Jνομι<ής ζωής. Το ΔΝΤ <ατόπι" όιιως εορτής • α"")'Vώρισε το πρόβλ11μα της 

δημιοuργη<ής λογ1στι•-ής. <αι απαγόρεuσε ttς λογιστι<ές πρόξεtς ποu δ"""όλεuσν την 

πραγμαtική αποτ[μηση της οι ... "'Ονομίας. 

Το ΔΝΤ παp0uσiασε αuξη11ένο βαθιιό εuαισθησlας σttς σuγ•'tκριμtνες χώρες, 

σε σχf.ση με την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομιιcής τους πολιτικής και της 

αδuνο.μίας τους \'ά διοχετεύσοvν σωστά τη ρεuστότητα :ιοο τοιις έδωσε (Ιντίσtοιχα 

το ΔΝΤ στα πρσγράμματα πριν από το 1995. Η βόση την περίοδο μέχρι το 2000 

δόθηκε στφ• εξvγία"ση της δημοοtονομι<ής πολ>tι<ής. 

Όμως η 1φοσ'Ι!άθε1α αuτή ήτ<ΙV αδtίνατο να αναστρέψει το σρνητικό ι<λίμα κα.ι 

την κατάσrαση ατη δημοσwνομιιcή πολtηκή xou &iχε διαμοJΚρωθεί από τις 

ασvνt:ιειες ιων 1tpοηγο6μενων 'jJ>όνων. Η εφαρμογή των διορΟωηκών μtτρων με 

έμφ<ιση στη σrο δημόσι(ι QtlζΟVΟ~ιικ(ι ήταν ακόμη χειρότερη. Ωαρόtι, tO ΔΝΤ 

σuνέχισε ''α VJtοστηρiζει τtς χώρες της nναtολι<ής Εuρώπης παρά tn uψηλό 

ελλεlμμαtn στο δημΟ<Ιιονομικό τομέα. ε<θεiαζε την πρόοδο τοuς στην •οροlα της 

οικονομίας της σ.γοράς , τη στσ.θερόn11α. καt τη μα.φοχρόνια α,·άπruξη εγιφίνοντσ.ς 
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άμωο τα zρσypάμμιιτσ ωυ αΙfΟΡΟ6c>αν την ενiσχuση των ~ της aναrολι<ής 

Ευρώ>ιης. 

Συμ;τφ>σματικά, Οα λtγαιιι •ως ο ρόλος του ΔΝΤ να βοηΟά δηλαδή πιΟα"" 

δ\Ι<Jλειtουργiες κω ανάyκει; tou δι&Ονούς ''Ομισμαηκού συστήματος δεν ήταν 

α•οτελοομαηχός yιατl η διαiκηοη του ουσuιc>η•-ά υιu:ρtβη το ρόΛο της >φο<αλόιντιις 

~ΙΟιnσticι του ;ι<ιλ#ρώνοντcις τcι φtήρια ΧοΡίιrησης •"1t0- και ovriotoιxcz 

υ•Ο,'όμευσt την με)J.ιwτική ~'°"'"'iα του οργανισμοU. Μιtά ιδιαiτιρcι ωιό μια 

σειρά αποτυχημtνων παρφβάσιων στη >.αιιvική Λμιρική nς δικαετ!ες 1960 μέχρι 

και 1980. 

Η αδυναμία αυτή της "ολιτικής του ΔΝΤ • iβ).α,ι ουοιαοτυcά ><ερισσότιρο τις 

δημοσwνομιχών, και ανιi<Ιtοιχα η ιιληροφόρηση "ροι; τοuς tuνδvτfς και τις 

κυβιρνi1σεις ήταν περιορισμένη και επηρέασε σαφώς τη σαθρι) διάρθρωση του ΑΕΠ 

τοuς. Ο• λό-ι<>• για την αδwοιιlα αυτή του ΔΝΤ εί\'01 καθαρά •ολιτικοl Το ταμ&ίο 

εξαρτάται από τα μD.η WΙΙ, δηλαδή nς χ~Οι><ς χου συμμ&τtχοuν σι αυτό. Λυτό 

σημΔi-.'tι 6n ~ μ1: σημΔνt\κή 1'Ολιαι:ή αιpροή ό•ως t\\'Οι .,... Χαρά&τyμα η 

Ρωσία. >ωι ανιiστοιχα η Βρaζιλiα ή το Μεξικό f:'J!7UV χρονομ .. κή μιταχιψιση. Ot 

~ •ου tlναι αιμοδότις tόοο του ΔΝΤ αλλά και της παyιιόσμιcις rράιιιζας όRως 

&(\•αι φυσικό. έχουν δυ\'Οτότητα ''" •ροσαρμόζουν τον προ\11τοJ.Ο'(ισμό τους όπως 

Οt>.ουν χωρίς να αντιμιταιπiζουν τη δαιδα>.ώδη γραφειο.,ραrlα του οργανισμού. 

Ειu:ιδή το ταμιlο tχιι μιρlδιο από ιuθάνό οικονομucό ~ αχό την ι:φαρμο'Ιή t <JYV 

ο.κόμη και αν δ<ν -1 "° υοδιlψ την C<ttUxiα του. Το rομιlο χρcιτιμά να 
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παραμεiνοw 01 uπηροού;ς του Ύ•α μqαλύτεpα διάστημα ~α1 vα δεiξοw ότι η πιθανή 

αλλαγή της πολιτι...,~ς n:ou σννt.:7tά1εtcιι η επέμβαση tou επiδρασε στην οικονυμiα της 

άνtiαtοιχrκ χώρας παρά να εyκαtσJ.είψει τη χWρα και \'ά ;τροσυπογρά.ψει tην 

αποτιιχiα. 
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9.2 Δημιουργία θεσμικών πλαισ{ων 

Οι κρίσεις των τελευταίων δύο δεκαετιών μας έδειξαν ξεκάθαρα ότι όταν 

δημιουργείται αντίστοιχα σύγχυση σε μια οικονομία είναι μια ευκαιρία για την 

οριστική διευθέτηση συγκεκριμένων προβλημάτων δομικής ιδιαίτερα φύσης στην 

οικονομία. Πολλές φορές οι οικονομίες δεν ήταν τίποτα ά").).J:) από ένα πρόβλημα που 

ο παραμικρός ανεπαίσθητος τριγμός τις αποσυντόνισε. Η κατάρρευση των 

μικροοικονομικών θεμάτων μιας οικονομίας όπως έδειξε άλλωστε και η μελέτη του 

Velasco( 1999) κατά κύριο λόγο, οδηγεί τελικά στην αποφvyή των με").).J:)ντικών 

κινδύνων και τη θωράκιση του τραπεζικού και δημοσιονομικού συστήματος μιας 

χώρας. Οι κρίσεις του 2008 έδειξαν ότι ακόμα και στις πιο φιλελεύθερες οικονομίες 

απαιτείται η ύπαρξη ουσιαστικής κρατικής παρέμβασης για τη διασφάλιση της 

εύρωστης λειτουργίας της οικονομίας, οι κυβερνήσεις ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων 

χωρών με οδηγό πολλές φορές τα συμφέροντα κρατών , πολυεθνικών ή και ακόμη 

του ΔΝΤ κωφεύουν με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανισσόροπες. 

Επομένως, απαιτείται επανασχεδιασμός των αναπτυσσόμενων ιδιαίτερα 

οικονομιών και αντίστοιχα των απόψεων τους περί οικονομικού φιλελευθερισμού και 

δημιουργίας θεσμικών πλαισίων. Ο αποκλεισμός του διεθνούς εμπορίου δεν είναι 

πανάκεια, αντίθετα η διεθνής θέση της χώρας μπορεί να θωρακιστεί με τον έλεγχο 

των διαδικασιών που δΊέπουν την αξιοπιστία της χώρας στο διεθνές περιβά").).J:)ν. Ο 

Κηοορ (2008) στην πρόσφατη εργασία του προτείνει πέντε βασικές αρχές που πρέπει 

να ακολουθήσουν οι οικονομίες στο μέ").).J:)ν κατά τη δημιουργία θεσμικών πλαισίων . 
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Η πρώτη αρχή έχει να κάνει με τη δομή του τραΠ<ζι<ού τομtσ και 

συγκειφιμtνα με •ολιτι>:ές με(ωσηζ του κινδύνου κατάρρευσης. Με βάση τις 

τραιιε:ζικtς κρiσtις που ::ιpοηγήl)ηκαν των αντίστοιχων νομισμσ.τ11<ών, προτείνει την 

αυστηρότερη νομοθεσiα στη χ0ρήγηση δανεiων και στη διιι.τήρηαη ελαχίστου 

χεφσ.λαiου σ-.ιό ης φά.πεζες. Επίσης εφιστά ιην προσοχή ιδιαiτερα στην εισροή 

κtφ<ιλάίων αttό το εξωτερικό και ά\'ftατοιχ.α στη μείωση της έκθεσης στο 

συναλλαγματικό κiνδννο. Η διαιφάτησι1 κεφαλαίων ουσιαστικά μετατοπ(ζει τον 

ιciνδ\Ι\'Ο από τους δανειζόιιενους στους αντίστοιχους δανειστές. Η επιβολή επίσης 

φορολογίας στην αντίστοιχη διακίνηαη κεφαλαίων ενισχύει τη θέαη της οικονομίας 

μακροπρόθεσμα. Από την ά>.λη στη βρσχυπρόθεσμη περίοδο οι ξένες τράπd;ες στις 

ανtοm.ιcrο:όμενες οικ-ονομί.ες τεiv-ουν νο. λι:ιτουργοίιν J«ιλύτερα λ/;γω της ~<αλύtερης 

πρόσβασης τους στις διιθνείς αγορές. παρότι t<ατά βάαη η σκέψη τους είναι 

κr.ρδοσκοπιιcή. Οι Κ'\Jβερνήςsεtι; πρf.π.ει vt1 εξαcφιιλίσουν ότι οι τράπεζες θα 

λειτουργούν σαν αρωγός της εθ\ιι-.-ής οικονομίας και όχ.ι σαν ιιεtαφορεtς ξέ\'Όυ 

Jο:εφttλιιiοu. Τέλος. οι Κ'Uβεpνήσεις Οά πρέπει νu tξασφώ.ίαουν ότ-ι θα λt.tτοvργήσονν 

οι ελεγιcr1t<ές αρχtς που f:χ.ουν τοποθετήσει απαρέγ>:Μτα χωρίς χαριστικές νομι>:ές και 

πολιτικές ρυθμίσεις.. 

Δεύτερη αρχή είνσ.ι η οοοιc.:ιστική οι.::ονομική πληροφόρηση. Η ασιατική 

ιδιαiτερα κρiση εξέπληξε τους περισσότερους αναλuτές 'J.iryω της χαμηλής ποιότητας 

χαι ·ποσότητας πληροφόρησης ποu πσροοοίσζαν οι ιc:υβερνήσεις της πφιοχιlς ..-<Jι οι 

αντίστοιχες tρά;ιtζες crχετιιcό. ιδιcιίτερα με την εξέλιξη των οι100νομικών μεγεθών. 

Όπως είδαιιε ιiχαν ιδιαίτερη αημασία <αι μη θεμελιώδη μα<ροοι<ονομι<ά μεγt&η 

των οι.cονομιών π-οu έπαιξαν ιδιαίtι:ρο. σημαντικό ρόλο στην α\•Μτυξη των κρίσεων. 

Η ιδιωnκοποίηση ιc:αι η tκ:δοση πtρισσότερων ομολόγ(&)V προς ιδιώτες είναι κστά τον 

Knoop (2008) η λίιση για τη βελτiωαη της πληροφοριακής βάαης. Οι ιδιώτες 
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επε\ο·δυτές εί\'Ο.ί φοοtκό να ενδιαφtρονται περισσότερο για την 11ορεiσ της επiνδwης 

τ~. Κ'άι ν<ι ζητούν ·πtρι<Sσό~ρη επομένως πληροφόρηση από tις κυβερνί1σε\ς και 

από τις αντίστοιχες τράπεζες. Η τρο:ιιr.ζι._-ή <1Ποδοτικότητα 6.?.λωστε εξαρτάται 

σημανηκά από το βαθμό πληροφόριισης όπως α'•αφtροuν και οι Banh J. , Capήo G. 

και Leνίnc R. (2006). 

Τρίτον. οι κvβερνήσεις Οι~ πρέπει Vά αποφUγονν ιι1ν πρόσδεση σε ένα μόνο 

νό~ιισμα. Όταν μία χώρα 1'tροσδένει το \'όμισμα της σε ίνα νόμισμσ. • είναι tκθετη σε 

nιθανό συνσ.).λι:ι1ματηcό κ\νδvνο που μ.'1οpεi να προέρχεται από τοvς α\'τtι:γωνιατtς ή 

τους ιcερδοmrοπους επί του σ\η'~ε.:ρψένου νομίσματος και \'U οδηγηθεί έtσι σε 

νομισμαη~ κρίση .. Αυτό συνiβη το 1997 με την ασιστηcή κρίση κατά π1ν οποία οι 

χώρες της νοτιοανcτολιrilι; Ασiας tίχ.αν προσδέσει το νόμισμα τους στο δολάριο. 

Πέfχι, α-πό το κόστος που έχει η ελεύιθtρσ. ιςνμc;ιινόμι.νη ισοτιμία • η χιiψα δεν μπορε.ί 

νιι t).πίζtι δn δεν θιι γίνει υποtίj.ιηση. Α vtiθεtα σtα 1':ρόnmα του ενρώ οι χώρες θα 

πρέπει να nροτψοόν τις vομισμαηι<tς ενώσεις και ολοκληρώσεις ή να ;ιροσδtνουν το 

νόμισμcι τους σε ένα καλό.Οι νομισμάt(ι)ν ό,ς:ως συνέβη πρόσφα-τα στην περίπτωση της 

Κίνας που eyκατtλειψε την nρόσδεση μόνο μt το δολάpιό κοι t&αε το νόμισμα της 

σε /;νά καλάθι νομισμότων από διάφορες χώρες. 

Περιορισμός στην κρατι<ή ενiσχυαη θνησιγενών τραπεζών. και άφεση 

ελεύθερης κατάρρευσης τραπεζών. Με τις tελεuτσίες ενισχύσεις ιιpοβληματι.:ών 

τραπεζών υπονομι.Vtαιι το σύνολο των uγειών επιχεφήσε.ων ιιwς οικονομίας 

δείΧ'r'Ονt«ς οτοuς μάνατζερ ότι ουσισστικά είν<ιι ανι-ΟΟUνοι για το σVνολο tων 

ενεργειών τους. Το αn:Οtέλειαμα ήταν αυξημένος ηθικός κίνδυνοι; και αντίστοιχ,σ 

επικίνδυνα χαpτοφvλόκια σε οpισμtνες τρόχεζες. Οι ~ιερι<1σόtι:ρες τρόπιζες 

σuνtχισοv Vά κο.ρκινοβαtο'ύν ακόμη και μετά την κρατική ενίσχυση, οι τράπεζες θα 

1'tρέπει αντίστοιχα να m1νουν και Ot ._,,β(ρνήσtις Ονtίστοιιn να χρηματοδοτούν 
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τους καταθέτες απευθείι.ις σαν αποζημίωση. Αuτό μ,ςορεί αντiστοιχα να σημσ.iνει 

αυξημtνο κόσιος γ~α τις ιαιβερνi~σεις , αλΜ. tτσι μόνο μειώνεται η πιθανότητα 

μελλοντικών μεγαλύτερων τpαπεζικών και νομισμαnκών κρίσεων. Η ύπαρξη επiσης 

νόμων πτώχευσης που εφαρμόζονιαι μπορε[ νu αποδειχθεί καθοριστική για ορισμtνες 

οικονομiες, πάντα με γνώμονα την προστασία των επt\·δuτών. Στη Βουλγαρία 

άλλωστε είδαμε ~τως δεν λειτούργησε το σ\Ιστημσ και πως οι καταρρεύσεις τραιτtζών 

ακολούθη<>αν η μια την ά).λη. 

Τέλος, οι ιαιβερνή<1εις δεν θα πpbreι να εφαριιόζοuν μtτρα χωρίς να 

σνλλο'yίζονται τις άμεσες συνέπ&ιr.ς Οι αλλαγές δεν 1'.ρέπει σντίστοιχcι V(t 

εφαρμόζονται μt μιας. Οι αγορές θα πρέπει πρώτα ωc' ό"λι~ να είναι α'•οιιςτές στο 

διεθνές εμπόριο. Ο α-ντcιγωνισμός διευρύνει τις λ.Uσεις ιςιιι την αχοτε).εσμαttκότητα 

της cγχώριας αγορός. Τα χρημαπστήρια και οι αγορές οιιο?.ό'fων θα πρέπει να 

ανσπτόσσονται πριν από την ανtίmοιχ,η τραπεζική αγορά. Με τον τρό:τ:ο aυτό 

ενι~νται οι χρηματοοικονομικές επενδ'ύσεις και η τραπεζική ttγορά δεν γίνεται 

έρμαιο κερδοσκόπων ποu ζητούν ζεστό χρήμα. Οι χώρες θα πρέπει να εγκατα).είψΟυ\' 

nς σταθι:ρtς ισοτιμίες πριν μποuν στη λογική της ελεύθ&ρης τρα,τες .. -,;ς αγοράς γισιί 

οι στσ.Οερές ισοτιμίες οδηγοιΝ tις τρ(ι:πtζtς στο να αγνοοVν τον σνναλλα.γματικό 

ιςiνδ'Λ·ο. Η νομισμcιτιιςή και δημοσιονομι~ nολttική θα πρέπει να συνδέονται στtνά 

με τις διεθνείς 01κονομικtς εξελίξ.ε~ς.. Ι·Ι φιλελευθεροποίηση είναι vyιiκ όταν γίνεtαι 

σε )',ρόνια ..:cιι δεκαετίες όχι σε μήνες. 

