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6. Χρηματοπιστωτικό 
Σύστημα



Το χρήμα



Ορισμός και λειτουργίες του χρήματος

Ορισμός

Χρήμα είναι οτιδήποτε θεωρείται ευρέως αποδεκτό ως μέσο συναλλαγών.

Λειτουργίες του χρήματος

• Μέσο συναλλαγών για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

• Μονάδα μέτρησης για τον καθορισμό των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών

• Μέσο διατήρησης της αξίας για τη μεταφορά του πλούτου από το παρόν στο 
μέλλον.



Είδη χρήματος

• Χρήμα-αγαθό ή εμπορευματικό (commodity  money): Όταν κάποιο αγαθό, που έχει τη δική του αγοραία αξία, 

χρησιμοποιείται ως χρήμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι το χρήμα έχει εσωτερική αξία.

o Παραδείγματα: τσιγάρα, σιτάρι, ζώα

• Αντιπροσωπευτικό χρήμα: όταν το χρήμα αποτελείται από τραπεζογραμμάτια, τα οποία οι κάτοχοί τους 

μπορούν να ανταλλάζουν έναντι συγκεκριμένης ποσότητας χρυσού ή αργύρου.

• Χρήμα αναγκαστικής κυκλοφορίας ή παραστατικό χρήμα (fiat  money): Όταν το χρήμα έχει  μηδενική 

εσωτερική αξία και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά ως χρήμα από τους κατοίκους μιας χώρας, ύστερα από 

διάταγμα της κυβέρνησης αυτής της χώρας.

o Παράδειγμα: τραπεζογραμμάτια (μεταλλικά κέρματα και χαρτονομίσματα)



Χρήμα και ρευστότητα

• Ρευστότητα ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η ευκολία και η 
ταχύτητα με την οποία αυτό το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να 
χρησιμοποιείται για τη διενέργεια συναλλαγών.

• Το χρήμα είναι εξ ορισμού το περιουσιακό στοιχείο με τη μέγιστη
ρευστότητα.

• Όσο λιγότερο ρευστό είναι ένα περιουσιακό στοιχείο τόσο 
δυσκολότερα (με τόσο υψηλότερο κόστος) μπορεί να χρησιμοποιείται 
για τη διενέργεια συναλλαγών.

• Όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος μιας συναλλαγής τόσο λιγότερο 
χρησιμοποιούνται μετρητά για τη διενέργειά της.

Η φράση «αυτή έχει 
πολύ χρήμα» είναι 
κατ’ ανάγκην 
ταυτόσημη με τη 
φράση «αυτή είναι 
πολύ πλούσια»;



Μορφές χρήματος

Μ3

Μ2

Μ1

Νομισματική 
βάση (Ν.Β.)

Ρευστά διαθέσιμα που 
διατηρούν οι εμπορικές 
τράπεζες στην κεντρική 
τράπεζα και στο 
θησαυροφυλάκιό τους

M1

Μ2

Ν.Β.

Συνολική ποσότητα
χρήματος που 
κυκλοφορεί στην 
οικονομία

τραπεζογραμμάτια που 
κυκλοφορούν στην 
οικονομία

καταθέσεις προθεσμίας έως δύο έτη + καταθέσεις 
υπό προειδοποίηση έως τρεις μήνες

Καταθέσεις όψεως (χρεωστικές κάρτες)

συμφωνίες επαναγοράς + μερίδια αμοιβαίων 
κεφαλαίων + τίτλοι χρηματαγοράς + χρεόγραφα με 
διάρκεια έως δύο έτη



