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Χρηµατοδοτικός αποκλεισµός 
και η ανάδυση της εξωτραπεζικής
ρευστότητας*

Σταύρος Β. Θωµαδάκης,
Καθηγητής Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ι. Εισαγωγή: Η ολισθηρή έννοια 
της ρευστότητας

Ο γενικότερος δυνατός χαρακτηρισµός της ρευστότη-

τας για µία οικονοµία είναι το σύνολο των διαθεσίµων

µέσων για την πραγµατοποίηση συναλλαγών στο πα -

ρόν και την εκπλήρωση χρηµατικών υποχρεώσεων που

προέρχονται από το παρελθόν. 

Τα διαθέσιµα µέσα για κάθε οικονοµικό φορέα (νοικο-

κυριά, επιχειρήσεις, ∆ηµόσιο) απαρτίζονται από χρηµα-

τικά πλεονάσµατα που σχηµατίζονται από τρέχουσα

δραστηριότητα, ρευστοποίηση συσσωρευµένων αξιών

και δανεισµό ή άλλη µορφή χρηµατοδότησης. Τα χρη-

µατικά πλεονάσµατα προκύπτουν από τρέχουσες συ-

ναλλαγές. Η ρευστοποίηση αξιών και ο δανεισµός είναι

όµως πράξεις που συντελούνται υποχρεωτικά µέσω συ-

ναλλαγών σε αγορές χρήµατος, κεφαλαίου ή άλλων

αξιών. Εποµένως, η κατάσταση στις αγορές χρήµατος

και κεφαλαίου αποτελεί σηµαντικότατο παράγοντα στον

προσδιορισµό και τις µεταπτώσεις της ρευστότητας. 

Στην κλασική νοµισµατική ανάλυση η ρευστότητα είναι

στενά συνδεδεµένη µε την έννοια της προσφοράς χρή-

µατος. Στην κλασική χρηµατοοικονοµική ανάλυση η έν-

νοια της ρευστότητας είναι διαφορετική: συνδέεται µε

την ενεργό παρουσία υποψήφιων αγοραστών περιου-

σιακών στοιχείων (τίτλων, υποσχέσεων πληρωµής, α -

σφαλιστικών υποσχέσεων κλπ.). Οι δύο έννοιες δεν

ταυτίζονται. Η πρώτη περιλαµβάνει την αναγκαία συν-

θήκη για την ύπαρξη ρευστότητας, την οποία µπορεί να

επηρεάσει τεχνικά η κεντρική τράπεζα. Η δεύτερη εµ-

περιέχει την ικανή συνθήκη για την ενεργοποίηση της

ρευστότητας, που παρέχεται αρχικά από την προ-

σφορά χρήµατος, και η οποία εδράζεται στη σχέση

αγοραστών και πωλητών περιουσιακών στοιχείων. Η

σχέση αυτή εµπλέκει προσδοκίες και την ικανότητα πα-

ροχής εξασφαλίσεων. 

Η παρούσα διεθνής κρίση έχει αναδείξει γλαφυρά το
χάσµα µεταξύ των δύο εννοιών. Η αύξηση της “εξωγε-
νούς” προσφοράς χρήµατος από κεντρικές τράπεζες
δεν µεταφράζεται αυτοµάτως σε αύξηση της ενεργού
ζήτησης για τίτλους, υποσχέσεις πληρωµής και άλλα
περιουσιακά στοιχεία. Ο λόγος είναι απλός: οι υποψή-
φιοι αγοραστές τίτλων δεν ενεργούν αγορές αλλά προ-
τιµούν να διατηρούν τα µέσα ρευστότητας που διαθέ-
τουν σε ανενεργό µορφή. Η διακράτηση ρευστότητας
από νοικοκυριά, επιχειρήσεις και τράπεζες αποτελεί
επιλογή ενός τύπου αυτασφάλισης έναντι µελλοντικών
(και εν πολλοίς αστάθµητων) κινδύνων. Άρα είναι δυνα-
τόν να υπάρχει “ρευστότητα” µε την νοµισµατική έννοια
αλλά να µην υπάρχει ενεργός ρευστότητα στην οικονο-
µία και την αγορά κεφαλαίου.