Η παγ~cόσμια ανάιrrοξη θα πρέπει να στηρίζεται σε αργές και σταθερές 

εξελiξε~ <αι όχι σε καφοσ•vmκtς πολιτικές ιιεγιστοποίησης τοu πλούτου με μεγά/.ις 

και άμεσες πληρωμές. Αυtός θα πρέπει να εlναι και ο ρόλος του όΝΤ και όχι η 

βραχυχρόνια χρηματοδότηση μετό από κάθε κρίση που συμβαίνει μεμονωμένα σε μία 

χώρα. 
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Mc /!Μη nς ιφοτό°"ιι; του Κnοορ θα >έιαμε χως η yινuώtφη .,v.οοοφiιι τοuς 

fxcι ''α <άνει μι τη μιlωση των χρημαnιοirv ροών από""' προς το ιξωτιρυο\. Η 

cιπ:οτt)..ωμttnκότηtα αυτών tων χρακτικών έχει γίνε-ι ευρύ ανηκιtμενο σνζήτησης 

στο παρελθόν , όταν και πολλοί θεώρησαν όu τα μtτρα αυτά είναι nναγκαία 

προΦμtνοu "" ακοφευχθιi η μιτι\ΟΟση και η ανάχτuξη των φίσιων. Η Κί••α στην 

001Δtooi ιφiση αν και ήταν η φτωχόtφη μι βάση το mτά ..,,aλή ΑΕ!! χώρα. λάyω 

τοιν ιnιςmpΙ>ν ι)έrf.αΝ &:v cl~ ΙΙοριi Wixiσu:s ~ αχά την κρίαη στην Ασiιι. 

Η Μαλαιοiα ι:πiσης εφαρι«ονtας αuστηρό τρα~ιεζι~ •λαί<>10 μιτά το 1998 μχ6ριο>: 

να ακοφύyει την επuύ.tον χρηfιατοδότηση αχά το ΔΝΤ. Η Χιλή ι:φάρμοαt το νόμο 

ΤΙ\<; παρακράτησης του 30% του ξtvou κε.φολα.ίοu σαν εγγύηcJη αν αυτό tμενε. στη 

χώρα λιτότερο από Ι χρόνο. Το ••οttλισμα ήταν γα μt\·οuν τα χρι)μαtα στη χώρα 

για πιρισοδτιρο διιiστημα και'"' μηγ uπάρχοuν κιρδοσ><οκι<ές .. ιοtσεις. 

Η φiση όμως οvνδtιtαι και μι σημανπ.:ιί ι:όστη .,,ιι την ουιονομΙΔ. δuστuχώς 

το Ιδ10 ""143αίν<• και μι τον #Jι:rxo κιφαλαίων. Μtρος των κροορ1ζ6μενοιν τια την 

ανάπnιξη της χ6>ρας κιφαλι:ιlων μπορ<Ι να μην μκ<ι κοτt στη χώρα. Οι αρχές της 

χώρας πολλές φορές επ1tρtπονν τι1ν "'1ρ(\νομη εξαγ6Ιγή .. φαλαlων ιδιωτών ποu 

fxouν ' "' <άνοuν ιαιρiως μe κuβφνηnκά στελtχη. Το διιθνές ιςεφά>.αιο fχει 

διιξόδοος κου του tκ1τρ6ιοuν τη μεταφορcί ιφ,>αλο.ίιον όκο10ν κιριι>ριομό κοι νο 

βω.ιι η χώρα. όκιος θα μιrοροiισι νο m-ο.ι μια otrsbo<e cταιριiιι ή μiα ιταιρ<ία 

βιφiνα. Από την πιρm"""Ι της Χιλής μχορι.i mνιlι; να <nιμκφ6νeι όn οι #Jι:rχοι 

1tαρ(\ nς δu<n<ολiις και nς "''atροπfς λι:ιtο\ίpyηοαν αποτιλωμαηκά. Οι δοο<ολiες 

αuτές αποθάρρu\'αν ποWς <u/Ιεl)V1\<>εις από την πολιτική αun\, Δοοκολία uπάρχει 

όπως tιδάμ& ιαιι ως 111:ρος το χρόνο r..φαρμοyής των rJJ::rxωv αvτών. Ζηtούμt\'Ο εiναι ό 

ιu:ρφρισμός του ιξωτtρικοli δανειομο(ι xou tχει σαν ακο«λι.σμα τη δημιουργiσ 

ιφiοιων. 
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9.3 Διεθνής οικονομικός έλεγχος 

Η παyκΌσμιοποίηση της οηςονομίας ε[χ:ε σαν αποτέλεσμα την δημιοvργU:ι του 

ερωηίμαtος αν και ο συντονισμός της ο..:ονομιιςής πολιτιιcής και οι tλr.γχ_οι Οα 

έπf)(πt: πρ6γματι να εις.λείψουν ή να συντονιστο'ύν. Υ"άρχει (Ύας μι-.ρός σριθμός 

οργανισμών που προσω...:οποιεί ουσwστικά την αγορά ομολόγων κοι μετοχών. Οι 

οργσ.νισμοί αυτοί δεν έχουν η1 δUνα.μη να. εnιβάλλοvν πολιηκές σε tαιβερνήσε.ις και ο 

ρόλος τοuς είναι καθαρά συιιβοuλwτικός. 

Ο πιο σημαντικός ανtiστι>ιχος οργανισμός είναι η σνμφωνία της Βασlλείας ποu 

κσθορίζει το θεσιιικό πλαίcnο των τραπεζι~-ών σvνσλλαyών. Η βαm<ή διάκριση της 

Βαcnλεiας 1 , οuc~tιιστικ-ά nις πρώτης συμφωνίας για κοινό θεσμικό τρcιπεζικό πλαίσιο 

είναι η δt.6.κριση των τραπεζικών ιδρυμάτων σε 4 κcιτηγορί.ες ανάλογα με τον κίνδυνο 

ποu έχει η συ\ιαλλο.γή μαζί τους και η <ιvιίστοιχη αυξημ{;νη διακρά-rηση κεφαλαίων 

ποu (ι:παιτείιαι για τ~ς πιο επικίνδυνες για κατάρρευση τρά.-τ.εζες σε σχέση με ης 

λ11όιερο επισφαλείς. Υπάρχουν βtβοια σημαVt1κtς ενσιάσεις σχετικά με την 

Ο;Vιικειμενη~ότητα τοu σ\κrιήμcιtος, τη λε.ηοuρyία tou ΎWτ( χωρiζε.ι τις τρό.:ιr.ζες <1t 4 

μόνο Ι(cιτηγορίες και την iδια ακόμη τη λειτοuρytα τοu τρα.Jιtζικού σοοτήJιατος γιατί 

01 περισσότερο εmσφαλείς επενδύσεις iχοuν ιιεyαλύτφη απόδοση. Επομένως 

δημιοuργούνtαι σημαΎtι~ αποκλίσεις σχετικά μι; την απαίτηση για διακράτηση 

..:εφαλο.ίων, tον πραγμση.:ό ιdνδυνο και την ανήσtοιχη ανό.Πtuξη nt; tραπtζικής 

αγοράς. 

Γαι νn ανnμετωπiσει αvτ<~ τα προβλήματα η tραwεζική κοινότητα ανέπrοξε τη 

Βασιλεία J 1 ποu ξεκίνησε τον Ιανοuόριο τοu 2008 ( και ίνα "JJ)όνο αρyότερσ tον 
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1ανοuάριο 2009 Οα εφcφμοστd cmς ΗΠΑ)., Ο βραΧUΧJ>C\νtος δανsΙCΙμός και 01 

σννtπι~ τον Οα .,.οι.α,..nούν μι βάση την τραaιζι<ή δ.,χιίρu>η Ιδtωτών "'" τα 

εννπόΟηκα δάν&ω. Οα κα:τανtμονται σαν απαιtήσε.ς κιφαλαίοu. rιαρά ης όποιες 

διορθώσεις της Βασιλtlας • το βασι•ό πρόβλημα •ου κιιραιιtνει εiναι η ακουσία 

διεΟ\'Ο\ις μηχανισμού $ναγκασμού. 1i <άθε χώρα είναι uttt\.ouνη yια την εφαρμογή 

της ΒασV"iας μόνο στη χώρα της. Πο/J.tς χώΡ<ς ριiσης &ν μιιορούν σucnαcm<A <αι 

"6λι ''ά εa\j!ληθούν σε διdΜ:Ις τραaιζu:ο\ις οργιmαμοίοι;. Ακόμη και στιι; ΗΠΑ. η 

ιαιβίρνηση -ί ''Ο ""mι μόνο io 26% των ~ραaιζών να συμμορφο>Θούν μι τους 

~νονισμούς αυτούς ιαιι δεν μιτορεl κάτι να ο.U..άξtι άμι.σα την Κ(ιtάσταση αv-rή στο 

άμεσο μέλλον. Οι CaJomoiris C. <αι Liιan R. (2000) , προτείνουν τον έ'λεrι!> 

βασισμένο στην t<δοση μακροχρόνιων ομολογια<ών δανεiων. Τα nλtονε<Τήμααι 

1IOU ΛρΟβάJJ..ονν ι:f\'Uι χρώτον 6n Οιι με.ωθεί ο n,•δ\Ι\ιος με tον Λ.φw:ψ.σμό tων 

βραχvχρόνwν nστciJocωv. Οα αuξήοει την d.φοφδρηαη σχττι<ά μι "1'' οοω\'Ομiα 

Yl'ITI οι ομο>.οy.ούχοι θcι ΟJtΟιtούν δ.,ρ<ή <αι αιφιβή οληροφ6ρηση για την χορεiα 

της επtνδιισης •ουc;, και οι τράπιζ<ς θcι λαμβιiνονν υπόψη τη σχtση ιcινδύνου 

αttόδοσηι; στη διεθνή αγορά, από τους αντίστοιχους οi<ους <uι οι τρόπtζες 

αντίστοιχα Οα μειώοουν τον "'''δυ.'Ο στις cnΜιλλαyές του-; • και Οα μειαιθεί ο 

m•δu.°Ος X"OU αφορά ΤΟ τραιιιζι<ό σύστημα γεvι<όtφα. 
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9.4 Αποφυγή κρίσεων 

Δεν μπορεί κάποιος να δώσει μια πραγματικά περιεκτική απάντηση σχετικά με 

τον τρόπο αποφυγής πιθανών νομισματικών κρίσεων, ο Mishkin (2001) αναλύει 12 

διαφορετικές ενότητες πολιτικής μεταβολής που έχουν να κάνουν με (1) 

αποτελεσματική επίβλεψη, (2) λογιστικά πρότυπα , (3) νομικό σύστημα ,(4) 

πειθαρχία βασισμένη στης ανάγκες τις αγοράς, (5) προϋποθέσεις εισόδου ξένων 

τραπεζών , (6) "'έλεγχοι κεφαλαίου , (7) μείωση των κρατικών τραπεζών ,(8) 

περιορισμός του εξωτερικού χρέους , (9) πτωχευτικό δίκαιο, ( 1 Ο) ορθολογισμός της 

οικονομικής ελευθερίας, ( 11) νομισματική πολιτική και νομισματική σταθερότητα, 

(12) νόμοι στην αγορά συναλλάγματος και καθορισμός ύψους ελάχιστων 

συναλλαγματικών αποθεμάτων. Στη λίστα θα μπορούσε κανείς να προσθέσει και την 

αντίστοιχη δημοσιονομική πολιτική την ιδιωτικοποίηση των μη 

χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, την πολιτική εμπορίου και τόσους άλλους 

παράγοντες. Σημαντικότερες παρεμβάσεις θεωρούνται όπως είναι φυσικό ο ρόλος της 

διεθνούς ρευστότητας και αντίστοιχα ο ρόλος του ΔΝΤ. 

Οι Radelet, S. και Sachs J. ( 1998), πρότειναν την αύξηση των 

συναλλαγματικών αποθεμάτων για να αποφευχθούν οι νομισματικές κρίσεις. Σε 

πρώτη ανάγνωση σε σχέση με ότι έχουμε συζητήσει η άποψη αυτή φαίνεται σωστή. 

Η κεντρική τράπεζα μπορεί να αντέξει , σύμφωνα με τη δεύτερη γενιά μοντέλων, σε 

μία κερδοσκοπική επίθεση, αν έχει αρκετά συναλλαγματικά αποθέματα. Όμως η 

πραγματικότητα είναι διαφορετική. Το κόστος της διακράτησης ρευστότητας είναι 

σημαντικό ιδιαίτερα για τις μικρές οικονομίες. Ακόμη, κανείς δεν μπορεί να 

καθορίσει το ύψος των πραγματικών συναλλαγματικών αποθεμάτων που θα 

μπορούσαν να κάνουν μια οικονομία να αντέξει την κερδοσκοπική επίθεση . 
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tρ(ιιttζα όμοοs χολλέ4 φορtς 1<0Ιζιι ro ρόλο τοu δανε.σtή της tιλιιιtαlας cnιγμής, για 

την α~ιοτελεσματηcή διυχεiριση τ·ων κρίσεων θα πρέπει να eίνο.ι ανάμεσα σtο Μ Ι χο.ι 

cno Μ4 σuμπι:ριλιιμβαι•οιιtνοu <Οι tou εuρtως χρήματα;. πάνtως για να ωrοφύγει η 

δcν ρu:ιρκοW ΣOtt.. 

Η διακράτηση έχει σημαντικά κόσtοc; και Υ"' tον ισο),οyισμό της τράw;ας. ποu 

συνδέεται άμεσα με τα κtρδη t1)ς φά...ςαι;. Γw παράδειγμα αν μια κεντρική τράπεζα 

ιτρt.nι;ι να δc:ινειστε( χρί1ματα OJtό το εξωτερικό για να αuξ1)σι:ι τα συναλλαγμαnκά 

Σχεt1Κά με τη διεθνή ρcvστότητα • ο Szc<Ur<k (200 Ι) προσπάθησε "" 

ικτφήσει τQ βtλτισtο ι:π:bιtδο τοw σνναλλο:yματu.:ών αποθεμάτων χρηοψοποtώντα.ς 

tνα απλό μοντtλο βtλησt1)ς χολ1tι"1]t;. Ο Szczurcl< Οεωρε\ ότι uπάρχοuν δύο βασικές 

>σΟρpο1tίες. Η μlα ιnθαvή ισορροιιlα uπάρχει όταν η διι:Ονής ρmιστότητα ε\ναι μηδέν. 

11 μuφή α\>ξηση της ρmιστ6τητας δημΙΟΙ>ρ'fti .-όστοc; ;ιωρiς οuσ>αστυc6 αντiφΙQ}Ια. 

y>στ\ τα θεμελιιί>δη μqtθη της οιιιονομlας &:οι αλλάζουν και η ιnθανάtηtα της ιcρlσηc; 

ιlναι ΕΜ;ιιcnα μuφάτιρη cno σημείο Α. Η δ<Vτιρη οUQ1άστucΔ πpοοtτfιση εiνrιι στο 

σημείο όποu το οριακό κtρδοc; από την αυξηση των αποθεμόrων ι\ναι ίσο με το 

οιιcονομια nρέuι να βρiσιιcttΌι κάΜU στο ενδιάμεσο όπον το .. tρδος εiνσ1 

μcγαλvuρο α;ιό το ιcόστοc;. Οι οδιrιοi "6στοuς Υ"' τις ιcufJφvήσcις κcιι την οικονομiιι 

ι!>"'ι 6n t;ιει ,.., ιαhτι με τη δtαrήρηση τ-θεμε).ιοιδών μεγι;$ών και μcτά την ιφΙση. 
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όπως είναι για παρά&ιyμα το κόστος διατήρησης του Αεrι ή συγκpάτησης του 

πληθωρισμού. 