Μορφές χρήματος: κριτήριο ταξινόμησης η 
ρευστότητα

Χρήμα

Μεγάλη 
ρευστότητα

Μικρή 
ρευστότητα

Μετρητά
Καταθέσεις 

όψεως
Καταθέσεις 
ταμιευτηρίου

Αμοιβαία 
κεφάλαια

Αντικείμενα 
μεγάλης αξίας



Ζήτηση και προσφορά 
χρήματος



Η ζήτηση χρήματος

Κυριότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης χρήματος

• Επιτόκιο (i) → Ζήτηση χρήματος με κίνητρο το κέρδος → αρνητική σχέση

• Εισόδημα (Y) → Ζήτηση χρήματος με κίνητρο τις συναλλαγές → θετική 
σχέση

𝑴𝒅 = 𝒇( 𝒊
(−)
, 𝒀
(+)

) → Συνάρτηση ζήτησης χρήματος



Η τιμή του χρήματος: ρευστότητα και τόκος

Χρήμα

Ρευστότητα

Τόκος

Ομόλογα

Ρευστότητα

Τόκος

Τιμή χρήματος: 
απώλεια τόκου

Τιμή ομολόγων: 
απώλεια ρευστότητας

Χρήμα ή 
ομόλογα;

Το άτομο αποφασίζει πώς να κατανέμει τον 

πλούτο του μεταξύ ρευστών (χρήματος) και 

λιγότερο ρευστών (ομολόγων) περιουσιακών 

στοιχείων. Κάθε επιλογή έχει το τίμημά (κόστος 

ευκαιρίας) της.



Η ζήτηση χρήματος και το επιτόκιο

Η αρνητική σχέση μεταξύ ζητούμενης ποσότητας χρήματος και επιτοκίου

i1

i2

Md
1 Md

2

Επιτόκιο (i)

Ζήτηση 
χρήματος (Md)

Md

A

B

1. Η ↓ του 
επιτοκίου …

2. Προκαλεί ↑ της 
ζητούμενης ποσότητας 
χρήματος

Η καμπύλη ζήτησης χρήματος
έχει αρνητική κλίση. 

Το επιτόκιο προσδιορίζει τον τόκο που χάνουν
τα άτομα για κάθε μονάδα του πλούτου τους
που διακρατούν με τη μορφή χρήματος.



Η προσφορά χρήματος

• Η νομισματική βάση ελέγχεται πλήρως και καθορίζεται εξωγενώς από την κεντρική 
τράπεζα.

• Το υπόλοιπο μέρος της προσφοράς χρήματος επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες.

• Η κεντρική τράπεζα έχει στη διάθεσή της ορισμένα εργαλεία, με τα οποία επιχειρεί να 
επηρεάζει τη συνολική προσφορά χρήματος.

• Η Κεντρική τράπεζα επηρεάζει, αλλά δεν ελέγχει πλήρως, τη συνολική προσφορά 
χρήματος που κυκλοφορεί στην οικονομία.



Η προσφορά χρήματος

Μ3

Μ2

Μ1

Νομισματική 
βάση Ελέγχεται πλήρως από 

την Κεντρική Τράπεζα

Χρήμα που δημιουργείται από τις 
εμπορικές τράπεζες. Δεν ελέγχεται πλήρως
από την κεντρική τράπεζα: εξαρτάται (και) από
την προθυμία των τραπεζών να δημιουργούν
και να προσφέρουν χρήμα, και από τη ζήτηση
των συναλλασσόμενων για χρήμα (ρευστότητα).

Συνολική ποσότητα
χρήματος που 
κυκλοφορεί στην 
οικονομία



Ισορροπία στην αγορά χρήματος

Επιτόκιο (i)

Ποσότητα 
χρήματος

Ms

Md

M* (Ms=Md)

i* A

i < i* → Md > Ms: 
Υπερβάλλουσα 
ζήτηση χρήματος
τάση ↑ i

i > i* → Ms > Md: 
Υπερβάλλουσα 
προσφορά χρήματος 
→ τάση ↓ i

• Συνθήκη ισορροπίας: Ms=Md

• Η κάθετη καμπύλη Ms εκφράζει το ότι η 
προσφορά χρήματος καθορίζεται εξωγενώς από 
την Κ. Τρ.