Η παλαιά (αλλά επίκαιρη) διατύπωση του Keynes στην
Γενική Θεωρία αποκαλύπτει αυτό που εγώ ονοµάζω
«αυτοαναφορικό χαρακτήρα της ρευστότητας»: οι α -
γοραστές τίτλων ενεργούν µε την πεποίθηση ότι θα
υπάρχουν και στο µέλλον ενεργοί αγοράστες τίτλων,
ώστε οι σηµερινές αγορές να µπορούν εύκολα να γυ-
ρίσουν σε αυριανές πωλήσεις. Η σηµερινή παροχή ρευ-
στότητας υπάρχει µόνον µε την αποδοχή της “συµβα-
τικής αντίληψης” (convention) ότι θα υπάρχουν και αύ -
ριο πρόθυµοι πάροχοι ρευστότητας. Αν αυτή η “συµ-
βατική αντίληψη” διαρραγεί, προκύπτει κρίση εµπιστο-
σύνης και η ρευστότητα αυτοακυρώνεται1. Εποµένως
η ενεργός ρευστότητα είναι έννοια αυτοαναφορική και
αστάθµητη. 

Από την πρώτη εκδήλωση της κρίσης το 2008 έχουµε
δει παραδείγµατα κρίσεων εµπιστοσύνης που οδήγη-
σαν σε πάγωµα των αγορών, δηλαδή σε αυτοακύρωση
της ρευστότητας. Η κρίση ρευστότητας που ενέσκηψε
από το 2008 στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα ανέδειξε
ωστόσο τον αναντικατάστατο ρόλο του κράτους ως πα-
ροχέα “εξωτερικής” ρευστότητας, δηλαδή ρευστότη-
τας που δεν παράγεται ενδογενώς από τις συναλλαγές
της οικονοµίας. Αυτό πραγµατοποιήθηκε µε έκτακτες
δηµόσιες δαπάνες και νοµισµατικές ενέσεις που αύξη-
σαν το ενεργητικό των κεντρικών τραπεζών, κυρίως
στις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα, ωστόσο, αυτός ο ρόλος δεν
υπάρχει. Το µεν κράτος είναι υπερχρεωµένο, άρα δεν
διαθέτει αυτόνοµα µέσα να ενεργήσει δηµοσιονοµική
επέκταση, η δε νοµισµατική αρχή είναι ευρωπαCκή. Επο-
µένως η παροχή “εξωτερικής ρευστότητας” στην Ελ-
λάδα είναι τουλάχιστον πολύπλοκη, δύσκαµπτη και ad
hoc. 

* Ευχαριστώ θερµά τον κ. Ιωάννη Κατσαµποξάκη για την ερευνητική βοήθεια που µου προσέφερε στην επεξεργασία του παρόντος άρ-

θρου.

1. John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, Ch. 12 (Classic Books of America 2009).
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ΙΙ. Το ελληνικό αδιέξοδο: Καθυστερηµένη
“ανακάλυψη” της ρευστότητας

Όταν το δηµοσιονοµικό αδιέξοδο της χώρας µας εµφα-

νίσθηκε σε όλο του το µεγαλείο το 2010, ο συνδυασµός

υψηλού χρέους και υψηλού δηµοσιονοµικού ελλείµα-

τος επέβαλε αυστηρά µέτρα για την αποκατάσταση της

ισορροπίας. Το γενικό πλαίσιο αυτών των ενεργειών

δεν ήταν δυστυχώς µία πράξη αυτογνωσίας και προ-

βλεπτικότητας της κοινωνίας µας. Ήταν αποτέλεσµα

ενός µεγάλου καταναγκασµού στον οποίο η χώρα πα-

γιδεύθηκε χωρίς κοινωνική ενσυνείδηση ότι οδεύαµε σε

αδιέξοδο: τον ουσιαστικό αποκλεισµό του Ελληνικού

∆ηµοσίου από τις αγορές, δηλαδή την άρνηση χρηµα-

τοδότησής του από ιδιώτες. 

Στην ψευδαίσθηση ότι όλα έβαιναν καλώς συνέπραξε

η λειτουργία της διεθνούς αγοράς πιστώσεων σε όλο

το διάστηµα 2001-8, η οποία χαρακτηριζόταν από πολύ

υψηλή ρευστότητα και ένα κλίµα χρηµατοοικονοµικής

ευφορίας. Στο κλίµα αυτό, η διεθνής αγορά απέτυχε να

εκπέµψει προς την Ελλάδα σήµατα του επερχόµενου

αδιεξόδου. Αντίθετα, µε την άνετη χρηµατοδότηση του

δηµοσίου χρέους µεταφέρθηκε η κατάσταση υπερρευ-

στότητας και στο εσωτερικό της ελληνικής οικονοµίας. 

Η χρηµατοδότηση του ελληνικού χρέους µε γερµανικά

επιτόκια αποτελούσε µία σιωπηρή διεθνή επιδότηση

προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, η οποία συνέχισε µέχρι και

το 2008, παρά το γεγονός ότι ήδη από το έτος εκείνο

τα ελληνικά δηµοσιονοµικά µεγέθη χειροτέρευσαν.