Σε δεύτερο βαθμό το .φά.τος θα πρέπει να πάρει αντίσtοtχα μέtρα για την 

αποφιιγi1 των κρίσεων. Σε προ~rιο\ιμ.:να κεφάλαια είδαμε μlά σειρά από μοντέλά που 

είχαν νσ κάνουν με σνστήματα έγ>(αψης προειδοποίησης και πρόβλεψης. Δυστυχώς 

οι δuνατότηt.cς 1ιΟυ μπορεί να προσφέρουν τα EWS σαφώc; περιορισμένες γιάti στη 

β<iση τους βσσiζονται σε πολιtς πορατηρήσεις και χρειάζετσι αρκετά μεγά).ος 

αριθμός παρατηρήσεων σε κάθε χώρα για να θεωρηθεί πραγματικά αξιόπιστη η 

πρόβλεψη. Πολλές επίσης μεταβλητές μπορεί "α έχουν αντίστροφα αποτελέσματα 

από tά αναμενόμενα σε α'"άλογες περιπτώσεις ά:λλων χωρών και να μην εξηyοWtαι 

ε11<1ρκώς από την υπάρχουσα βιβλιογραφίο. Ίσως η χρήση εξελιyμt"ων έξυπνων 

Οι Apoιekcr Τ. και Banbelcrπy S. (2001) διέκριναν τη μη γραμμικότητα των 

νομισματικών κρίσεων, το μεγάλο μέγεθος παρα-rηρήσεων ποu απαιτείται για την 

tρμηνεία του φαινομVου. αν κο.ι οι cιλλαγtς Jtό\J παρατηρούντtιt είναι πέρα από 
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συχνές κσι αιτότομες καt δεν είναι δυνατόν να β<:ισίζονισι α-ποκλεισηκά σε 

προηγούμενες π<ιροrηρfισtις. Μόνο σ.ν η χώρα έχε-ι αρκε1ά π.εριστατικfι το σVστημσ 

των νε\)ρ<ονικών δικτύων που α\/άπtύσdουν μπορεί νσ. είναι αιφιβές. Απαιτούνται 

ειιiσης και σχετικά μtγσλσ δείγματα yια ακριβή •ρόβλεψη. 

Ειιίσης • όπως είδαμε με βάση το ρόλi> του ΔΝΤ , και tlζ αδ\J\•αιιiι:ς που 

παρονσiασε η παρέμβαση του στην ανατολικ>i Εuρώrrη, 0 1 Chang και VeJasco 

( 1999). αντίστοιχα δικαιολi>yούν την άποψη όιι το ΔΝΤ δ001<ολεύει την 

αντιμετώmση κρίσεων με βάση τον ρόλο 10\J. Αν το άρχ11'ό δάνειο είναι ένα 

κεφάλαιο Τ την π.ερiοδο 1. Αντίστοιχα την nερίοδο 2 που είναι η αποdηρωμή αν το 

μί")'tθος ιων δημοσιονομικών εσόδων ε(να.ι 10 αν<ιμενόμtνο δεν \mάρχεt αντίστοιχα 

κά.-ιοιο πρόβλιυ.ια στην αποπληpωμιl . Αν τα προσδοκώμt\'(( έσοδα δεν tίναι όμως 

επαρκή ή δεν έχοuν προUπολογιστε( σωστ<ι το δάνειο tχ~ι προβλήμαtα στην 

αποπληρωμή. Η δημοσιονομιιcή προσαρμογή σ& 1έτοu:ς ;tt.pυπώσεις ti\'aι 

απαρσ:ίτητη αν η πίιπαιση ψι να κάνει με βραΧU'χρόνια τραπεζικό. χρέη ιαιι 

ενισχύσεlζ από την κuβέρνηση της χώρας tου τραπεζικού τομία ιδιαίτερα σε 

πt.ρι6δους τρcιπtζι1(ού πανtl(Ού, όπο\J η αδtι\•αμίιι συντονισμού εiνοι σννήθως 

δεδομένη και οι δραστηριότηtες. Η tπαναδιαπραyμάτεuση tων χι>ΟΟ>ν και η 

αντίστοιχη πολιτιιςή αΜλοιφής χρεών. 
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9.S Νομισματικά 1ιέτρα 

Στην εμχιφιι.:ή α•.,\λυση ιliιαittρα είδαμε χώρ~ με διάφορα νομισμοtι<ά 

κολΑnι<ή ~ με την •ρόοδωη ιους ή μη σι: "6ιΙαια νομiσμοια ή ιαιλάθι 

νομ1<1μάτιον. Η ιιαραδοχή ότι στο \'Ομ1<1μοτικό σύστημα u•άρχοuν rα διάΜ\ 

νομίσματα εiνα1 tδ\Ο.ίτερα: αη1ιαvttκή yια την ειιιλογή του τρόπου διακύJ&α\'σης της 

ιοοtψkις. Οι θεωρητικοί uιιcoOttOU\' όtι αρχικά νπό.ρχει JHU διαδιι«.ισία επιλογής 

ανάμεσα σε. ιαιμαινόJιενις ιcαι σταΟερtς ισοtιμtες. 

Η οραyμαrικδτηrο ιlνοι ενttλώς διαφορ<:tιΚή. Η ειηλι>yή tlν<tι κολU cuρύτφη 

cι6οοί σν μιλάμε Υ"' νομιομοrικf<; ονΦσεις ή ζώ\τς δκ,.<\ιμο"'"!ς· Σννήθως. 0t 

κuμαινόμινις ισοτψlις με βάση "' ιμιu.φucιi μοντiliι σι μακροχρ6ν10 διΜτημο 

δt):ονιαι λιyόπ;ρες .. ιθέσεις <αι ""ροuσιάζοuν χαμηΜιερη μnαβληιόιητα από ηι; 

σταΟερtς. Επίσης καιιltt σταθερή ισοημltt σε σχέση με tνα μό\'Ο \'όμισμα δεν 

μοόροοε να διατηρηθεi μακροχρόνια. Εiτε κώιοια νομισμαη<ή φίση. ιίιε οι όμεσ~ 

ανάτΚες της οu.-ονομίιις οδήyησnν τη χώρcι στο \'α σώσει τη σuμφωνiσ. Η tριiια:ζα 

δcν μιιορά "" τηρ<ί τους κα>'6ν<ς '°" ..,ιχν>δ.,.; 1'έρα αιι6 t>'O χρονικό διόσrημα. 

λρα η χώριΣ Ι:J.tι την '""'Χι'ίωση αντιιλλιηήο; μtσα από το μηχανωμ6 της . και ιφό<ει 

oto διάστημα ανό.Jι&σα στην ζι)τηση ξtνου νομίσμσ.τος και τη μ«αtροm) ιοu εθνικού 

σε ξtνο ιcεφάλιιια από τη διεΟνή αyορό. Aurό σημαίνει πως αποφεύγεται η κρίση 

ιοοζvyίοu χληρωμών, αλλά όχι και η ανriσtοιχη τρακtζι<ή κρiση. 'fΙOTi επί της 

οuσΙας δεν μχορd '"' ΧοΡΙΠ"Ισι:• ρaιcπότητα αuτδ\-ομο. Αν ι:φντληθονν τα 

α....e/μαια της δεν θιι μaορd ν<ι υcα•οια>1ήσι:ι τη ζήτηση Υ"' ξι.ο~- Το 
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ιιλεονέι<τημα που έχει ιο σύστημα είναι όn οι ιράπtζtς δεν ι:>Cδlδονν uχερβολικό 

-χρήμα και cι.ντiσtοιχα δεν txouν την άμεση uποypέωση της διάσωσης του τ.ρc.ιπεζι~v'ύ 

συσιιjμαιος , 'λi;γω α•ριβώς ιης φΟΟης της συμφωνίας αυτής. Θεωρηrι•ά. η τράπεζα 

τηρεί τη σvμφώvία μέχρι wι nVάκοινώσει η iδια ότι Μύει η σταθ.ερή σχέση άρα tό 

πρόβλημα εκ της φ(ιαηs του έχει ήδη ιιειατοmσιεί. 

Αν η τράπεζα δεν ιcαταρρε\ισει στη βραχυχρόν1α πtρίοδο, θα •ρέπει να 

εξοφλήσει ι-ς υποχρεώσε-ς της την ιιcι<ροχρόννχ. Πωλώντας τα πtp1ουσ1ακά της 

στοιχεία για ικαV01t0ιήσει τοvς mστωτtς της, που θι:ι Αρθοuν \'α ανταλλάξουν. σε 

άγ\·ωστο χρόν<>, το εΟνικό νόμισμα με ιο δtεθνές χρήμα για νο το χρησψοπο1ή<1ουν 

yαι κατανάλcυση. Επομένως, με βάση τ-ς δυσκολίες που αντιιtετωπίζει η τράπεζα η 

οnοίσ. θα ε..-τιλtξtι τη σταθερή ισοttμία σε σχέση με ένα νόμισμα. Η δολcριοπ:οίηση 

όμαις δεν είwιι πανάnια. Η μη έκδοση ovσtασtucli καινούργιου J.Ρήμαtος δένει τα 

χiρια ιης τράπεζας γιατ-ί δε\• της επιτρέπει να διαμορφώσει τη νομισματική της 

πολιnι<ή και να δημιουργήσει συνθήκες ιC10ΡfΧtπ{ιχς σε περιόδους κρίσης. Ει.διιςά. 

μετά cιrιό το τέλος tou Brenon Woods • δεν υπό.ρχει ο δάνtιστής τη~ τελευταiας 

σιιyμής. 
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9-.S.2 Ο έσχιrτος δανειστής και η δι.,j.πpης γενιάς πιιόσδι:ση 

Πρόσφά1'<ι , στην άμερικανι..,.,1 τραπι.ζιχή κρίση tou 2008, οι εμπορικές 

τράπεζες ποu είχαν προβλήματα ρεοοιότητας ενισχύθηκαν σημαντικά από την 

κεντριl(ή τρ6.πεζ<ι προκtιμέ.νοu \'ά μπορtοουν νά ανταπtξέλθονν τουλάχιστον στις 

βραχυπρόΟε.σμες uποχρεώσεις τοuς. Το γεγονός ότι προσφειίγοuν στην κεντριιά1 

τράπεζα όμεσcι την καθιστά, ουσιαστι..:ά, σσ.ν τον πρώτο δανειστή touς. Η πολιτική 

των ιαιντρυ.:ών τρα.-τt.ζών δε είνο.ι στις περισσότερr.ς περυπώσεις to επιτόκιο με to 

οποίο δανείζοuν τις τράπεζες να είναι μηδενικό. Σε αντάλλαγμα η τράπr.ζα παίρνει 

τον προσωρινό tλι;γχο τ<ον πtριοuσι.ιη:ών στοιχείων ηκ τράπεζας και to δικ<ιί.ωμα να 

τα pευστοποιήσει αν δεν ικανοποιηθεί στο μίλλον. 

Αρχικά. η τράπεζα που δt.Ύ μπορεί να ,._,-a,ννπο ιήσtι ηc; <ιπαιτήσεις των πελατών 

της θα προσφUγει επομένως στον πρώτο της δανειστή που είναι η ΙιCεντριιcή τράπεζα. 

Η εμπορική τρ(ίπεζα οποiα &."' μποριί να χρεοκοπήσει, θι.ι συνεργαmεί με την 

κεντρική προκειμένου να ιι<ανοποιήσει τοuς πελάτες της. Όταν ιιιςα,·οποιηθεί .::σι ο 

τtλtυταίος πελάτης η κενιρική τράπι:ζα θα ξι:.:ινήcει να έχει aπnιτήσcις tνcνtι της 

&μποριΚ'iκ με βάση το ποσό δανεισμού ι<αι τα περιοοοιακά της στοιχείο:. σκόμο. και 

με πώληση τοuς στο εξωτερικό. Στην .ερίπtωση αυτη u•άρχει κρίση φuγής 

κεφαλα.iοu. 

Για αuτό το λόyο αναιmίχ&ηκαν 01 λεyό~ δεύτερης Ύ<V~ πολιtιιdς 

πρόσδεσης . Το έλλειμμα ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση καλ\mτετα• από 

ειδικά τpιιβηχτικi:ι δικαιώμιιtα ή έκδοση ομολόγων αντί \'α εiναι αvtιι<eίμενο .• 

δwπραγμάτεuσης με βc\ση σιιναλλαγμαnκά a.οΟtματα α,το>W:1σt1κά. Και ενώ 

διατηρούνται οι αΠάιtήσtις για εΜχ.tστα σννα.λλαγματικά αποθέματα • το φά.τος 
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μπορεί να συνάψει συμφωνίες βραχυπρόθεσμης ρευστότητας με άλλες κεντρικές 

τράπεζες ή εμπορικές τράπεζες για περίπτωση ανάγκης. Ουσιαστικά, δεσμεύει μέρος 

της ρευστότητας της βραχυχρόνια προκειμένου να το χρησιμοποιήσει μακροχρόνια. 

Η στρατηγική επομένως αυτή συνίσταται στο άνοιγμα της αγοράς συναλλάγματος σε 

ξένες τράπεζες προκειμένου να διατηρήσει την επαρκή τουλάχιστον ρευστότητα. 

Στην περίπτωση αυτή όμως και με βάση το κλασσικό έργο του Bagehot(1866), 

που ουσιαστικά εισάγει την ιδέα αυτή, ο δανειζόμενος αποδέχεται ένα υψηλότερο 

επιτόκιο(επασφάλιστρο κινδύνου ουσιαστικά) από το τρέχων προκειμένου να 

βοηθηθεί σε κάθε περίπτωση, με το ποσά που ο ίδιος θεωρεί ότι απαιτείται. Αυτή 

είναι και η βασική διαφορά κόστους για το δανειζόμενο που καθιστά την τράπεζα 

έσχατο δανειστή. Το αποτέλεσμα ήταν η τράπεζα της Αγγλίας να κρατά μεγάλα 

κεφάλαια για μια πιθανή κρίση ρευστότητας μέχρι το 1920, και να υπάρξει σημαντική 

κρίση το 1879 μόλις 13 χρόνια μετά την πρόταση του Bagehot. 

Η ιδέα αυτή του έσχατου δανειστή, που δανείζει τις τράπεζες πριν 

καταρρεύσουν συνήθως δεν χρησιμοποιείται σε περιόδους που δεν υπάρχουν κρίσεις 

στην αγορά γιατί ο κίνδυνος είναι μικρότερος σε σχέση με τη δέσμευση που 

αναλαμβάνει η τράπεζα σε κάθε περίπτωση. Το σύγχρονο όμως σύστημα 

διαφοροποιείται από την κλασσική αντίληψη αρχικά στο ότι δεν πρέπει το 

επασφάλιστρο να δίνεται με βάση τις ανάγκες του δανειζόμενου , αλλά τις 

δυνατότητες του δανειστή . Ειδικότερα όταν αναφερόμαστε σε χώρες και λόγω της 

μεταδοτικότητας των νομισματικών κρίσεων, η στρατηγική αυτή είναι επιβεβλημένη 

γιατί ο δανεισμός μπορεί να είναι αιτία κρίσεων. Ακόμη, οι περιορισμοί πρέπει να 

είναι αυστηροί γιατί σπάνια ο δανειστής είναι σε θέση να γνωρίζει αν ο δανειστής 

βρίσκεται σε κρίση ρευστότητας ή όχι. Η αμφιβολία και η έλλειψη ασφαλούς 

πληροφόρησης είναι παράγοντας που καθυστερεί την οικονομική βοήθεια. 
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Όπως είναι 9υσικό ι<αι με βάση την κοΜl λογική. τα στοιχεία του Θεσμικού 

πλάισίοο που tχοuν διιμιοuργηθtί ιδιαίτερα στη Θεσμική αγορά ( Βασtλtία Ι και 11, 

ΔΝΤ) λειτουργούν σαν δίχ.τυ προστασίας και η εμπ.ειρiα του παρελθόντος έχει δεiξει 

όn οι χώρες με j'(ρΟσδt~ιtνα νομίσματα λtιτούργησαν καλύτερα σε περιόδούς ι<,ρiσης 

σε σχέση με άλλ.α νομισματικά σχήματα. Ακόμη, η ώιαρξη εγyιιημ.ένων κα-ταθέσεων 

είναι σ.πcφαίτητη για την ανάπτυξη συστημάιων πρόσδοοης. yισ.τί σε 7ttριόδοuς 

πανικού tα χρiιματα μετακινούνται Ο'Uνήθως από ης μικρότερες ιrο.ι αδύ\•cψες 

τράπεζες προς ttς μεγαλύτερες ιιε αποτέλεσιια τη μείωση της ρευστότητας τους και 

την αύξηση της π:ιθανότητuς κατάρρευσης του τραι:ιεζικού σνστήμαιος. Η 

διατραπεζική αγορά ιι:ρέπ&ι να είναι ιδιαίτερα αυστηρά περιορισμένη και να 

δημιουργείται ανtίσ'tοιχα κοινό τα.ιείο για την εγyύηση των καιαΟiσεων. 