• M* (Ms = Md): ποσότητα χρήματος ισορροπίας

• i*: επιτόκιο ισορροπίας

• Για i < i*: υπερβάλλουσα ζήτηση χρήματος

• Για i > i*: υπερβάλλουσα προσφορά χρήματος

0



Η αγορά του διατραπεζικού δανεισμού

• Οι εμπορικές τράπεζες διατηρούν ένα μέρος των αποθεματικών τους στην κεντρική 
τράπεζα.

• Οι εμπορικές τράπεζες δανείζουν η μία την άλλη σε καθημερινή βάση, προκειμένου να 
καλύπτουν τις ανάγκες τους σε ρευστότητα.

• Το κόστος πρόσβασης των εμπορικών τραπεζών στα αποθεματικά της κεντρικής τράπεζας 
προσδιορίζεται από το διατραπεζικό επιτόκιο.

• Το διατραπεζικό επιτόκιο προσδιορίζεται από τη ζήτηση και την προσφορά 
αποθεματικών.



Η αγορά του διατραπεζικού δανεισμού

Ποσότητα 
αποθεματικών

Διατραπεζικό
επιτόκιο (i)

Καμπύλη ζήτησης
αποθεματικών

Καμπύλη προσφοράς
αποθεματικών

i*

Q*

Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση 
αποθεματικών:

o Οικονομικός κύκλος
o Μεταβολή στις ανάγκες ρευστότητας
o Μεταβολή στη βάση των καταθέσεων
o Μεταβολή στα υποχρεωτικά 

διαθέσιμα
o Μεταβολή στον τόκο που καταβάλλει 

η κεντρική τράπεζα στις εμπορικές για 
τα αποθεματικά τους

i*’

Η αύξηση της προσφοράς
αποθεματικών → ↓ i*



Η κεντρική τράπεζα και η 
δημιουργία χρήματος από 

τις εμπορικές τράπεζες



Τι είναι η κεντρική τράπεζα;

• Η κεντρική τράπεζα είναι ένα κρατικό ίδρυμα, το οποίο διαθέτει το αποκλειστικό προνόμιο της δημιουργίας νέου 
χρήματος (με τη στενή έννοια).

• Η κεντρική τράπεζα, μέσω του ελέγχου της συνολικής προσφοράς χρήματος, ασκεί τη νομισματική πολιτική στο 
πλαίσιο της εντολής που της έχει ανατεθεί από την κυβέρνηση (ή το Σύνταγμα).

• Η εντολή της κεντρικής τράπεζας μπορεί να περιλαμβάνει:

o Αποκλειστικά και μόνο τη διαφύλαξη της σταθερότητας των τιμών (π.χ. ΕΚΤ)  ή

o Τη διαφύλαξη της σταθερότητας των τιμών ΚΑΙ ενός μέγιστου και διατηρήσιμου επιπέδου απασχόλησης (π.χ. 
Fed)

• Η κεντρική τράπεζα είναι ο τραπεζίτης του κράτους και των εμπορικών τραπεζών: σε αυτήν κατατίθενται ένα μέρος 
από τα ρευστά διαθέσιμα των εμπορικών τραπεζών και οι καταθέσεις των κρατικών οργανισμών.



Πώς και γιατί δημιουργούν χρήμα οι εμπορικές 
τράπεζες;

• Οι εμπορικές τράπεζες δημιουργούν χρήμα μέσω της μετατροπής των καταθέσεων σε δάνεια.

• Το κέρδος των εμπορικών τραπεζών προσδιορίζεται από τη διαφορά: 

Επιτόκιο δανεισμού (iδ)  – Επιτόκιο καταθέσεων (iκ),  με 𝑖𝛿 > 𝑖𝜅

• Οι εμπορικές τράπεζες έχουν κίνητρο να χορηγούν όσο το δυνατόν περισσότερα δάνεια επειδή, για κάθε δεδομένο 

περιθώριο κέρδους iδ – iκ, όσο περισσότερα δάνεια χορηγούν τόσο αυξάνεται το κέρδος τους. Όμως:

• Οι εμπορικές τράπεζες δεν μετατρέπουν το σύνολο των καταθέσεων σε δάνεια· διατηρούν ένα ποσοστό από τα ρευστά 

διαθέσιμά τους είτε στο θησαυροφυλάκιό τους είτε στην κεντρική τράπεζα. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους:

o Είτε κατ’ επιλογήν, προκειμένου να ικανοποιούν τις καθημερινές (συνήθεις) ανάγκες των πελατών τους για πρόσβαση 

σε ρευστότητα

o Είτε επειδή τις υποχρεώνει, για λόγους ασφαλείας, η κεντρική τράπεζα, ορίζοντας ένα ελάχιστο ποσοστό 

υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων.



Ο πολλαπλασιαστής χρήματος

• Ο πολλαπλασιαστής χρήματος μάς λέει πόσο επιπλέον χρήμα δημιουργούν οι εμπορικές τράπεζες για 
κάθε αύξηση των ρευστών διαθεσίμων τους κατά ένα ευρώ.

• Ο πολλαπλασιαστής χρήματος (ΜΜ) είναι το αντίστροφο του ποσοστού ρευστών διαθεσίμων:

𝑴𝑴 =
𝟏

𝑺
, όπου S: ποσοστό ρευστών διαθεσίμων

• Συνολική μεταβολή της ποσότητας χρήματος που δημιουργούν οι τράπεζες:

𝚫𝚳 = 𝚫𝐤 ×𝑴𝑴 , όπου Δk: η αρχική μεταβολή στα ρευστά διαθέσιμα των τραπεζών

• Όσο μεγαλύτερο (μικρότερο) είναι το S τόσο μικρότερη (μεγαλύτερη) είναι η τιμή του πολλαπλασιαστή 
χρήματος και, άρα, τόσο μικρότερη (μεγαλύτερη) η επιπλέον ποσότητα χρήματος που δημιουργούν οι 
εμπορικές τράπεζες μέσω της μετατροπής ρευστών διαθεσίμων σε δάνεια.



Γιάννης

€1.000

Τράπεζα Α

κατάθεση

10% x €1.000 = €100

δάνειο

€900

δάνειο

€810

Σάββας

€900

κατάθεση

Τράπεζα B

10% x €900 = €90

δάνειο

€729

Στέλλα

€810

κατάθεση

Τράπεζα Γ

10% x €810 = €81

δάνειο

€656.1

Μαρία

€729

κατάθεση

Τράπεζα Δ

10% x €729 = €72,9

Δάνειο
Μεταβολή στην 

ποσότητα 
χρήματος

Συνολική 
προσφορά 
χρήματος

1ο δάνειο

2ο δάνειο

3ο δάνειο

4ο δάνειο

. . .

. .

. . . 

€900

€656,1

€729€810

€1.900

€2.710

€3.439

€4.095

€10.000

Από μια αρχική κατάθεση ύψους €1.000 και με ποσοστό 
ρευστών διαθεσίμων = 10% το τραπεζικό σύστημα 
δημιουργεί συνολική ποσότητα χρήματος ίση με:

€1.000 / 10% = €10.000



Πώς ελέγχει η κεντρική 
τράπεζα τη συνολική 
ποσότητα χρήματος;



Μέσα άσκησης της νομισματικής πολιτικής

Η κεντρική τράπεζα ασκεί τη νομισματική πολιτική:

1. Μέσω των πράξεων ανοικτής αγοράς

2. Μέσω μεταβολών στο ποσοστό των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων των 
εμπορικών τραπεζών

3. Επιδρώντας στο επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς



Πράξεις Ανοικτής Αγοράς

• Οι πράξεις ανοικτής αγοράς συνίστανται στην αγορά ή πώληση κυβερνητικών ομολόγων βραχείας 
ωρίμασης από την κεντρική τράπεζα.