Σαφώς η περίφηµη “πειθαρχία της αγοράς” δεν λει-

τούργησε ώστε να αναστείλει την ελληνική τάση για

υπερδανεισµό. Αντίθετα, η κατάσταση των αγορών την

ενεθάρρυνε. Ο συνδυασµός της απειθαρχίας αγοράς

και κράτους οδήγησε τελικά την Ελλάδα στον απότοµο

χρηµατοδοτικό αποκλεισµό, από τον οποίο υποφέρει η

οικονοµία.

Χρηµατοδοτικός αποκλεισµός σήµαινε πολύ απλά ότι

το ∆ηµόσιο απώλεσε αιφνιδίως τα συνήθη µέσα που

είχε µετέλθει για πολλά χρόνια ώστε να εκπληρώνει τις

διογκούµενες υποχρεώσεις του, δηλαδή µία πρωτο-

φανή κρίση ρευστότητας του ∆ηµοσίου. Τα δύο µνηµό-

νια συγκροτήθηκαν επάνω στη λογική της έκτακτης

χρηµατοδότησης του ∆ηµοσίου από διεθνείς δηµόσιους

φορείς εν όψει του αποκλεισµού από τις αγορές, ώστε

να αποφευχθεί µία άτακτη χρεοκοπία που θα έβλαπτε

όλες τις πλευρές. Ωστόσο, η στόχευση των µνηµονίων,

ιδίως του πρώτου, και των πολιτικών που χαράχθηκαν

για την δηµοσιονοµική προσαρµογή, δεν επικεντρώθη-

καν καθόλου στο προβλέψιµο ενδεχόµενο ότι η έλλειψη
ρευστότητας του ∆ηµοσίου θα µεταφραζόταν γρήγορα
σε κρίση ρευστότητας για ολόκληρη την οικονοµία.

Η ρευστότητα της οικονοµίας αφέθηκε να προσδιορι-

σθεί ως υπολειµµατικό στοιχείο άλλων επιλογών οικο-

νοµικής πολιτικής και δηµοσιονοµικής προσαρµογής.

Όταν η ύφεση βάθυνε, ιδίως στην διάρκεια του 2011,

όλοι άρχισαν να διαπιστώνουν ότι η έλλειψη ρευστότη-

τας γενικευόταν για τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και

τις τράπεζες. Η ιδιαίτερη σηµασία αυτής της διαπίστω-

σης είναι ότι επιχειρήσεις και νοικοκυριά που διαθέτουν

µακροχρόνια φερεγγυότητα εξωθούνται σε δυσπραγία

λόγω αδυναµίας εξεύρεσης ρευστών διαθεσίµων για

την εξυπηρέτηση άµεσων υποχρέωσεων. Αυτό διευρύνει

την ύφεση, αλλά καταστρέφει και τον παραγωγικό ιστό.

Η σπάνις της ρευστότητας είναι κοινός παρονοµαστής

όλων των χρηµατοοικονοµικών κρίσεων: κρίσεων στα-

διακών, κρίσεων πανικού, κρίσεων ιδιωτικών, τραπεζι-

κών ή δηµοσίων. Το ότι η ρευστότητα ως πρόβληµα δεν

αποτέλεσε βασικό στόχο πολιτικής στην Ελλάδα είναι

σηµαντική παράλειψη. Η συρρίκνωση της ρευστότητας

είναι µείζων µηχανισµός για την διάχυση της κρίσης. Η

παράλειψη της εξέτασης των επιπτώσεων αυτού του

µηχανισµού ίσως να δικαιολογείται από το ότι η ίδια η

έννοια της ρευστότητας είναι δύσκολα µετρήσιµη και

δύσκολα ελέγξιµη, όπως θα εξηγήσω. 

Στο παρόν άρθρο θα αναπτύξω στο πρώτο µέρος τις

συνθήκες που προσδιορίζουν την σπάνιδα ρευστότητας,

λαµβάνοντας υπόψη το κεντρικό θεσµικό χαρακτηρι-

στικό της Ευρωζώνης: δηλαδή ότι λειτουργούµε σε ένα

σύστηµα µε ανεµπόδιστη κινητικότητα των κεφαλαίων. 

Στο δεύτερο µέρος θα παρουσιάσω χαρακτηριστικούς

δείκτες και υπολογισµούς της κίνησης της ρευστότη-

τας στην ελληνική οικονοµία και της σηµαντικότατης

υποκατάστασης της τραπεζικής από την εξωτραπεζική

ρευστότητα που έχει συντελεσθεί στην περίοδο 2009-

2011. 