Η κριτu..'ή ποu ασκείται έχει \-'ά κάνtι με τον π.εριορισμό της διεθνούς 

ρευστόιψας t1); ίδιας της τρ6-πεζας. Γιαιi ε\'ώ μπορεί νσ. τνπ:ώσει εθνικό νόμισμα διν 

μ.'1ορεί νc nm:ώσ&ι ιιντίΟ'tοιχn δολάρtιι., αλλά για κό.&ε ποσόtητα εθνικό νόμισμα που 

n.mώνεται, η αντί-στοιχιι ποσότητα σε διεθνές χρήμα μέχρι το σημείο που μ;ιοριί να 

καλuψει η τράπεζα. Όταν η ιαmρική τράπεζα σταματήσει τις Jtληρωμές θα έρθι;ι 

ουσιαστι._ά ιι.:α t η .;ρίοη. Ο Oombusch (1998) πι.σιι'ύει ·πως μία κι)ίση δέν μπορε.ί να 

αποφα.πεi από την πρόσδεση αλλά και όtι η χώρα που δέχ.εtαt να προσδέσει το 

νόμισμα της &ίναι &nεθ&ιμένη σε ασUμμtφες ιw;ιλf.ς από τη χώρα βάσης και σε 

μ<Jκροοικονομικό επϊuδο. Ot περισσότερες χώρες πρακtικά έχουν εyι\αταλtίψει την 

πρόσδεση με ινα μόνο νόμισμα ιι.:σι πρΟημούν να εξαρτούν τσ tθ\•ηώ τοuς 

νομίσματα από b·α ι<'αλό:Οι νομισμάτων. 
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9.6 Κuμαινόμn« ισοημίtς και ΙσχcπΟ( δανειστής 

Ο σuνδυασμός αtαΟερών 1CJΟtιμιών ι«ιι tσχατοu δανε\Οtή μπορεί να 

προ.cιλtσει κρίση ρευστότητας όπως εiδαμε στην προηγοuμενη ενότητα. Mw 

εναλλακτοcή Μίση θα μ>«>ροiισc να tiναι 01 •-υμαινόμενις ισοτιμiις, Η ισοnμiα δι:v 

ι:Ινά1 aροσvμφωνημένη. σλλΙι δ"1μορ</ώ\τtα1 τη στημή ΙΙΟV θα ζητη&ί wιό τον 

..ι.άτη με βάση τα C>\Ι\'ΟλuΦ αχοetματα ιαχ1 την αντiσtΟΙΧ'1 ζήτηση Υ"' το ιθvοο\ 

ν<Ιιιισμα. Η τρcί;τι:ζιι αντiιποι;ια txc1 vπο;ιρtωση '"' διατηριl την ιοορροπiα στην 

ι~γορά. Η &\ιθ\ινη ανήκει αποκλtιστικά στοvς ειu;νδυτtς που tχουν cπl της ουσίας όλι> 

τον κiνδυ,•ο. Επομtνωc; οι -.."\Ιμαινόμινtς ισοπμίc.ς μεyι01οποιο\ιν την ~ιναιvι.cή 

cvημερiα. Έ>-α; όμως ια:ρδοσι<όπος από μό\'τις του όταν δι:ν μπορι( να ι:ιτηρεάσcι την 

ιοορροaiο. και \'Ο: ξειανήαcι οuσιαc:nι-::ό μία αήθιtση στο ιθνι.:6 \'6μ~μ TαutόlJ)O\'Cι 

η tλλι:1"'1 σταθtρήc; ιοοτψiας Ο1tσ"1στuώ λίr.τι τα χiροι στην ~ιολιtική της κεντροοi; 

τρόuζας η ο•οiα μποριl κα1 να δονtlσιι nς ιμ>«>ριι<tς τρά•cζ<ς αλλά, και να 

διατηρήσει τη διε&νι'1 ριvστότητα niς διαμορφώνοντας την ισοτιμiα. Η ό><οια 

unοtiμηση Οtι τιμωρήιαε1 uυtοόι; ποu βι(ιστηκαν να αποσύροuv τις καtαΟΙ.σεις τους. 

και ο.W.ιι.μβά\'Ονtαι όtt η ό;ι:οια κtρδοσκοπιtαi προσπάθε-uι ήτον cιποτvχημtνη. 

Στην uρlχτωαη των •ιΟσνών τρωu:ζυcών ιφίσιων. οι κvμαινόμενις ιοοrψiις 

φαlνιται •ως άναι ...οτd.ωμαnκ6τ<ρις wιό nς αντiιποιχις στα~ λυτό βtβαια 

δεν 1σχ\ι<1 01: uριιπώοιις wιότομης μιταβο).ής. η τρόuζα επiιπ~ς ιφtιυ:ι να επιθυμεί 

να Μιtουργήσε.ι σσ:ν tσχ.ατος δανειστής. Η χρήση -..-uμαινόμινων ισοτιμιών tχιι 

c.τημιισίιι μόνο σ.ε ~ερυπώσε~ κατά nr; οποίες δεν μεταβ6.)J.ιτιΗ η πραγμαηιςή 

ισοτιμία wιό nς μιταβο!,4 στην αντiιπο1;ιη ονομαστική. Η πολtnιcή των 

κvμαινόμενων ισοτψuόν δcν -1 ''" ιιροστατεύσει τοvς ξtνοvς ι:aενδντtς 01 oiιolo1 

δανιiζοντα1 αντiιπΟtJ:<Ι α< V;νο C>\l\'6JJ.<ryμ<L Η τράaιζιι ίχ« cuΟiινη curod.tισnoai 
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για το εθνικό νόμισμα το ποίο βέβαια δεν μπορεί να κινηθεί ασυλλόγιστα και 

ελεύθερα χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την πορεία των διεθνών νομισμάτων. 
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9.7 Νομισματικι) ολοκλήρωσ11 . 

9.7.1 Αpχtςνομισμαηιο}ς έν«•}σης 

Υπάρχουν δΟΟ βασι-.ές αρχtς στη νομισμάtιΚ'ή ένωση δΟΟ ~Ί περισσότερων 

χωρ<ί>ν. Η ένωση των ισοτιμιών των εθνικών τους νςψισμciτων ,ςσ.ι σντίστοιχα η 

ένωση «φαλαίων. Η μονιμότητα της συμφωνίας έχει ν0 κάνr.ι με τη μη μεταβολή 

των ισοnμιών τοu κοινού νομίσμιιτος με τα εθνικά γομίσμα-τα σε μια μόvψη 

συμφωνία. Το δεύτερο σuσtαttκό μίας τέtοtας συμφωνίας είναι η tνωαη ..:εφσ.λαίων , 

ποu σημαίνει ότι τcι εμπόδu:ι στη μtτιιφορά κεφαλαίων μεταξύ των χωρών που 

ανήκουν σt μιn νομισματική ένωση , έχοuν ο.ρθεί, και αντιμετωπίζονt<ιι σαν (σης 

αξίας μεταξύ τους ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης προορισμού. όσον αφορά 

ιδιαtτεpα την φ0ρολοyική ο.ντιμετώmση . 

Οι προϋποθέσεις yιcι ~ ύΠάρξει νομισματική έvωση ξε.,.-ινο(w από την 

σ:μοιβαία δέσμευση των Ί<ι>Ρών για την τήρηση κοινής νομισματική; πολιτικής,. Οι 

διαφορ{.ς στην πcιραγωγιιcότητtt ανάμεσα στα μέλη και οι διο.φQρtτι~οί ρυθμο[ 

πληθωρισμού δεν μεταβά)J.ονν αντίσιοιχcι τu; σταθερtc; σuνcιλλcιγμαηιdς ισοημiες. 

Απαιτεi-ται επίσης η 'ύπαρξη μuις κοινής κεντριιςι)ς tράJιεζας που θα κυκλοφορεί το 

νόμισμι:ι κι:ι ι αντίσtοιχα θα το ανιαλλάσει μt νομίσμcιtα τρirων χωρών. Επομtv~ οι 

διαφορές μεταξύ τοu ~ματος των σταθερών Ο'\J\'αλλαγμαι:ικών ισοημιών και της 

νQμισματιι.:ής ένωσης εiνοι σημσ.ντικtς. f'I νομισματική Jιρόσδεση είναι επίσημη, 

μόνφη ιcαι δrυ.ιιοuργε( tvα νέο κοινό νόμισμσ., όιαν οι σταθερό; ισοη.J.ιiες 1\ οι 

c:ιντ(στοιχ.ες ζώνες επttρέπουν την μι:τc:ιβολή της ισοημίας μέσα σε πλαίσuι. 

ΑΜιttίτάι η Un:αρξη θεσμικοU 1tλαισίου (κεντρική τρώιεζά και οι αντίστοιχοι 

μηχανισμο( της), καθώς κσι η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, μtσα στα πλσίσια της 
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ένωσης όταν ο αντίστοιχος στόχος της σταθερής ισοτιμίας είναι ο έλF.γχος της ροής 

των κεφαλαίων προς το εξωτερικό. 

Η ανάπτυξη ενιαίου νομίσματος έχει θετική επίδραση στην αύξησης του 

εμπορίου μεταξύ των χωρών γιατί δεν υπάρχουν πλέον νομισματικά και δασμολογικά 

εμπόδια ανάμεσα στις χώρες της ένωσης. Οι χώρες επομένως ανοίγονται στο διεθνές 

εμπόριο και αντίστοιχα στο εμπόριο εντός της ένωσης, α/J..i:ι. και στη μείωση του 

συναλλαγματικού κόστους. AIJ..i:ι. η πρακτική έδειξε ότι αντίστοιχα ότι η 

συναλλαγματική αβεβαιότητα μπορεί να αντισταθμιστεί βραχυχρόνια και ιδιαίτερα 

μακροχρόνια, από την ανάπτυξη προθεσμιακών αγορών συνα/J..i:ι.γματος. Η απουσία 

συναλλαγματικού κόστους μείωσε τα κέρδη των τραπεζών από τις μετατροπές 

συνα/J..i:ι.γματος. 

Η δημιουργία νομισματικής ένωσης προϋποθέτει και την πλήρη άρση των 

ελέγχων κεφαλαίου ανάμεσα στις χώρες της ένωσης, που πριν σε κάθε περίπτωση δεν 

μπορούσαν να θεωρηθούν ιδανικές. ΑποτέλF.σμα ήταν η μη ισόρροπη ανάπτυξη των 

χωρών αυτών και αντίστοιχα η μεταφορά κεφαλαίου από χώρες με χαμηλή 

παραγωγικότητα προς αυτές με υψηλή. Η καλύτερη κατανομή του κεφαλαίου στα 

πλαίσια της ένωσης, θα φέρει αντίστοιχα και την ισορροπία όσον αφορά την 

παραγωγικότητα και την αντίστοιχη κατανομή της εργασίας. 

Τα συναλλαγματικά αποθέματα των χωρών της ένωσης είναι σε διεθνή 

νομίσματα χαμηλής απόδοσης και μειώνεται η αξία τους από τον αντίστοιχο 

πληθωρισμό της χώρας έκδοσης . Η διατήρηση κοινών αποθεμάτων και η αντίστοιχη 

μείωση του συνολικού ύψους τους, θα μειώσει το κόστος αγοράς συνα/J..i:ι.γματος. Το 

κοινό νόμισμα όπως είναι φυσικό , θα έχει χαμηλότερες διακυμάνσεις απέναντι στα 

νομίσματα των τρίτων χωρών, με αποτέλF.σμα την μείωση των αναγκών για 
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σνναλλάγματικά: ι:ιποθtματα. Ειδικό στην περίπτωση τοu εuρώ, έχουμε την α\•άπτυξη 

του ισχυρότεροu δι.εβ\·ούς νομίσματος και την ωφέλεια vα φτάνει στο 1 % του ΑΕΠ 

των χωρών της Ενρωζώνης. 

01 επιχειρήσεις των χωρών ποu ανήκουν σ& νομισματική ένωση έχονν 

σημανηκό όφελος tιπό την U\ttiστοιχη μεί<ι)(11') tου κόστο~ αγοράς κοι δια-τήρησης 

Ο'\)\'Q.λλά'fμαtος. Η Uπαρξ)1 κοινοU νομiσμιιtος σε περισσότερες από μίιι χώρες 

μειώνει ιην ανάγ>.'] δισκρόιηση συναλλάγιιατος ιιακροχρόνισ. με αποτt4σιια το 

αημο:ντι~ όφελος των αντίστοιχων tπιχtφήσtων. Ε11tιπλtον , στις μικρότερr,ς χώρες 

ιης ένωσης, η ύπορξη ενός διεθνούς νοιιίσμοτος βοηθά στην ~άλειψη περιπτώσεων 

μεγ(ιλης μεταβλητότητας και διιι<ρόιησης και χρήσης (ι)).ων διεθνών νομισμάτων 

καθώς και φαl\•ομέ\•ων •αράλληλης αΎΌJ)άς. 

tl αύξηση ιης ρευστότητας και αντίστοιχα η βελτίωση ιης Θέσης των 

χρημοταyορών είναι σηιιαντικός αλλά και ξεχασμtνος σι πολλές πιρυπώσtις 

πcφάyονtα.ς της δημιουργίας νομισμcιτικώ\• ενώσεων. Τα εθνικά νομίσματα σε 

ορισμένες περιπτώσεις. έχουν απώλειες ~όσο ως προς τη ρεuστότητα όσο και ως προς 

ιην ανάπτυξη και την αξιολόγηση από διtΟνο\ις οl•-οος των αyορών τους. Μετά ιη 

νομισ.ιατιιςή ένωση οι σνιiστοιχες εκδόσεις ομολόγο)ν είναι mo ελw:υστικές και με 

μηδtνucά συναλλαγματικά ι<ό<m) για τι1ς χώρες της ένωσης. Οι χρηματισιηpιακtς 

QV\'Q.λλαγtς ενισ,φοντσ.ι και αντίστοιχα. απ:ό την ύπαρξη κοινού νυμίσματος κσι η 

πρόσβαση ιnις διεθνείς α-,ορtς βελτιώw:ται. 

Ένα ακόμη όφελος αιιό τη νομισματική tνωση είναι η tξiσωση των τιμ6n• . 

Αφού οι 1'\J~ ε.κφράζοvtαι στο χοινό νόμισμα, οι επι-χεφήσεις ποu 

δραστηριο;τοιούντcιι σε περισc1ότφες αnό μία χώρες θά ε[V(Ιι δύσχολο να 

διατηρήσονν διαφορεnκές τιμές. Η χαμηλότερη τιμή σε χώρα της ένωσης θα 
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επιιφάtf~σtι. Όφελος από τη δαιδικασ(α εξίσωσης τιμών θα tχovv 0 1 καταναλωτές 

ποu αποκομiζονν Ωπό τις πολυεθνικές επιχ.εψήσεις (tΠό τη μείωση t (IW ημών. 

Πιι.ρόλαυt<l, η χρ1\ση κοινού νομί<Jμιιτος tχει σημαντικά κόστη. Η κοινή 

ια:ντρική τράπεζα ση,μcιiνει ότι αντίστοιχα θα χαθεί και η νομισματιd1 cvτονομία της 

χώρας μέ).οuς. Η σταθερί1 κο.ι αμετάβλητη ισοτφία αλλά και τα αΎtίστοιχ« 

αμετάβλητα βριιχuχρόνια επιtόκια προκαλούν πρόβλημα σε χώρtς •ον βρiσχονται σε 

φάση ύφεσης. Χωρ(ς η1ν ύπcιρξ11 κοινού νομiσματος οι χώρες σε πληθωρισμό θα 

αύξα-νο.ν τα επιτόκια και οι χώρες σε Uφεση Q(ι μείωναν τα επιτ:όκtα. τους 

προκειμένου να τονώσΟU\' την οικονομική δρα.στηριόn1τα. Ένα κοινό t;πιτό ιc:ιο είναι 

σδίwαtον να Τ\θασείισει την οιιcΟ\'όμι.:ή δραστηριότητσ σε χώρες με Μηθωρισμό ιαιι 

να την εvι<JχVσει σε χώρες με ύφεση. 

Οι χώρες δεν μπορούν νcι ιαιθορίσοuν τον πληθωρισμό τους ωι:ό μόνες τους 

σε αντιστοιχία με εθνικές νομισμαιικές πο).ι-tικές. Ανό:λογο. με τη Ot<n1 πο" tχει Ι<ό.θε 

κ:υβέρνηση σχετικά με την κcιμπύλη Phil ips. Η <ιιιαίτηση για ιι:.:οινό οuσwσηκά. 

πληθαιρισμό, cιπό την νομισμαιι~ ένωση μπ:ορε( να. δημιοuργήσεt άνtίστοιχα 

στρεβλώσεις οτη δομή της αγοράς. Στη μακροχρόνια πφίοδο νπόρχει μια σχετική 

εξομάλυνση, αλλά τα κόστη της απώλειας της μακροοι<ονομικής πολιηκής 

Πολλές χώρες γw. να διατηρήσονν τα επiπr.δα πληθωρισμού τονς επιβάλλουν 

φόροuς προ.:εψtνοu , η οικογομίες να αγyίξονν το f31"btώo τοu πληΟαιρισμοU των 

όλλων χωρών. Αυτό σuμβα{νει για να μην μειωθεί το αγοραστι~ό ε:ιtίπεδο tων 

ασθενέστερων χωρών σε σχέση με τις ισχuρότερες και κατ ειιέιctαση η διεθνής τονς 

θέση. Ο φόρος αυτός θα πρέπει να άνtικο.τασtάθti από μια σειρό. α.ιιό άλλους 

έμμεσονς ή άμεσονς φόρονς. Η πίεση γw. μείωση οιχnαστικά τον δημοσiον χρtονς 
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από την είσπραξη φόρων δεν είναι αναγκαία κακή, α'λλ.ά δημιουργεί πολιτικά 

προβλήματα στις κυβερνήσεις. 

Οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται ανάλογα με την περιοχή είναι ένα ακόμη 

σημαντικό πρόβλημα. Άλλες περιοχές ευνοούνται και άλλες όχι από τη διαδικασία 

αυτή. Οι πόροι από της χαμηλής παραγωγικότητας περιοχές μεταφέρονται στης 

υψηλής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κοινωνικές ανισότητες. Αυτό συμβαίνει 

ιδιαίτερα με την εργασία που είναι ο πλέον μετακινούμενος συντελεστής. Για να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό είναι απαραίτητη η ανάπτυξη διορθωτικών 

πολιτικών για την ενίσχυση προβληματικών περιοχών. Η περιφερειακή πολιτική 

όμως δεν είναι πανάκεια. Γιατί , η μέχρι τώρα διαχείριση έδειξε ότι υπήρξαν 

στρεβλώσεις σχετικά με την διαχείριση των περιφερειακών προγραμμάτων από 

κυβερνήσεις που προτιμούν κάποιες επιχειρήσεις ,υποστηρίζοντας τοπικά ή εθνικά 

συμφέροντα 

Η πολιτική εξουσία ουσιαστικά διαιρείται ανάμεσα στην υποχρέωση που έχει 

απέναντι στην ένωση και αντίστοιχα στις εθνικές υποχρεώσεις. Οι στόχοι που 

τίθενται από τις δύο πλευρές είναι διαφορετικοί. Το εξωτερικό ισοζύγιο καθορίζεται 

ουσιαστικά από τις πολιτικές της ένωσης ενώ η δημοσιονομική πολιτική 

προσαρμόζεται στις ανάγκες της χώρας. Το αν οι χώρες χάνουν ή όχι την αυτονομία 

τους σχετικά με την διαχείριση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Και επειδή 

δεν υπάρχει ουσιαστικά εγγύηση από την ένωση σχετικά με τις ισοτιμίες τρίτων 

χωρών, και επομένως δεν υπάρχει εγγύηση ισορροπίας στο ισοζύγιο τους. Στόχος 

επομένως είναι η άμβλυνση των αντιθέσεων από αστοχίες της πολιτικής των χωρών. 

Τέλος, σημαντικά είναι τα κόστη που προκύπτουν από τη μετάβαση στο ενιαίο 

νόμισμα. Τα κόστη περιλαμβάνουν μέσα και έξοδα εκτύπωσης, εκπαίδευση, 
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αναβάθμιση ψηφ1ακών και φuσικών συστημάτων . Το ...-όστος για παρά:δtιγμιι της 

μετάβασης στο tvρ6> μόνο γαι τις πρώτες 12 χώιwς υπολογίζεται στα 1 Ο εκατομιιύρια 

ευρώ. Το κόστος αποσβέστηκε μέσα στο 2006 όταν και ξεκίνησε ουσιιισtιl(ά ο 

δε\>τεροc; •"Ιiκλος της δ~ιύρυνσης . από τη διαφορά με τη ιu;ίωση του κόοtοuς "''ό τη 

διατήρηcn1 πολλών διαφορtτιιcών νομισμάτων ως σvvαλλα·γματικό απόθεμα. 

9.7.2 "Ά.ρισ-tες vομιαμα:τικέ.ς-πeριοχtς 

Η πρακτι~<t'l t-χεt &ίξει όπ σttς. ανεπrογμένες οι~ονομίες υπάρχει ακαμψ(ά 

μισθών κιχι -τιμών βρttχuχρδνιu και αvτίστοιχιχ ευκαμψία μακpοn>δνtα. Η QΙ(ι;ψψ-ία 

όμως μπορεί vα διαφέ.ρε' σημανηκά α..'tό χώρα σε χώρα και αντίστοιχα νο. απα-γορt'όει 

τη χρήση του εθνικού νομίσμαιος """ μtσο προσαρμογής. Έδειξε ότι η ενελιξία 

τιμών και μισθών και αντίσιοιχα η ελευθερία στη μετακίνηση κεφαλαίων μπορεί νο. 

αποttλέσοuν αντίστοιχα αιιtες για τη δημιοupγία χρίσεων στη (Π)\'Ολι..-ή ζήτηση. Αν 

ένας από το1.)ς δΟΟ αυτούς παρ(ryοντες δεν είναι απαραίτητη η σvμμετοχή σε μία 

νομισματιιcή ένωση. Αν όμως Ot δύο παρttπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύοuν τότε οι 

διαφορές ανάμεσα σε δύο χώρες που nροκύπτουν από τη ζήτηση ανάμεσα στις δύο 

χώρες Οα τις οδηγήσοuν σΤη\' αύξηση της ανεργίας και του πληθωρισμού. Εκτός και 

αν ισχΟΟuν εyyuημέ\.·α ιαιμαινόμενες 'σοτιμίες. Στην περίπτωση αυτή το εvα.)J.ακηιcό 

κόc:πος που προι.:U;ιτει ο.;:ι:ό τη διι~φορά tινό:μtctά. στο ιάρδος ω:ό την (;ν(ι)ση και το 

κόστος της ιu:τάβασης είναι ιιεγαλύτερο από το αντίστοιχο όφελος. 

Ο ακριβής αριΟμός τω" χωρών ποu Οα μπορούσα" να Μοttλtσονν μια 

νομ1σμα·τιk'ή ένωση , η οποίο. Οα εiνσ.ι α·ποιελεσμα-τιΚ1Ί και θα tχει αντίστοιχα όφελος 

για όλους τους συμμετέχ<Μες ονομάζεται άριστη νομισματική περιοχή. Ο 
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Eicbtngιτα>{l990) •umVl:ι δn η ιιι:mιciνηαη """*1iou "'1ι ονθρώ~<ων cm.ς ΗΠΑ 

σε σιέση με τη Εuρώ<η δεν tf,'Oι μιφδτερη. Η μεταφορά του <ιφο.).αiου μΜρεί σε 

πολλtς περυπώc:Jεις γα u;το1ο."Ο.tαοτήαε.ι tη μεταφορά ι:ρyαοiας, και κUτι ανάλογο 

σuμβαίνε\ και στην Ευρώπη ιδιαίτερα στα ειςβιομηχανισμtνα κράτη ο•ό το 1990. 

Ανιό όμως ποv tχει οημοσiα δι.ν εlνοι α.wi η μεταφορά χρηιιατικών κεφcώιίων , 

σλΙ.ά και η μεταφορά φuσucο\ί ...,a).cιiou. Ο τομiαι; της ιδ ... τιι<ής ~ θα 

ιφt<ει σντiστο1χα "' είναι ~μέ\'Ος α<ό nς 6'\ο~ wαρι:μj\Ιισt>;. Οι 

μεταφορές φυmι:οU ια:φαλαlοu εl,'αι "'° σ\ιχνiς cm.ς περισσότερα; <ιρunώσεις ΎUΙτi 
δtν u:τόρχει 01.l\'αΛλαyμαηκός ις(νδuνος • 1<οιν6. εθνικά χαpαt..."t•1ρ 1στιι.:ά., αποvσίu 

ι:ι.J:rι.ων κτλ. Οι Bayumi και Rosc ( 1994) crοyκρί,'Οντος την αντi01οιχ~1 μεταφορά 

κεφα).αίων ανάμεσα στην Ε-Τιςή ήΠ<ψο ιιε τις ό><ο~ ΟVΙΟότητ<ς και τοvς 

nριοροσμο\ιc; στη μετακlνηση ιcι.,.W.ίιον και την με το ΚΟΙ\<ό '<όμισμο και την 

ιύ.ήρη ελευθερία. Η σuσχtτιοη α''άμισα στις ε&ν!κίς α<οταμιι:ύσεις και την ιΟνu;ή 

εd\•δυοη , οucnαστιιώ δηλι~δή η ωroucriα μετακίνησης <eφώ.αίου στο εξωτερικό, 

ήταν μεyαλ\ιτερη στις χώρες εντός της νομ1"μαn<ής tνωσης (ΕΝΣ) οπό ότι στις 

χώρες εκτός ΕΝΣ. tl ιιετακiνηοη πόντως κεφαλαίων μπορεί να αντιμετω1riσει 

προ<>ωρινtς στρεβλώσεις ••ρό να απατtλt<Ιtι μόνφη λ(ιοη. Η μετακίνηση και η 

ι:γκατάστοοη τοu φuσucο\ί wpα).aiou σε άλλη ~ ciναι μ"1 μα<j>Ο)'pόνια 

δuιδυ.....nα "°" δεν μ><ορά \'(1 αναπ()ξtι nς ληότερα U\~ κιριοχtς. 

Η κριτική sιou έχι:ι αοκηΟt.( <1tη Οεωρ[ά των άριστων \.'Ομισμαηκών περιοχών 

εf,..,ι οημαντυcή και ~ιόλογη. Έχτι νο ιώV1:ι μ τη φ\ιση και τις διιWιrοσίtς της 

νομιαμαnι<ής ολαιcληρωσης. •Ι αύξηση της ζήτησης clναι πφισσότιρο συμμετρική 

σε χό>Ρ<ς """ ανήκοuν σε μ"1 νομισμαnιςή έ\-ωση. Η κρίση τοu ΕΝΣ • ι&.φ •"'S οι 

χό>Ρ<ς •OU σuμμετtlχaν σι αυτό αντιμετιimσειν τα ;δ., ιφοβλήμαια. Μετά το 199S 



ιδιαίtερα η μείωση της μεταβλητότητας των πραγμι:ιτ1ιΟΟw 1σο1φιών μ.εταξίι 1ων 

χωρών αυτών έδε.ξε ότι υπί'1ρξε συντονισμός t(ι)V χολtτικών τοuς.. 

Η πρακτι<ή tδιιξε ότι ;:ώρες ποu βρίσκονται σε φάση ανάπτυξη<; μnορεί να 

πο.ροοοιάσουν προβλήματα. στο εμπορι.._ό τους ισοζύγtο. Η ανισορροπία είνο.ι 

αποτtλισμα της α·\)ξησης των εξαγωγών ποu απαιτούντσι για την ανάπτυξη tων 

οικονομιών autώv. Αν αυτf.ς οι χώρες δεν μπορού\• εξαιtiας tiς έ\.·cοοης να 

β&ληώσουν τα ελλεiμματα τους μέσω υποτίμησης. Ο<ι πρέπει να βροuν άλλους 

τρόπους για να μειώσοuν τQ tμπορι.:ό τους έλλειμμa. Αν ιc:α ι η σχέση cι.νάμεσα cm1ν 

αν(um,,ξ'l και την υποti.μηση δεν έχει ωτ:οδειχ()εi εμπειρικά. Υπάρχει πάντως 

σύμφωνα με τον Kurgan ( 1989) οι ανuπτοοσόμt\<tς χώρtς έ;:ουν πιριοσόtεpη 

ελο.στι.:ότητu στην αίιξηση των εξαγωγών από ης αν~μένες. Σύμφωνα με τον 

Κnιgm.3n. οι χώρες ποu βρίσκονται σε φό.ση ανδπτυξης δεν έχουν πρ<ιΎμάτικά 

ανιiγ.:η αναπροσαρμογί)ς της ισοnμlας τοuς -ytατί η αύξηση των εξαγωγών 

υπερκαλύπτει τις εισοΎωγtς που σ.παηούντιιι για την ανάπτυξη της οuc:ονομίας. 

ΕΛ"ίαης. σ'ύμφαινο. με τον De Grauwe ( 1997) αποδεικ\Ι'Uεtαι η σχέση ανάμεσα στην 

οι.;ονομι~ σνό:πrοξη και την πραγμσηκή vποτiμηση, και έχει να κ(ινεt με την 

αυξημένη παραγωγικότητα που παρουσιάζοιιν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Επομένως. 

και τα κεφ<iλο.ιcι που μετακινούνται α·πό τις ανtπτυγμένtς χώρες προς τις 

αναπrοσσόμενr.ς , αποκαθιστοW την ισορροπία του εμπορικού ισοζυγίου. Αν η 

ανά).\)ση α:υtή είναι tγJCUρη τότε δεν νπάρχtι λόγος να μην αυμμετέχουν σε 

νομισμαηκtς ενώσεις χώρες με uψηλούς ρuθμούς ανώmιξης. 

Μίσ ιικόμη οντίθεση με -την θεωρία των ό.ριστών ν()μι<:tματtκ-ών περιοχών έχεt 

νο. ιc:tίνεt με την αχ.οτελε.σμαtικότητα της μεταβολής της tσοιφίσς σε περυιιώσt\ς 

ασύμμετρων μεταβολό>ν στη ζfιτηση. Ο De Grauwe (1997) ~τι<m!ύει "ως η κριn<ή 

αυ1ή δεν εiναι βάσ1μη. Αν η οικονομική πολιτι..-ή σχεδιασ1εί κεντpι1Cά. πιστεύει πως 
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ότι τc.ι θεμtλι6>δη μεγέθη cιφ'ήνοuν την οικονομία να αvιιδράσει κα1 νσ. 

προσαρμοστεi γρηγορότερο.. Επομένως Ο~ί ότι 11 απώλεια της νομισμαtι._'ής 

ε.λεvθφίας δεν Ο..'tΟτtλtί σημαντιι<ό κόστος για τη σuμμετοχi1 σε νομισμcιηκtς 

ενώσεις. 

Η mo σημαντιφeή όμως κριηι.."') ποu έχει δεχθ&ί η θεωρία tων άριστων 

\'Ομισματιχών περιοχ.ών έχει να κά,·ει με το πότε χρησιμοποιtiται (tΠό την κενrρικ'ί1 

τράπεζα • τελικά:, το ερyαλtίο της \'Ομισμαtι._.-ήc; πολιτιιalς. Kcιt γιαti. Γuι παράδειγμα 

η uποτίμηση δεν ο.-ποuλεί ένα εύκολο εργα1.είο που μπορεί νσ. χρησιμοποιηθεί 

σuνέχεw. Λυτό συμβαίνει γιατί από τη στιγμή που Οο. χρησιμοποιηθεί 'Y'U πρώτη 

φορά οι επ.ι.-..·δuτtς έχουν την προσδοκtα ότι Οα χρησψοποιηθεί ιcαι στο μt)J.ον. Οι 

Ο\ιομασtικές ιmοτφήσεις δεν οδrrrούν σε αντίστοιχες μόνιμες υποημήσεις των 

πραγμαηι.::ών ισοημιών. Επ[σης, το αf)Χ\κό πλεονέκτrι~ια των ιnτ:οτψιlσεων ;φνεται 

στη μεσοχρόνw περίοδο. Αντίθετα. η πρ<ύτη νποτiμηση λάμβιiνετο.ι υπόψη σαν 

σσύμμι;τρο γι;yονός, όπως συνέβη cmς χώρες του ΕΝΣ το 1992. Το κόστος; 

Επομένως της νομισμσ.ηl(ής δέσμευσης δεν είνο.1 σημανrικότερο αιιό το κόστος της 

αυτόνομης υποτίμησης. 

ισοημιών, εiνο.ι αποτέλεσμα της αντίστοιχης οικονομι-..-ής ελεuθερίας σε κ-άθε αγορά. 

rια ης σχετικά σ.νοιχτές οικονομίtς to κόσtος ποu θα ωcαvαφέρε-ι την 1σοημία στο 

σημε[ο ισορροπiας εiναι σχετικά χσ.μηλό. ενu>.λακτι.:οi τρόποι μπορούν να 

επαναφέρουν την ισορροπία • όπως εiναι για παράδεryμα. μία προσαρμσγή της 

δημοοιονομιιaΊς πολιτικής, που fΙΠOp&i \'(Ι. γίνει πιο tίι._"Ολα σε μιcι <ιΥ()ιml οικονομία 

από όη σε μίά κλειστή. Με βό.ση την σχετική σtσθερότητσ nμ(ιΝ οι ιι.νοικttς 

οικονομίες είναι πολύ ιςuλοi υποψήφιοι γιcι μια νομισμαηκή ένωση. Οι εuρωπαϊιctς 

οικ:ονομίες στο σ\ινολο τους θεωροUΎtαι ανοικτές οικονομίες • σt αντίθεση με την 
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εu~αίκή ένωση η οποία θεωρείται .Ο.εισnl <ι>ς ένωση γιιι τα μη μέλη ΠΚ· Αυτό 

ίσως σήμαινε. ότι η Εuρωπαϊκή Ένωση ε[ναι μiα όριστη νοJ.1.1σμαηιςή περιοχή, όπως 

πtσtεύοuν οι Mas...-.on και Tay1or (1993), αλλά η πραγματικόη1τα tί\.'αι διαφορετική. 

Καμία χώρα της εuρω~ιαϊιcής ένωσης δεν έχει πάνιο από 10 25% των εξαγωγών της με 

οποιαδήποτε (ιλλη χώρα της ένωσης. Η μετακίνηση της •ι>"(ασίας δεν είναι ελεύθερ11. 