• Όταν η κεντρική τράπεζα κρίνει σκόπιμη την αύξηση της συνολικής ποσότητας χρήματος, τότε «τυπώνει» 
χρήμα και το χρησιμοποιεί για να αγοράσει κυβερνητικά ομόλογα από τις εμπορικές τράπεζες και 
άλλους θεσμικούς επενδυτικούς οργανισμούς.  Τα αποθεματικά των τραπεζών αυξάνονται. Η διαδικασία 
αυτή οδηγεί σε μείωση του επιτοκίου ισορροπίας στην αγορά του διατραπεζικού δανεισμού.

• Όταν η κεντρική τράπεζα κρίνει σκόπιμη τη μείωση της συνολικής ποσότητας χρήματος, τότε πουλάει
κυβερνητικά ομόλογα προς τις εμπορικές τράπεζες και άλλους θεσμικούς επενδυτικούς οργανισμούς. Τα 
αποθεματικά των τραπεζών μειώνονται. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε αύξηση του επιτοκίου ισορροπίας 
στην αγορά του διατραπεζικού δανεισμού.



Πράξεις Ανοικτής Αγοράς

Παράδειγμα: αύξηση της προσφοράς χρήματος μέσω πράξεων ανοικτής αγοράς

Αποθεματικά 
τραπεζών

Πραγματική 
οικονομία

Η κεντρική τράπεζα «τυπώνει» €1 εκ. 
το οποίο διοχετεύει, μέσω της αγοράς 
ομολόγων, στα αποθεματικά των 
τραπεζών.

Αν S = 10%, oι τράπεζες δανείζουν το 
90% της νέας ποσότητας των 
ρευστών διαθεσίμων τους (€900.000)

ΔΜ = ΜΜ x Δk

ΔΜ = 10 x €1 εκ.

Μέσω διαδοχικών 
δανειοδοτήσεων, η 
συνολική ποσότητα 
χρήματος ↑ κατά €10.εκ

Οι τράπεζες πωλούν στην 
κεντρική τράπεζα κυβερνητικά 
ομόλογα αξίας €1 εκ.

Η ↑ ζήτησης για ομόλογα → ↓

του επιτοκίου των ομολόγων 
→ ↓ επιτοκίου δανεισμού για 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Κεντρική 
Τράπεζα



Ποσοστό υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων

• Η ↑ του ποσοστού των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων → ↓ της νομισματικής βάσης που διατίθεται 
προς δανεισμό → ↓ του πολλαπλασιαστή χρήματος → ↓ της ποσότητας χρήματος που μπορεί να 
δημιουργήσει το τραπεζικό σύστημα

• Η ↓ του ποσοστού των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων → ↑ της νομισματικής βάσης που διατίθεται 
προς δανεισμό → ↑ του πολλαπλασιαστή χρήματος → ↑ της ποσότητας χρήματος που μπορεί να 
δημιουργήσει το τραπεζικό σύστημα

• Οι εμπορικές τράπεζες έχουν κίνητρο να διατηρούν  - είτε στο θησαυροφυλάκιό τους είτε στον λογαριασμό που 
διατηρούν στην κεντρική τράπεζα – ένα μέρος των ρευστών διαθεσίμων τους και να μην το δανείζουν. Όταν 
προσδοκούν αυξημένη ζήτηση για αναλήψεις μετρητών, τότε ενδέχεται το επιθυμητό ποσοστό ρευστών 
διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών να είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο ποσοστό που ορίζει η Κεντρική 
Τράπεζα.

• Όταν το επιθυμητό ποσοστό ρευστών διαθεσίμων > ποσοστό υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων → η κεντρική 
τράπεζα δεν μπορεί να αυξήσει τη συνολική προσφορά χρήματος μέσω μείωσης του ποσοστού υποχρεωτικών 
ρευστών διαθεσίμων.