Στόχος του άρθρου δεν είναι η οριστική ανάλυση, η

οποία άλλωστε απαιτεί περισσότερο λεπτοµερειακά δε-

δοµένα από όσα διαθέτω εδώ, αλλά η παρακίνηση της

στοχευµένης µελέτης των οικονοµικών συνθηκών της

ύφεσης στην Ελλάδα από την οπτική γωνία της ρευστό-

τητας στο παρόν και το µέλλον.

ΙΙΙ. Οι προσδιορισµοί της ρευστότητας

Σε κάθε εγχειρίδιο οικονοµικής η προσφορά χρήµατος

αναφέρεται ως το θεµέλιο της ρευστότητας. Η σύγ-

χρονη νοµισµατική πρακτική των κεντρικών τραπεζών

εντοπίζει και παρακολουθεί τις ποσότητες Μ1, Μ2, Μ3

ως επάλληλους προσδιορισµούς των διαθέσιµων µέσων

πληρωµής. Τα µεγέθη αυτά επηρεάζονται καταρχήν

από την νοµισµατική πολιτική. Επηρεάζονται όµως επί-
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σης –ιδίως τα µεγέθη που αναφέρονται σε «οιονεί χρή-

µα»– από την λειτουργία των αγορών χρήµατος και κε-

φαλαίου. 

Στην περίπτωση της Νοµισµατικής Ένωσης η νοµισµα-

τική πολιτική ασκείται για το σύνολο της Ένωσης και

όχι διακριτά για κάθε χώρα µέλος. Αν εποµένως µία

χώρα αντιµετωπίσει διακριτή ύφεση ενώ άλλες όχι,

είναι κατανοητό ότι η χώρα που αντιµετωπίζει ύφεση

δεν µπορεί να συµπαρασύρει την συνολική διαχείριση

της προσφοράς χρήµατος. Εµφανίζεται στην περίπτω-

ση αυτή ως κυρίαρχο ενδεχόµενο µία ανακατανοµή

χρήµατος (άρα και ρευστότητας) σε βάρος της υφεσια-

κής χώρας, η οποία επιτείνει την αρχική απόκλιση: συρ-

ρίκνωση στην χειµαζόµενη οικονοµία και επέκταση στις

άλλες. 

Η διαδικασία αυτή πυροδοτείται από την κίνηση κεφα-

λαίων. Η ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων δεν συρρι-

κνώνει αλλά αντιθέτως διευρύνει τις κυκλικές αποκλίσεις

µεταξύ οικονοµιών, µε δεδοµένη την γενική προσφορά

χρήµατος. ∆εν είναι δύσκολο να εικάσουµε ότι µία χει-

µαζόµενη οικονοµία θα υποστεί σηµαντικές εκροές

ιδιωτικών κεφαλαίων που θα περιορίσουν την εσωτε-

ρική της ρευστότητα και ότι αντιστάθµισµα σε αυτή την

εκροή µπορεί να είναι µόνον η εισροή κεφαλαίων µε ευ-

θύνη δηµόσιων φορέων, πρακτικά δανεισµός του ∆ηµο-

σίου ή πιστωτική επέκταση προς την κεντρική τράπεζα.

Τα µεγέθη της προσφοράς χρήµατος –ακόµη και µε την

στενή έννοια του Μ1– δεν εξαντλούν τον προσδιορισµό

της ενεργού ρευστότητας για τρεις λόγους. Ο πρώτος

σχετίζεται µε την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού

συστήµατος πληρωµών στην οικονοµία. Ο δεύτερος

σχετίζεται µε την λειτουργία της πίστης και των αγορών

αξιών που ρυθµίζουν την ευκολία ή την δυσκολία ρευ-

στοποίησης περιουσιακών στοιχείων. Ο τρίτος λόγος

σχετίζεται µε τις συµπεριφορές των οικονοµικών µονά-

δων ως προς την διαχείριση της ρευστότητας που πε-

ριέρχεται στην κατοχή τους. Ας τους προσδιορίσουµε

κατά σειρά.