α)J.ά και η αvτίστοιχ.α μι:τακινο(ιμενη εργασίσ. δεν θεωρείται <ιποτελεσμuτική. Η 

α'Vάπτvξη στην εuρωζώνη δεν ε:i.να ι ισόρροπή t:αι ανtίστοιχ.α υπό:ρχιι σημαντική 

διαφορά τιμών στα πλαίσια της ι'υραιζώνης. Μια πιΟαVΙl αναπροο<ιρμογή των στόχ.ων 

ιιε βάση την κεντριιcή διαχι;ίριση της ανάιπvξης και την προσ~rάθεια μείωσης των 

ανtιθtσεων αν(ιμ.εσα στα tςράτη-μlλη Οα μπορούσε να οποτελ.έσει ιην αρχή μίας 

νομισματιιcής άριστης ;τεριαχής. 
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9.8 Προτάσtις yιιt διtθν1ί μέτι)ά ntριορισμού 1ι;:tρδόσκοnοο)ς μι:τα1ι;:ινι1 ctης 

κιφαλα(ων 

Το ν.tάρχον σύστημα της ε).εύθερης μετακίνησης .εφαλαίων <rοχ\'ά έχιι 

δεχθε:i διl(Qtολογημένη 1'.pttι"-"ή .::σι θεωρείτσ.ι σαν ένά «μη» σiχrτημα εύθραυστων 

χολλάπλών ισορροπιών. Εtνcι &. και η βασική αιτία εύκολ~ και σχετικά 

ανέξοδης μεταφοράς κεφαλαίων ?ιου εuθόνι:ιαι Ύισ τη δημιουργίcι 1'.ρίσt:ων. Γw να 

'ϊttριοριστούν οι rtρδοσ"ΙCοχι.:ές. επιθέσt.ις. σtα πλαίσια πάνtα του συσn)μαιος 

χωρiς δεσμεύσεις έχ.ουν γiνε-ι ορισμένες προτάσεις γιcι την ανημετώπ-ιση τοu 

•ροβλήμαιος της ανι;ξέλt-ιιcτης μεια<ίνησης. 

Ο Wίlliamson (1983) πρόιεινε οι <rοναλλαyές μειαξύ ιων βασι<ών 

\1Ομισμάτων \.'ά γίvονται με βάση μια ζώνη διακύμα\·m}ς. rια κάθ& νόμισμα 

1ιφοτεiνιι tον ιδιαίτερο υπολογισμό της θι:μελιώδο-υς ισορροπίας 

αuναλλάγj.Ι.(.ιnκής ισοημiας • όπως; ονομάζει την πρα:yμα-ηιrιl ισορροπiα που ε.ίνσι 

<rομβαtή με ένα επίπε<5ο δφtήpησης τοu ισοζuyίοu τρεχοuσών συναλλαγών .Η 

ισοημiα αvtή θα αλλάζει όιαν και ια θεμελιώδη μεyίθη μφς οικονομίας 

α?J.άζοuν. Όταν μεταβληθεl για παράδειγμα ο πληθωρισμός , τόιε αλλάζει και η 

ισοtιμW. Όμως. δεν θα πρέπει να σun,έοuμε την κεντριtςή ισοnμία σt: μία ζώνη , 

με την ισορροπία των θεμελιωδών μcyεΟών. Η ισοτιμία θα. μχορεi να 

μεταβάλλεται μέσα σε μισ ζώνη ± 10% από την ισοτιμία ισορροπίας. Η ιδέα ουτή 

<rονδuδζεαιι κοι με τα μεγάλο αuιά όρια διακύμανσης με την έννοια ότι η 

τρώιεζα δεν θα δεσμεύετσι σε περίπ1ωση που η ισοτψία ισορροπiας άyyίξει τα 
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όρια να αΎ()ράσει ή \'α πουλ.ήσε1 tθνι..-ό νόμισμα • α)J.ά θα αναπροσαρμόσει την 

ισοτιμία ισορροπίας ~ου Οtτει. Α \Jτό δημιοuw.ί πρόβλημα <Η Ους κε.ρδοqκόπους 

οι οποίοι mστεΟΟuν rιως όταν το νόμισ.ια Θα φτάσει to σημείο uποστήριξης θα 

ιmοχρεωθεί η τράπεζα να το στηρίξε-ι σt ημή εκτός ζ<i>νης. Ο WilliamSQn πι<Πεύει 

όη η σημαντική ανατίμηση τοu δο).αρίοu την περίοδο 1980-85 θο μπορούσε να 

ε.ίχε αποφενχθεί γψή η t.."Vβtρνηση των ΗΠΑ δεν θσ. μπορούσε με βάση αυτό το 

πλαίσιο να εφαρμόσει τόσο επ.cιςτατu:ή πολιtt...-ή. Η cιποστο.Οεροποίηση της 

κερδοσκ01ιίας που υπόσχεται το σύστημα αutό. δεν θα μrιοροΟΟε καν να 

αποτρtψει την κερ.5Qσχοπ1α στην πρόξη. 

Ο McΚinnon (1988) πίστευε πως το πρόβλημα δεν ήταν οι σuνεχεiς 

μετατροπf.ς νομισμ6:tιιΝ γιατί ο καΟtνας Οα μπορούσε να δημιοuργήσιι 

χαρτοφυλάκ~ο αποτελούμενο από χολλά εθνικό. νομίσμcιτα. Και ενώ το \'ά tχει 

Κ'άνtiς πολλα.."t).ά νομίσματα στο χαρτοφ1Jλάκιο του με:ιώνει λογικά τον ιςίνδvνο 

τοu απέναντι στu; αγορές, η ελευθερία στη διαμόρφωση τοu, δίνει τη δuνατότηΤα 

σε κερδοσκόποι>ς να δημιουργήσουν χαρτοφολ6:κu:ι vψηλού ρίσκου. Ο ϊλεyχος 

επομένως σε ένα νόμισμα είναι αδύνατος. Η αύξηση της προσφοράς ypήματος θα 

πρtπει να ελi:yχεται σε διι;θνή βάση. Για παράδειγμα αν αιιξηΟεί η ζήτηση για το 

δολάριο σε σχέση ιιε ΤΟ Εuρώ και η προσφορά χρ1jματος παραμείνει αμετάβ'-ητη, 

τότε όπως είναι φuοικό to δολάριο θα ανο.τιμηΟε-ί. Το αποτέλεσμα θα είναι να 

επηρεα01ιί η πραγμαttκή οιιςονομία και των δύο χωρών. Ο McΚinnon πιστεύ.ει 

πως οι αλλάγtς στην πραγματική ισοτιμiα θα αποφευχθούν αν προοδέσοvν τα 

νομiσμαtα τοος με τέτοιο τρόπο ώστ.ε: η προσφορά ypήμιιτος \'(t μεταβά)J.εται 

αντiσ-ιροφα σt σχέση με τη μεταβολή της ισοημlας. Για παράδειγμα αν 

ανατιμηθεί ΤΟ δολάριο έναντι τοv εuιχi> τότ& η FED θα είναι ιmοχρεωμtνη να 

<ωξήσει την προσφορά του δολάρiου και η εκτ να μtιώσε.ι αντίστοιχα την 
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•ροσφορά του Ευρώ iφ<>1'tψtvoυ να ιιην ιιtταβληθεί η πραγμοιι"1'1 ισοτιιιία. 

λυτό συμβαίνει ουσιαστικά όταν οι νομ,.,μαη<iς αρχίς της χώρας αyοράζονν τα 

<01 αι;>ή\τι τις οοrονομίις ανcιπιράισw; αΜ τις ανriστΟ'Χf'Ι μnaj\o)-4 στις 

ιοοτψlις. 

Ο "1ίριος όγκος όμως των συναλλαγών δεν tχει να <όνt.1 με την ανταλλαγή 

νομισμότων αλλό • με την ανταλλαγή διι:Μν ομολόγων. Αυτ~ μάλιστα 01 

αντο.)).αγtς έ-ι;wv <ατά "1ίρια Ί.ttro να <όνουν με αδρανοποιηιιtνες •αρ<μj!άGιις 

κροια:ψt-'ΟΙΙ νο δtατηρηθοW στα~"' ΙΟΟtψiες ιαn τα ιιντΙατeχχο ..,tό<ta. Τα 

•ροβλι\ματα .συ •ρο•-ύοπονν Μό την κρδταση αυτή είναι αρκιτό. Πολ>.οί 

οικονομοΊ.tfrοι ακορρiπταυν οαν αιrlα της μεταβλητότητας τις όντα~ 

νομισμάτων. Η στο.θερ6τηια tο}ν προ.yμαtι.:(j)V ι<10ημιών εξαρτάται βδ.σψα από 

ΤΟ επ\πιδο nμών ί'tOU ttς διαμορφώνει , ΚΟ\ εξαρtιitαι από νομισμαnιcο\ις 

Ο Tobίn (1978) στο ι<λ•ιc>σι<ό τον Ι.pγο τον!ζcι όn οι βρο~ ~ 

μιγω..,ν <tΑp<lλαίιον ~φ<>καλο\ίν αστάΟι;ια στις διεθνείς ayoptς. Π1στtiιι:1 ""ίσης 

όt> οι κυβερνήσε~ς tχοuν πι:ριορισμένο π'ΙJ;σν ρόλο σε σχέση με το σύστημα χωρiς 

δεσμεύσεις. Οι απότομες μιταβο~ ιων .. ιτοκίιον μπορούν επίσηc; να 

χροκαλίοουν αναιαραχή, Για αντό το Ί.ttro ο Tobin χροτεiνιι την .. ιβο).ή φόρον 

στις δ<ιθνtlς σuναλλα~ «όμμο στοuς τροχούς τον ~ συστήμaτ090, χου 

θα μχορcnίσε να ωιοθαρρύνa τοuς <ιρδοcn:δχοος αΜ το να κό\'ΟΙΙV βρο~ 

1<1νήσεις ανάμοοα σε νομίσματα • 1<1νolίJUV0ι a.ό μυςρtς αλλαγtς ... ιτοκίιον. 

Προτεiνιι την εισαγωγή ενός μικρού φόρου της τάξης τον 1% στις j!ραχυχρόνιι:ς 

σuναλλαγtς • aλλό όχι και στις αντίστοιχες μοκροχρόνιι:ς. Ανιός ο φόρος θο 
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δώσει μια σχετική αυτονομία στις εθνικές νομισματικές αρχές. Ο Tobin δεν 

περιορίζει το φόρο μόνο στις νομισματικές συνα'f.λαγές, αf..J...iJ. στο σύνολο των . 

κεφαλαιακών ροών. Δέχεται, ότι πράγματι οι περιορισμοί αυτοί θα επιδράσουν 

αρνητικά στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, αlJ.iJ. το όφελος που αξίζει τη 

θυσία είναι η νομισματική αυτονομία. Η πρόταση του Tobin διαφέρει από αυτές 

των Williamson και McΚinnon στο ότι σε αντίθεση με την άποψη τους ότι η 

μεταβλητότητα είναι το πρόβλημα, πιστεύει ότι η αιτία είναι η μετακίνηση 

κεφαλαίων. Πιστεύει ότι η κερδοσκοπία στις αγορές αγαθών που δεν έχουν 

μοναδικότητα (όπως είναι για παράδειγμα τα έργα τέχνης) έχει επικίνδυνες 

συνέπειες. 

Η κριτική που ασκήθηκε στον Tobin υπήρξε έντονη. Η βραχυχρόνια 

μετακίνηση κεφαλαίων δεν έχει πάντα κερδοσκοπικό χαρακτήρα και η 

φορολόγηση θα μπορούσε να καθυστερήσει πληρωμές που θα είχαν στόχο τη 

σταθερότητα, όπως για παράδειγμα αγορά συναΙJ.iJ.γματος από την κεντρική 

τράπεζα για τη διατήρηση της ισοτιμίας. Η επιβολή φόρου θα μείωνε το εύρος και 

το πλάτος των αγορών χρήματος, και η σχετική έλλειψη ρευστότητας κάνει τις 

αγορές πιο ασταθείς από πριν. Το διεθνές εμπόριο θα επιβραδυνθεί και οι 

οικονομίες θα πέσουν σε ύφεση. Η χρηματαγορά με τη σημερινή της δομή 

προκειμένου να αντιμετωπίσει τον περιορισμό θα δημιουργήσει νέα προϊόντα που 

δεν θα υπόκεινται φόρο. Η νομισματική αυτονομία δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει 

αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές είναι αιτία δημιουργίας κρίσεων, από τις ίδιες τις 

καιροσκοπικές νομισματικές αρχές. Η επιβολή φόρου θα συνυπολογιστεί στο 

πιθανό κέρδος του κερδοσκόπου, και θα αποτελέσει κίνητρο για αύξηση των 

κερδοσκοπικών κινήσεων. 
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!Ο .Συμπεράσματα- ιmάντηση στα βασικά ερωτήματα 

J 0.1 Μεταβλητές που δεν χρ1ισιιιοnοιι'ισαμε στην 
ανάλυσ~ι μας και αιτιολόΎ11ιn1 τ11ς μ11 χρ1\σ11ςτους. 

Στη διάθεση μας 1ιε β/.ιση τον αρχικό σχεδιασμό των μοντέλων της 

διδο.κτορυcής δ10τριβής εl;ιαμε μια οcιρά αaό ...ςηyημση.tς μεταβ).ηttς 0 1 οποicς 

W..<ά δcν εντάχθη.:uν στο μοντtλΔ ονάλuοη; και ·~ .,., διάφορους λό'ιοο;. 

Σ"'"'6ς αυτής της a<ότητος ciναι η •αpοοοiαση τους ιωι η ΙΜiοτοιχη ανάλυση '°"' 
αιτιών Ί'« τις oιroicς οι μεταj!λητtς αuτtς βyήςαν από tα μονttλα μας. 
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10.ι.ι Πολιιιιcό(:ιι(νδuνος 

ll<ilin•~ .t.·δv\-ος; Πρό«ιτcιι -,.α τον δι:Ιχτη x<Wrι<Olί ""-δWου με Ι\άση την 

ανάλuση τοu ΟΟΣΑ <αt παiρνει nμές αΜ 1·10. 11 χρήση της μcταβ).ητής οuτής cixε 

προταΟtί από τους Cltionis ''" l i aτgo,'1\S (2003) οαν εuχολόγ1<> στον επΙλοyο της 

ερyασlας τους. Η πραγμαηκότητα όμως όταν eργ(ι.ζtτω ιrο.νeiς με ιιηνιαlα δεδομένα 

εlνω όtt ποτt δεν αλλάζι;ι σε τόσο μι<ρό διάσn1μα ο διίκτης πολιτικ<ιύ <ινδύνοu. Η 

αλλαγfι tρχεται μL ε~tς ή αναtροπή ιαιΟεστώtων •ou μ.~ιιοριί να διαρκέσει 11:άνω 

από τtσσcρα χρόνια, ενώ <αι η mθανή διαρκής ιναλλαγή των •vβιρνήσεοw σε μί<ι 

χώρα θα fxcι σαν αχοτtλεσμα ιον ονξημέ>v ιwλιτικό <~\ΝΟ δwιρκώς. 

Η c>.6X'C"'I δ<όρκεια σJJ.ιrιής εr.uι ο auς χρόνος. Στο δcίγμο μος όμως ο• 

αλλογtς """ κορατηρήθη<ον ψιερ.vύσον τα 3 χρόνwι tνώ στην κερύnωση της 

λCΙΙ<ορωσlας δεν μεταβλήθηκε. Επομέ\"°" δεν μεταβλήΟη<e ο διίπης στη διάρκεια 

της αν<ιλuσης και δεν cπηρ(ασε την ανάπτυξη των φαινομέ>ων αυτών. Αν 

.. ρtλαιιβόνονταν •tστεύοuμε •ως η συσχέτιση της με τη δημιοupyiα κρίσtων Οα ήταν 

Οιτιιa) , Όσο μeιώνttάt ο πολιηιcός ιdνδιινοι; μειώνtt<ιι και η αντ(στ-οιχη Α"ιθανόtηtα 

φlcrης. θα ιικορtσεt να Q:et εφαρμογή σε χιθανή μακροχρόνια ανάλuση ίσως πάνω 

αΜ Ι S tτη. η η χρήση ινός διύcτη """ '"' σu>-οtrει κεριοσότeρους •αρόγοντες όπως 

clναι γtα χαρόδι:ιγμα η ιφmκή στην οικονομική κολιτικη μwις <νjltρνησης , η 

μtιρηση των •ροΟ•οβtσεων ωιασχόλησης '"" άλλtς. 
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tO.t .Z Μnαβλητiς ιι:οu αχι:τiζονταt μι: την11ραyμα-τική οιιιcονομ(α 

Τψή αιρc).αίοu: Πρό<ειtα\ .,.. ΤΟ 1<\ιροο ~φοtόν .-.φγ.ιαι; σήμιρα Ι<Ολtτuςέ.ς 

"'" "6λιμοι <φρτώνται ιιποιΟ.<ι<πυάι ωώ το "'1ρtλαΜ> και τη yινικ6u:ρη δlάχ<iριαη 

του σ•6 τις ΙCUj!<ρνήσειι;. Είχαμε δημιοuργήcπι χρονοοιιρtς μι την μtση μηνισlα τιμή 

του πιτρc).αίου του βασικού προμηθεutf\ κ60ι Χ~· Όμως η σι~μαντική 

σλληλιξάρτησι~ των ωJ.ων μεταβλητών από την tψή του πετρeλαίου και η ερμηνεία 

1'ιΟU tδtvαν οuο1ασηιώ. στην εξήγηση τώ\• νομισμαηκών κρiσι:ων ••ας οδ1)yησε στο να 

αφαιρl.οουμε τη μεταβληtή αυtή. Η συμπεριφορά 1'1'; Λισu:ύουμε πως θα tχει θετική 

οιίδρασι~ στις χώρcς wου είναι ιισcrιωyιi.; ι;νtρyειας. <Qι αρνητική στους παρο:yωγο(ις 

a-tpyt;ιaι;. 