Ποσοστό 
υποχρεωτικών 
ρευστών διαθεσίμων

Επιθυμητό ποσοστό 
ρευστών 

διαθεσίμων
Δk ΔM

10% 10% €1.000 €10.000

Ποσοστό 
υποχρεωτικών 
ρευστών διαθεσίμων

Επιθυμητό ποσοστό 
ρευστών 

διαθεσίμων
Δk ΔM

10% 5% €1.000 €10.000 €1.000

Ποσοστό 
υποχρεωτικών 
ρευστών διαθεσίμων

Επιθυμητό ποσοστό 
ρευστών 

διαθεσίμων
Δk ΔM

10% 20% €1.000 €5.000 €1.000

€5.000

€1.000

€10.000

€10.000

<

Δk

ΔM

Δk

Δk

ΔM

ΔM

€10.000

Είναι πάντοτε αποτελεσματικός ο καθορισμός ποσοστού υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων;

Αν το επιθυμητό ποσοστό ρευστών 
διαθεσίμων > υποχρεωτικό, τότε η 
κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να αυξήσει 
τη συνολική προσφορά χρήματος μέσω 
μείωσης του ποσοστού υποχρεωτικών 
ρευστών διαθεσίμων.

ΔM

ΔΜ που επιθυμεί η 
κεντρική τράπεζα



Καταβολή τόκου στα αποθεματικά των τραπεζών

• Η κεντρική τράπεζα καταβάλλει τόκο στις εμπορικές τράπεζες για τα αποθεματικά που διατηρούν οι τελευταίες στην 
κεντρική τράπεζα.

• Αν η κεντρική τράπεζα κρίνει σκόπιμη την αύξηση της συνολικής ποσότητας χρήματος που κυκλοφορεί στην οικονομία 
τότε: ↓ το επιτόκιο τραπεζικών αποθεματικών → ↓ τόκος που εισπράττουν οι τράπεζες για τα αποθεματικά τους → 
↓ κίνητρο διατήρησης αποθεματικών στην κεντρική τράπεζα → ↑ η διαθέσιμη ποσότητα ρευστών διαθεσίμων προς 
δανεισμό → ↓ το επιτόκιο δανεισμού και ↑ η συνολική ποσότητα χρήματος

• Αν η κεντρική τράπεζα κρίνει σκόπιμη τη μείωση της συνολικής ποσότητας χρήματος που κυκλοφορεί στην οικονομία 
τότε: ↑ το επιτόκιο τραπεζικών αποθεματικών → ↑ τόκος που εισπράττουν οι τράπεζες για τα αποθεματικά τους → 
↑ κίνητρο διατήρησης αποθεματικών στην κεντρική τράπεζα → ↓ η διαθέσιμη ποσότητα ρευστών διαθεσίμων προς 
δανεισμό → ↑ το επιτόκιο δανεισμού και ↓ η συνολική ποσότητα χρήματος



Μη συμβατικά μέτρα 
νομισματικής πολιτικής



Ποσοτική χαλάρωση

• Τι είναι: Η ποσοτική χαλάρωση συνίσταται στη δημιουργία χρήματος από την κεντρική τράπεζα με σκοπό την αγορά χρηματοοικονομικών 
τίτλων που εκδίδουν η κεντρική κυβέρνηση, οι περιφερειακές κυβερνήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί.

• Σε τι διαφέρει από τις συνήθεις πράξεις ανοικτής αγοράς;

o Μεγαλύτερης κλίμακας παρέμβαση (αγορά) από την κεντρική τράπεζα

o Μεγαλύτερης ωρίμασης αγορά χρηματοοικονομικών τίτλων από την κεντρική τράπεζα (π.χ. ομόλογα τριακονταετούς διάρκειας)

o Διαφοροποίηση εκδοτών χρέους από τους οποίους αγοράζει τίτλους η κεντρική τράπεζα (περιφερειακές κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, 
άλλοι οργανισμοί)

• Πότε εφαρμόζεται; Όταν το βραχυχρόνιο επιτόκιο στην αγορά διατραπεζικού δανεισμού έχει προσεγγίσει το μηδέν και, παρόλα αυτά, η 
συνολική ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί στην οικονομία δεν έχει αυξηθεί στον επιθυμητό βαθμό. Τέτοιες ισορροπίες 
παρατηρούνται έπειτα από μεγάλες οικονομικές κρίσεις.

• Γιατί το σχεδόν μηδενικό επιτόκιο αδυνατεί να αυξήσει τη συνολική ποσότητα χρήματος στην οικονομία; Επειδή, ο μηχανισμός 
μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής (τραπεζικός δανεισμός προς την πραγματική οικονομία) έχει πάψει να λειτουργεί ικανοποιητικά· 
Απροθυμία τραπεζών να δανείσουν και συναλλασσόμενων να δανειστούν.

• Με την ποσοτική χαλάρωση η κεντρική τράπεζα επιχειρεί να παρακάμψει εν μέρει το τραπεζικό κανάλι μετάδοσης και να προσεγγίσει
(δανείσει) η ίδια την πραγματική οικονομία αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο κίνδυνο στον ισολογισμό της. Η ποσοτική χαλάρωση αποσκοπεί 
στη  μείωση των πραγματικών επιτοκίων.



Αρνητικά επιτόκια για τα αποθεματικά των εμπορικών 
τραπεζών

• Τι είναι: Ο καθορισμός αρνητικού επιτοκίου για τα αποθεματικά που διατηρούν οι εμπορικές τράπεζες 
στην κεντρική τράπεζα.

• Πού αποσκοπεί; Στο να παρακινήσει τις τράπεζες να αποσύρουν μέρος των αποθεματικών τους από την 
κεντρική τράπεζα και να το διοχετεύσουν στην πραγματική οικονομία.

• Πότε εφαρμόζεται; Όταν το επιτόκιο ισορροπίας στην αγορά χρήματος είναι σχεδόν ίσο με το μηδέν, με 
αποτέλεσμα οι εμπορικές τράπεζες να προτιμούν να διατηρούν υπερβάλλον μέρος των διαθεσίμων τους 
στην κεντρική τράπεζα, αντί να το διαθέτουν προς δανεισμό. Τέτοια σημεία ισορροπίας εμφανίζονται 
συνήθως μετά από μεγάλες οικονομικές κρίσεις.



Η κεντρική τράπεζα ως δανειστής ύστατης 
καταφυγής

• Θεμελιώδης εστία δυνάμει ανισορροπίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος: χρονική αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων 
του ενεργητικού (βραχυπρόθεσμης διάρκειας) και των στοιχείων του παθητικού (μακροπρόθεσμης διάρκειας)

• Η αντιμετώπιση της θεμελιώδους χρονικής αναντιστοιχίας βασίζεται στην πίστη (των καταθετών ότι οι καταθέσεις τους είναι 
ασφαλείς). 

• Η χρονική αναντιστοιχία συνεπάγεται ότι οι τράπεζες δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε μαζική απόσυρση καταθέσεων .

• Όταν εκδηλώνεται τραπεζικός πανικός (μαζική απόσυρση καταθέσεων) η κεντρική τράπεζα αναλαμβάνει ρόλο δανειστή 
ύστατης καταφυγής για τα μη πτωχευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας.

• Για να αποσοβείται η εκδήλωση τραπεζικών πανικών η κεντρική τράπεζα εγγυάται τις καταθέσεις του κοινού μέχρι ενός 
ανώτατου ορίου.

• Για να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου από την πλευρά των τραπεζών η κεντρική τράπεζα (πρέπει να) 
χορηγεί ρευστότητα μόνο στα αξιόχρεα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να εκκαθαρίζει όσα έχουν πτωχεύσει (όσων δηλαδή η 
αξία του ενεργητικού τους < αξία του παθητικού τους).

• Η κεντρική τράπεζα, ως η εποπτεύουσα αρχή των εμπορικών τραπεζών, επιβάλλει και άλλα μέτρα προληπτικής εποπτείας που 
αποσκοπούν στην αποτροπή ανάληψης υπερβάλλοντος ρίσκου και στη διασφάλιση ότι οι εμπορικές τράπεζες διαθέτουν 
επαρκή ίδια κεφάλαια.