ινιρyδ πληθuσμ6. Η αΛΟυσΙα ιπαρκών στοιχιtων yια τιι; χώρ<ς της ανό.λιισης μας 

πλην της Ρουμανίας και η αμφιβολlα yια την καθυστtρ•\"'1 που tχιι η α\ιξησι~ της 

ανιργlας στην κρίση μας κάνσuν να την απορρίψουμε. Η σuσχtτισι~ είναι προφανώς 

θετική. 

Παράλληλη αyορ6 χρήματος: Πολλοί 01κονο1ιολό'(Οι Οιωρο\r.• τιι; ανισορροπίες 

στην 1t0ράλληλη αyορ6 σαν προάγytλο πιθανής .φlcniς. Η άωψη αutή αν ιmι είναι 

αχnι>:ά σιωτή, ιαχιJ<ι μ6''0 yια σ\r.'Τομο χρονικό διάστημα. 11 a\'ώιτuξη ικτεταμέ\'ωV 

διιm.ον ΙΙαράλλη).Θν αγορών στην Α\'ατολική Ευρώπη cuvoti ιιο.τά βόση τη 

σταθφδτητα "'" του ιθνιχοο •wiοματος μαιφοχρ6νΙCΙ. αu:ιδή αντuαιθl<nά το ρό).ο 

του σαν μl<ιο διαtήρηοης της αξlας στην crrop6 αρΜ>ρlςt• την •ραypατιι<ή 

μ&ταβληtότητα τοu. Χαροιςτηριοτι.1(6 ιί,•tιι το aαράδι.ιγμα των χωρών της Jιρώην 

Γιουγκοσλαβίας όπου προγμαnκό νόμισιια των χωρών αυτών ήταν αρχικά το 

Γερ11ανικό Μάρκο και στη σuνέχε1α το Euρ<i). Λ<ό11η. δcν ι'"opti κανε'- να 'J''ώρίζι:ι 
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ούτε την πραγματική έκταση , ούτε την ισοτιμία στην παράλληλη αγορά που παίρνει 

διάφορες τιμές ανά λεπτό και οι όποιες εκτιμήσεις για μέση μηνιαία ισοτιμία είναι 

άκυρες. Αυτό που θα μπορούσε να βοηθήσει θα ήταν μια μεταβλητή για την 

κατάταξη της μαύρης αγοράς σε σχέση με άλλες για την κάθε χώρα αλλά αυτό 

απαιτεί τεράστια προσοχή στην ανάλυση του. Πιστεύουμε πάντως πως 

μακροπρόθεσμα η ανεπτυγμένη παράλληλη αγορά εμποδίζει τη δημιουργία κρίσεων 

και η σχέση τους είναι αρνητική. 
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10.1.2 ~1αιφοοικοvομ1κtς ~ιεταβλητtς 

Εγχώριες πιστώσεις : βασ1.:ή μεταβλητή όλων ιων θεωρηιικών μονιέλων. Στην 

1φαγμαnκότητα η χρήση ό).ων tων μετuβλ•1tών που σχετίζονται με t<ι. 

μαφοοικονομικά με'fέθη ι.ιλληλειιι .-uλύπιει χαι ιpμηνεύε.ι τη σuμπεριφορά ΤΟ\> 

μοvτtλου κuι η σοοχέτιση με ης εγχώριες πιστώσεις είναι \>'fηλή. Για αυτό την 

ωτ:ορρiπτουμε κοι mcntύouμε ότι η σχtση της με την δ11μιοuργίu κρίσεων είνnι 

θετιιcή . 

Καιάθεσης <11βtρνησης σιην <ενιρική τράπεζα: Η ιrογκεκρψtνη μειαβλητή 

αvαφtρεται στα ποσά ΠΟ'U tχει κατατεΟtιμt"α στην ιι::ενιριιςή tρά::u:ζα η εκάστοτε 

ιαιβέρνηοη. Τελικά. αποφασίσαμε ""'<; δεν έχει νόημα να αναλΟΟουμε τη 

~ε.tφιμtνη μεταβληn·1 αφο'ύ τα π0<1ά αυτό. ούτε διοχετεύονται ποtέ στην ι.ιγορά 

παίζονιας το ρόλο του έσχατου δανειστή , oύtt ι:.~ιφcινίζονται σε όλη τους την 

έκtαση. 
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10.2 Γενικά συμπεράσματα και προτάσεις yια 

περεταίρω tρευvα. 

Οι vομισμαttκtς 1φiσεις έγιναν πιο σιtΧ\•ά φαινόμtνά την μεταπολξμική 1tεpioδo 

κσι ιδισ.ίtερα μετά την κατάρρεοοη του θreιton \Voods. Οι τραnr.ζικtς κρiσtις ποu 

ακολούθησαν τη δε<αtτiα τοv Ι 980 και η άμεση σχtσ>ι τους με την ανάπrοξη των 

αντίστοιχων νομισματιl(ών. Το άμεσο nποτέλ&σμα ήταν η ανάπrοξη των λtyόμενων 

διπλών κρίσεων (τραm:ζική και νομισμαηιcή κρίση τ(1vτό)'pονα). όπου όπως είδαμε οι 

πιο αδίιναμες τρά.-τtζες επιτεiνοuv ιςαι ε.1Cιtαχύvοuν το πρόβλημα της φuγής 

χ&φαλαίοu και της όλο και μεγuλύttρης υποτί~ιησης στο όλο και πιο προβληματικό 

σiιστημα της χώρας. Στην >φίση τοv 1997 στψ Ασία, αλλ<ί .vρίως στην πρόσφατη 

κρίση τοv 2008 εi&.με όrι η ~αδοτικότητα της κρίσης από τη μία χώρα στην άλλη ή 

και σπό τη μία ήπειρο στην άλλη μ."topti να ε.i,•cιι άμεση. 

Τα θεμελιώδη μεγέθη ""ίζοvν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανόιmιξη 

νομισματικών ιφiσεων όπως είδαμε και στην c:χνάπ-tuξη των μοvιέλων πρώτης και 

τρίτης γενιάς. Οι μωcροοικονομικtς ανισορροπίες όπως εiναι ο uπερπλη&ω.ρισμός, η 

δημοσιονομιιcή αστάθεαι και τα ελλείμματα στο εμπορlλ"ό ισοζνyιο, είναι tδαιίιερα 

έντονα στην περίπτωση της μετάδοσης της κρίσης στο εξωτερικό. Ακόμη, ο 

άΠΟCJ\Λ'fΟνισμός των αγορών • ο δανεισμός σ& συνθή~ας ηΟικοϊ~ κινδύνου. '-'"ΟΙ οι 

ατέλειες της αγορά; σννuλλάγματος μιιιορεί \'α ttpοκαλtσονν τριyμοUς στο 

νομισμο.ηt\ό και τ.ραπεζικό σ6στημα. 

Τα ΟεμελΑώδη μεγέθη αιιό μόνα τους είνσ.ι ικαν<ι και αναγκαία να προκαλέαοvν 

κρίση, Q)JJJ. δ<ν μπορούν,.., εγγuηθούν αντίστοιχα τη δημιοuρyiα της. Τα Οεμελιώδη 

μεγέθη δ<ν μπορούν να εξηγήσονν τόσο σύνθετα φαινόμεν<>. όπως είναι μία διπλή 

κρίση. Χώρες με φτωχά μαιφοοικονομι<ά μιrγέθη δεν είναι απάραίτητσ ότι θα 

παρουσιάσουν κρίση • και συχνά μkι ..:ρίση είτε στην χώρc.ι της δηfιιοvρyία.ς της είτε 
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αντίστοιχα πρόκειται για κρίση από μετάδοση, δεν μπορεί να διαγνωστεί εύκολα και 

έγκαιρα. Οι πεποιθήσεις και οι προσδοκίες φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

δημιουργία κρίσεων , ιδιαίτερα στην εξήγηση της φυγής κεφαλαίου και της 

μετάδοσης όταν μία χώρα βρίσκεται σε κρίση, είτε από λάθος είτε από την 

κερδοσκοπιιcή συμπεριφορά των ξένων επενδυτών , είτε από την πεποίθηση ότι οι 

κρίσεις είναι φαινόμενα που συμβαίνουν από την ίδια την οικονομία. Αυτό που έδειξε 

και η πρόσφατη κρίση είναι ότι συστήματα που θεωρούνται ανεπwyμένα και ασφαλή 

είναι κατά βάση ευάλωτα. Η σύγκριση που συχνά γίνεται ανάμεσα στην 11/9/2001 

και την κρίση του 2008 έδειξε ότι ενώ στο τρομοκρατικό χτύπημα ελάχιστα κεφάλαια 

μετακινήθηκαν, μεγάλο μέρος των κεφαλαίων που είχαν δημιουργηθεί, χάθηκαν. 

Παρόλη την αναστάτωση όμως που επιβράδυνε βραχυπρόθεσμα την οικονομία το 

χρηματοοικονομικό σύστημα δεν είχε σοβαρούς τριγμούς. Το γεγονός ότι η 

αμερικανιιcή οικονομία είχε κατά βάση βασιστεί στην παραγωγή ουσιαστικά και όχι 

μόνο στον τραπεζικό δανεισμό, η εστίαση σε μακροχρόνια δάνεια για τη δημιουργία 

επενδύσεων και όχι σε βραχυχρόνια για την εξισορρόπηση ισολογισμών, 

διεσπαρμένα χαρτοφυλάκια , η ύπαρξη της FED σαν έσχατου δανειστή και η 

απουσία παιχνιδιών ηθικού κινδύνου και επικίνδυνων δανειακών ροών αποτέλεσαν 

σημαντικές δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή κρίσης. Αντίθετα, η απουσία όλων 

αυτών των παραγόντων σήμερα στην κρίση του 2008 ήταν καθοριστικός παράγοντας 

για την ανάπτυξη της. Φυσικά, όπως έδειξαν και οι Chang και Velasco (2001 ), ακόμα 

και ασήμαντες αλλ.ιJ.γές σε μικροοικονομικό επίπεδο ( η κατάρρευση μιας τράπεζας, 

μεγέθους της Lehrnan Brothers) μπορεί να είναι αντίστοιχα αιτία κατάρρευσης 

νομισματικών συστημάτων χωρών ολόκληρων. 

Η ασιατιιcή κρίση, η πιστωτιιcή κρίση του 2008 και η μεγάλη ύφεση του 1932 

έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης ένα 
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ιύθραικπο τραπεζικό σύστημ<ι δεν άντεξε τις m.tσε.ις των πτωχεύσεων και των 

μt:ιώσεων στην πραγμαηκή αξία ποu προήλθαν ά;τό τον ι:mοπληΟωρισμό. Στην 

αναtολιιςή Ασiα το εVθραuστο ιωι πλήρως διεφθαριιένο τραπεζικό σύστημα, ο 

αποπληθωρισμός και ο αuξημένος δεί<της. "φtωκοιnό>ν εiχε α•ριβώς τα ίδια 

αποτελέσματα. Στην ιιςρiση του 2008 αντί.στο,χα, ο' πτωχείισε~ των tπtνδυτικών 

τραπεζών προκω.εσα.ν την .:ατό:ρρεuση του τραπεζι..-οίι συστήματος και χωρών tou 

εξωτερικού. Αυτό σημαίνει ότι η προσtγγιση αυτη ήταν πιο σωστή από την 

αντίστοιχη του Kwgan σχεηκ:(ι με την τρfτη γενιά μοντtλων, αφού δεν είχε 

προβλέψει το ενδεχόμιΝο μιας ασύμμετρης κρίσης •Ον δεν σνν&.ται άμεσα με 

αρνηtι•ά θεμελιώδη μεγέθη μιας οικονοιιiας. 

Λφοίι τα θεμελιώδη μεγtΟη μπορούν V(ι. εξηγήσουν ικανοποιητικά την κρίση σε 

μ\ά οικονομία για-τί περισσότεροι αναλυτές δεν βλέtιοον ποτέ την κρίση να έρχεται; 

Με την ανάπrοξη χαγιcόσμιι.ον δομών στην οικονομία • δεν αρκεί μια απλή ανάλυση 

των μακροοιιιe.ονομικ:ών μεγεθών. Οι ιιροτάσεις για μια ttrορτη Ύtνιά μοντtλων 

εξήγησης δεν σιrγιc)Jνονν μόνο στην αν6λuση τόσο των πολιπκών όσο και των 

οικονομι.:ών μεταβλητών. αλλά στην αντίστοιχη σύνθεση τους με κοινωνικtς 

μεταβλητές ό'Ιtως εi\·αι για παράδειγμα ο δεU..-της κοινωνικής. cινάπτυξης • κcιθώς και 

μεταβλητές που έχοvν νσ. κά.νουν με την οικονομική δραστηριότητα όπως tίνάι για 

Jιαράδειγμα η οικονομικ-tΊ ελεuθερiu. 

!τα χλαίσια της ερyασiσ.ς εξετάσαμε μια σειρά α-ιι-ό μεταβλητές ποu κρciγμιιtι 

iχονν επίδραση στη δημιονp-γiα ~ρίσεων. θα ξt"'νήσονμε α•ό την κατηγυρiα των 

•ιακροοιl(ΟVΟμικών μεταβλητών ~ov ιmά.ρχ,ουν στην πρώτη και στην τρίτη γενώ. Η 

πρσyματι»..-ή ισοτιμία φαίνεται να εiναι ση_μο.ντι..-ή και η σχέση της με την ιφiση 

αρνηηιcή. Τα <ινναλλάγματικ~ αποθtμα•α της. ι.:άθε χώρας επίσης φαίνεται να έχοuν 

αρνητι>.-ή σχέση με τη δημιονργία κρίσης <ιννήθως. , αλλά δεν αποτελούν το ιciιριο 
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Κ'ριtήpιο για την εξήγηση 't(l}V κρίσεων rιou όπως είπαμε αποτελούν εξαιρεηχά 

σiινθετα φα\\•όμ<να. Μ•ορεi γw. παρό.δtιyμα ιιια ΙCΙ>βέpνηση να μη θε).ήςπι να 

χρησψοποιήσει τα αποθtματο. της σο.ν ό:μυνσ. απέναντι σε μiα κερδοσκοπική επ1θωη, 

01Cότε η σχέση ανάμεσα σtα αννώJ..αyμαηι<ά α,-ιοΟtματ·α κο.ι την κρίση Οο ε.ί\'αι 

αρνητιιcή. Οι εγχώριες πιστώσεις ενώ ωιάρχοuν στα βασικά θεαιρηηι<ά μοντtλιι στην 

πραyμαιυcότητα παροιισιάζοuν μεγάλη συσχtιιση με ης υnόλοuτες μα<ροοΙΚΟ\'Ομ1κtς 

μεταβληιές και yw. αυτό δεν .ερ\).αμβάνοντα1 στα αντ(στο1;ια εμπιιρ1<ά μοντtλα. Η 

προσφορά χρί1ματος με την ενρεlα tννο1α (Μ4 <α1 μη φοοι<ές μορφές) ο.ποtελεi έναν 

αtςόιιη παράγονια ποu tχει ''« χάνει με. την δημιουργία Ι(ρiσεων και η συσχtτιση τοvς 

είν<.ιι Οετιιιeή. Όσον αφορά τα tπι-tόt(l.Q: Οα λέγαμε πως η σχέση εχιτοκiοu και 

δημιοuργiας κρίσεων εtναι θεtική αναμφισβήτητο.. Στη\• ιιιρώιμή ανάλυση μας ε:ίχ,αμε. 

χρησφ0;ιοιήσt;ι ιcαι μίcι: ο.ι<:όμη μεταβλητή που είχ.ε ν(ι κάνιι με τα αποθέματα σε 

<αtαθέσε.ς η~ς κεντριι<ής tρό.πεζο.ς, tα ο•οlα txouν αpνηtι<ή σχέση με την 

δημιουργία <ρiσtaw, αλλά η μεταβληtή αυτή tςαιρέθηκε λόγω υψηλής σοοχέtισης με 

αι; uπόλοuτες. 

Σχεtαό μι: το πολιτικό περιβάλλον η χρήση της μεταβλητής tου πολιηκ:ού 

κινδόνου ουσιαστικά δεν είχε επiδραση στην δruιιουργiα κρίσεων. Η βc:ισιk'i1 cιιτίn 

εiναι όtι οι ιαιβερνήσεις και πολύ περισσότ'ερο οι πο).ιτι..:ές μu.ις χώρας δεν αλλάζοuν 

μtοα στο διάστημα στο ο•οίο είναι δυνατόν να πρα.yματ01τοιηθοUν κιιι να 

αναπrοχθούν οι αντίστοιχες προUποθl.<>t<ς yια τψ δημιοιψyi<ι του φαινομένου. Η 

σχtσt\ ανάμεσα στον -,ιολιτικό κ\νδuνο "°'' στη δημωupyία κρίσεων ε(ναι επομt\·ως 
θετιrι:ή ώι:ως εiν<ιι φuσικό, cιλλά δεν φαίνεται οταηστιιcά σημιινη-.-ή στην περίπιωση 

-τουλάχιστον των χωρών της ια:ντρu:ής και ο.νατολ.tdις Ευ~ -,ιου εξετάσαμε. Το 

ισοζόγιο πληρωμών φαtνεται οριστικά: να έχει θgτιιcή εmδραοη ο.ν tiναι 

πλεονασματικό και αpνητ11cή αν είναι ελλεφμα.nκό. Η σοοχ_έτιση ο.νάμεσα στο 
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ισοζVγ\ο ?<ληρωμών και τις γομισμαιικtς κρίσεις εί,·αι ξεκάθαρη όπως φάνηκt \Cάι 

στην αντίστοιχη ερμηνεία των κρίσεων με 111 φυγή ... τφαλαiου. 

Η tψi1 tου πεtρελαίοu επίσης φαί\'ttαι να έχε-ι Οεηκ:ή c:n.ισχέτιση με tη 

δημιοuργίιι ..:ρiσεων σε χώρες ποu tiναι εισαγωγείς tνέργειας κσι αντίστοιχα 

αρνητικ,1 σε χώρες με αvτάρι<tισ ή εξαyω-γεiς ενεργεiας 10 γεγο~ όμως ότι ti\'O:t 

προϊόν που tχει έντονη συσχέtιση με το αύ\Ιόλό t(ι)V μακ.ροοικονομιιςών μεγεθών και 

η χαμηλή σwtισφΟρά του στα μοντέλα το εξαιρεί <ι-πό το σύνο>..ο των εμπεφι~<ών 

μοντέλων. Η nμή του ;α>ιισο~ θεωρείται σηιιαντι<ή μεταβλητή, γιατί πολλές χώρtς 

•φατούν σ:ποθtμα-τα σε χροοό yια περιπτώσεις κρίσεων. Αν η τράπεζα κρατά 

αποθέμcιrα και τα χρησιμοποιεί σαν μέσο έσχατου δανειστή tόtε η σχtση ε.iναι 

Οεηκή. αvτiθετα αν δεν τα χρησιμοποιούν σαν μέσο δανεισμού τότε η σχέση &ί\•αι 

αρνητική. Η ανεργία φcιiνεtα-ι νσ. σuσχετίζετα.ι θετικά μc τη δημιοupγiα tφίσεων. Η 

(Ι.ΠΟοοiα όμως στοιχε-(ων Ύ1Ο. την ι.ινατολtκή mι ..-ενφική Ευρώπη πλην Ρουμανίας. 

δεν επtτρε~;ιt τη χρήση της στο εμπειρι<ό ιιοντέλο. 

Η χρήση επίσης ιcοιν(ι)Vtκών μεταβλητών και m.ryκε..;ριμένσ. του δείκτη 

ανθρώπινης α>'<iπnιξης του ΟΗΕ. έδειξε ότι Η σχέση μ<ταξύ κοινωνι<ή<; ανάταξης 

κu.ι νο~ιισμαnκών κρίσεων είναι αpνητιΚ'ή, ειcτός αν η χώρσ tί\•αι εξαιρετικά 

uποονά:mικτη όποτt και η σχέση είνσι θειι<ή. Η 7pήση αυτής της μεταβλητή<;, όπως 

και της οιtι:ονομικής ελευθερiας η οποiα συνδέεται αρνητικά. με τη διυιιοuρyiα 

κρίσεων ήταν ιδιο.iτερα καινοτόμα σιοιχεiα, γιατί για χρώτη φορά συσχετίστηκαν η 

κοινωνι..-ή κσ.τάσταση και ο βαθμός οικονομιJCής ελεuθερίας με νομισμαηtdς ιφίσεις. 

Ακόμη, η μεταβλητή που έχ,ι:ι να ~\'εt με την μεταδοτικότητα της ιφί<n1ς tδεtξs ότι 

χώρες ανοιχτές στο δ-.εθνές ε~ιπόριο είναι .ερισσότερο εuά:λωτες σ.ε. κρίση σ:πό το 

εξωreρικό, για αυτό και η σχέση μεταξu της κρίσης σε άλλη χώρα και της κρίσης στη 

χώpά είνσι θεη<ή. Α νιίθετα, αν η χώpά δεν εiνσι ανοικτή στο διtΟνtς εμπόριο δtν 
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δεν αναλ>ίσαμι to αν η ειιlθιοη ιlναι >ι<ρδοσκ°"ική ή ό;cι. Το dνητρο με Ράαη την 

ι:μκειρία της δημιοvρyiuς "ρίοcιl)ν cίvι.ιι ._τρδοσκο11ιι.;:δ στη β(ιοη στο 9S% των 

π.εριπτώσεων. 

"'" μοντtι.οu αντοu Ο< ανt~ μι τα logi• ""' probiι """ιlχaν χρ~ηθεi 

χολαιόtι:ρα t&ιξs την ν•ιροχή τοu αm'ΩVtt τους &ιω; '"" των μη χαραμετρυαi>ν 

μιΟόδων έναντι των αντlcποιχων χαραμιτρuςών. Εχομtνως. το CATREG ιiναι το 

καλύτιρο οικονομtφικό μοντtλ<> ιριιηνείας κρίοεων στην φtxauoα βιβλι<>yραφiα με 

το σύνολο των μεταβλητών ,.ov αναλύσαμε ~ιο πά\•ω. Η χρηση τοu Οα γινtΚαιttί 

λναλιίσαμε tιem•ώς το ρόΜ> τηc; ΚJ:νtρtκής τράπd;α> Ο< μια χώρο. nouι εiναι 

όμως η ενδεδεηιιένη πολιιική για την """P"i τράπεζα ; Με βάση όοα αναλύσ<ιμε 

χιο πάνω ιιπορούμε να ΟΙΙμπ<ράνοuμε χως η τρά1<&ζα Οα πρtπιι να λιιτοuργεί με 

τt1οφ τρόJtο ώστε ''α διαμορφώ\•ι:ι την ισοτψiα στο ειιiuδο ποv μεy'στοποι.ε:ί την 

aιημφiα των κατοiκων τηc; χώρας. θα aράια ι:aiαης να tx"' rη &ΙΛ-ατόrηtα να 

ιaφtμllcι σσν fσχ<ιτος δανειcπt~ς σς aφύπωση ανά-ιτης. αλλά και '"' μzορcί '"' 

ανW;οtι χρήματα αaό το δυcδ τηc; tοχατο δανειστή cπο εξωtιρυ<δ. λ κόμη, θα ορtιιει 

να α\'αιπVξtι μηχσνισμό tγκαφ~ nροεtδοποίησης χ:ρίσεων για την αvrιμι:τώmση 

ασuιιμeτριών στην πολι1ι-...,Ί τ~. Ιltρα. αχ· όλα αυτά Οα επtλl:ξει τον απαιτούμενο για 

rην ιξuιrηρtτηση τον Q1'01<0iι τηc; ιuημιρiας βαθμό tλtuΟφiας δράση> που θα txtL 

tνtονα ςιορnσμtνη .,..ση """ θα ιφάw ,.,. Ι.άμβάνει ..W.η nς α\..r,.cις τηc; 
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βραχυχρόνιας και της μακροχρόνιας 1Wpιόδοu. Επομένως. η διαμόρφωση της 

πολ.1τικής δεν είναι θέμα αποd.t-ισηκά της »\εντρικής τράπεζας και προσαρμόζεται 

στη βάση των ονο.'()\ών της χώρας συνοΜκό:. 

Η ανάγκη "1ιτi) της προστασίας της ε1>ημερίσς ιης χώρας από πιθανtς 

\'Ομισμαιικές κρίσεις. καθορίζει την στάση της χώρας και ~ι στις δι.εθvείς 

εξtΗξtu;. Εiδαμε πως η π~.tον σιιμφέρουαα για τη χώρα ποu έχει ακαμψία μισ!Ιών και 

τιμών είναι η άριστη νομισμαηκή :ι&ριοχίι, αλλά οι R'ροi)ποθtσεις κα1 η θεωρητική 

φόση του μονtέλοu αuτοU δεν αποτελεί ρεαλιστιιa'1 λύση. Η συμμετοχή σε 

νομιcμ11τ1.κή ένωση με όλα τα αρνητικά για την δημ0<1ιονο.ιική και νομισμαηκή 

ελευθερία 't1)ς χώρας σuνtπάγεται Οεωρείτα1 η καλίrιερη λίιοη για την οικονομι . ..-ή 

ανά1tt'ύξη χωρών K(.lt π.εριφερειών όπως είναι η κt.ντρι~ και ανατολική Εuρώπ'1· Η 

ομιφέλο. του κοινού νομjσματος μι την ισχvρή διεθνή παρουαία μ."'tΟρt.ί νu γλιτώσει 

χώρtς ιδιαiιερα με χαμηλή παραγωγικότητα από νομισμαιι.-ή ιφίση. 

Η ανάπτυξη ιδιαίτερα από μιιφόιερες χώρες σιιστημάτ""• tγκαφης 

προοιδο;ιοί11σης είνιιι ιδιαίτερο: αποτελεσμαtι'-.-ή αρt.-ε{ τα μεγiΟη ί'ιΟσ εξετάζονται από 

nς αρχtς να είναι ρεαλιστικά και πρσγμαπ..._-6,, Φοοικά ο:παιtούντω αρκετές 

ανθρωποώρες ΚQι μcy(ιλη στατισηιςή βάση για νc:ι λtιrουργήσει ένσ. 'tί1οιο σύστημα 

ση,μάtων και tα αποtελtσμuτα τοu είναι εξαφεηκά αμφίβολη. 

Λιγότερο αποιελεσματι<ή θεωρείται η uπαρξη ελεiιθερα <ι>μαινόιιενης 

ισοιιμίας. Η χώρα θεωρείται έκθετη σε δu:θνεiς ""'δύνοuς και μεγάλη μεταβληιότητα 

ποu μπορεί \'tt προέλθει από μια σημαντικ.1) και αυvrονισμtνη -.ερδοσκοτηιcή επiθεση 

από το εξωτερικό όl'UJ>ς και στη μtτάδοτι-.ότητσ. άλλης ιφίοης . Η ουσία επίσης του 

σuατήμιιτος χωρίς δεσμε\ισεu; είναι η ώταρξ11 πu).ώνων ( διtΟνή νομίσμαια). ποu 
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ouo•ιcmx4 αιιοτύ.οiιν τη cmruρocιδή ιοοtψiα των -~"""" νομ.,μcΠαιν. Η 

rφδοδιοη σε b.'O κιι:λ60ι νομισμάτων και ιδwίτερcι διεθνών σι σvνδυο.αμό μχορεί ''α 

σώσει αντίστοιχα μια μικρότερη i1 κω μεγαλύτερη χώρα με σχcτικά αδύνσμο "'όμισμα 

από πιθανή κερδοσκοnιΚ'Ι) επ{Οεοη. αλλά είναι αμφίβολο το t\tltά πόσο η χώρα θα 

τηρήσει την ι<JΟτιμiα •ροσδι:μtνη μtχρι τέλους. '"" η εφσρμ<>'f'i τοu συστήματος 

αvτού φι τα μ<ΙΟ\τιm\ματα •ou tχει "'" η ιφ6σδ<ση σε t-"' '<Ιμισμο ( 

Ι().ηθcυριομός. ασuμμttρlα. μειωμtνη ιαραyωyucότητα). α1J.6 οοφώς οι μιιφόιιpο 

βαθμό αιt6 ότι cnην πφίοιωοη της •ρόο&σης οι f-'Ω μόνο ~μιομα. 

Η πολttt<ή των οταΟeρών ισοτιμιών ή ""ιtοκiων απ~eίχΟη ότι tχει uψη).ό 

<όσιος yia την οι<ονομία της χώρας αιι έχει σαν απατtλιομα την tξ(ιντληαη των 

CΜ'Ωλλαyμοτι<ών αΙΙΟΟι:μ{ιτων. Η Μλιtι<ή ζώ\ηc; •ρο<ιιλ&I μεγάλη μιταβλητότητα 

cmς "'°nμίες. Τίλι:>ς. η αντlαtοιχη ορόοδιση σε ι<JΟnμiις διιθ\..S.V \'Ομιομ6των tι!;ι 

δcΙψ ότι δtν ε~'" πλΙ.ον αοοτιλtομαnιcή -,.ατl πιθανtς δwηαραχtς στη ~ αuτή 

μχορούν ν<ι ΟΑ:οτt:λί.α:ουν αιtiα για την κατάρρεuση της tσ0ιιμ(α~ του νομiσμα.τος . η 

χώρα ε1σά1ει tον ~ιληΟωρισJιό η1~ χώρος n:ob προσδένει to νόμιοJια η~. χσ.ι εiνο.ι 

t1"Ιt0tψένη σι~ Ιδ~ες απeιλtς με τη χώρα πρόοδι:οηc;. 

Σχwχά, με την •~η των <ρiσtων εiδαμε •ως τα uο:άρΧ')ντα μοΥ<!Μ tiτe 

δtν ti.ow ιαψiα 11'0'<\τητα ιφόρλεοrις titt ανriσtοιχα •ροβ).bονν μυφότιρη 

μεταβλητότητα "°' χομη).bτ<ρη κιθανότητα ιφiοης αιt6 ότι """ι>χει στην 

πρα.γμα.:nκότητα. ε"ώ πολλά. δίνουν σήμιιτα κρίαης τα οποtα τeλικά δεν 

επιβεβαιώνονται. Οι βασικtς αιτίες ytα τη σuμπεριφΟρlι αutή tiναι τu στατιστικά 

σtο1χεtο. που δίνουν οι αντiστο1χ.tς ιςuβερνήcfεις. tα οπΌi.α etναι :ταρωιοιημένσ και 

tξαφετικά αισιόδοφ οι οχtση μι: την πραyματικότητcι. ο μιτ(ι.λος αριθμός 

._τηρήοιων oou αοαιτιlται -,.α την αντiιπΟtχrt :φόβ4vη '"'ι αντlαtο•χα ο μuφδς 

CΙpΙθμός οtρtαtUτυcών σ< οχtση με τον ιτληθuομό των ._τηρήοtοιν ατ~βάλλονν τη 



χρήση μοντέλων ακραίων τιμών, τα οποία όμως υπόκεινται στους παραπάνω 

περιορισμούς. Η τρέχουσα βιβλιογραφία δεν αφήνει περιθώρια για αξιόπιστες 

προβλέψεις και απαιτείται σημαντική εξέλιξη στον κλάδο για να μπορέσει κάποιος να 

ισχυριστεί ότι η πρόβλεψη του είναι αξιόπιστη. Η προσπάθεια που έγινε για την 

ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης δεν ήταν επιτυχημένη και δεν μπορεί να αποτελέσει 

πρότυπο για την πρόβλεψη κρίσεων. 

Ο απόλυτος στόχος τη μακροοικονομικής έρευνας δεν είναι απλά η κατανόηση 

των φαινομένων όπως αυτό της μεταβλητότητας, αλλά η δημιουργία και η ανάπτυξη 

πολιτικών που μπορούν να αποτρέψουν μελλοντικές οικονομικές και νομισματικές 

κρίσεις ώστε όλες οι χώρες να έχουν σταθερή οικονομική ευημερία. Η πεποίθηση πως 

μετά τη δεκαετία του 1980 υπήρξε τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες οικονομική 

σταθερότητα κατατρίφθηκε από την κρίση του 2008. Η πρόσφατη αυτή ανισορροπία 

πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης για το τι πραγματικά ξέρουμε, το τι 

μπορούμε να μάθουμε και το τι δεν ξέρουμε. Η πεποίθηση ότι «αυτή τη φορά τα 

πράγματα είναι διαφορετικά» είναι λανθασμένη. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα λάθη 

του παρελθόντος αποτελούν οδηγό του μέλλοντος και ότι οι αντίστοιχες καταστάσεις 

έχουν ξανασυμβεί γιατί δεν αντιμετωπίστηκαν σωστά στο παρελθόν. Η εργασία αύτη 

φιλοδοξεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και περεταίρω έρευνας όπως και 

σύγκρισης με παλαιότερες ανάλογες και να καταφέρει να εισάγει νέα μεθοδολογία 

στην ερμηνεία και την πρόβλεψη νομισματικών κρίσεων. 
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