Η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος πληρωµών

εξαρτάται από την ικανότητα ελαχιστοποίησης του

όγκου µέσων πληρωµής που απαιτείται για την διεκπε-

ραίωση ενός δεδοµένου ύψους συναλλαγών. Η δυνα-

τότητα πολυµερούς διακανονισµού χρεοπιστώσεων για

κάθε οικονοµική µονάδα οδηγεί στην διακίνηση µέσων

πληρωµής µόνον για τις καθαρές απαιτήσεις ή υποχρε-

ώσεις και όχι για το σύνολο των ακαθάριστων συναλ-

λαγών. Λόγου χάριν, ένα σύστηµα όπου όλες οι πλη-

ρωµές γίνονται µε αυτόµατη χρεοπίστωση τραπεζικών

λογαρισµών απαιτεί µικρότερη διακίνηση µέσων πλη-

ρωµής από ό,τι ένα σύστηµα στο οποίο όλοι οι συναλ-

λασσόµενοι διακινούν µετρητά. Μία οικονοµική µονάδα
που ενεργεί αγορές Χ και πωλήσεις Ψ, διακινεί µέσα
πληρωµής (Χ–Ψ) σε ένα σύστηµα συµψηφισµού χρεο-
πιστώσεων αλλά (Χ+Ψ) σε ένα σύστηµα µετρητών. Η
ζήτηση ρευστότητας µε µορφή φυσικού µέσου πληρω-
µής (δηλαδή νοµίσµατος) είναι πολλαπλάσια στην δεύ-
τερη περίπτωση και το ενδεχόµενο “ατυχηµάτων” (λαν-
θασµένων υπολογισµών, καθυστερήσεων, κακής δια-
χείρισης, κλοπών) που δηµιουργούν έλλειψη ρευστότη-
τας είναι πολύ πιθανότερο στην δεύτερη περίπτωση. 

Η λειτουργία των αγορών πιστώσεων και αξιών διαδρα-
µατίζει κρίσιµο ρόλο στον προσδιορισµό της διαθέσι-
µης ρευστότητας, διότι προσφέρει υποκατάστατα ρευ-
στότητας. Οι κλασικές τραπεζικές καινοτοµίες των ανοι-
κτών λογαριασµών, των πιστωτικών γραµµών και των
εγγυητικών επιστολών, λόγου χάριν, προσφέρουν άµε-
ση πρόσβαση σε ρευστότητα αν και όταν προκύψει
απροσδόκητη ανάγκη. Η κατοχή εύκολα ρευστοποιήσι-
µων τίτλων είναι βασικό εργαλείο διαχείρισης ρευστό-
τητας από επιχειρήσεις που τους διατηρούν αντί µε-
τρητών. Σε εποχές χρηµατιστηριακής ευφορίας ακόµη
και η κατοχή µακροχρόνιων τίτλων (µετοχών και οµο-
λογιών) λειτουργεί ως υποκατάστατο ρευστότητας.
Ωστόσο η λειτουργία της αγοράς πιστώσεων και τίτλων
είναι η αχίλλεια πτέρνα του συστήµατος διακίνησης
ρευστότητας, γιατί µπορεί εύκολα η “υποκαταστασιµό-
τητα” της ρευστότητας από τίτλους να απολεσθεί. 

Οι συµπεριφορές των οικονοµικών µονάδων ως προς
την ρευστότητα οργανώνονται σε συγκεκριµένο θε-
σµικό πλαίσιο (πρόσβαση σε σύστηµα πληρωµών και
σε αγορά χρήµατος και κεφαλαίου) αλλά προσδιορί-
ζονται από θεµελιώδη αίτια: την ανάγκη ασφάλειας
απέναντι σε απροσδόκητες ανάγκες πληρωµών. Με
άλλα λόγια, η κατοχή ρευστότητας (ή η διατήρηση άµε-
σης πρόσβασης σε ρευστότητα) είναι µία µορφή ασφά-
λισης. Σε πολλαπλά επίπεδα οικονοµικής θεωρίας αυτή
η “υπηρεσία” που παρέχεται από την ρευστότητα αντι-
στοιχείται µε την πληρωµή µιας “ανταµοιβής (πριµ) ρευ-
στότητας”. Αν δανεισθούµε µία έννοια από την συγγενή
θεωρία αποθεµάτων, η διακράτηση ρευστότητας προ-
σφέρει µία µη χρηµατική “απόδοση ευκολίας” (conve-
nience yield), η οποία αντανακλά την αξία του να δια -
θέτεις εφεδρείες απέναντι σε απρόβλεπτες αξιώσεις (ή
κινδύνους). Οι θεσµοί της αγοράς κεφαλαίου επιτρέ-
πουν την διακράτηση υποκατάστατων µορφών ρευστό-
τητας, όπως είπα, αλλά ακόµη και την αγορά κάλυψης
συγκεκριµένων κινδύνων (ασφαλιστικά συµβόλαια) που
µειώνει την γενική ανάγκη διακράτησης ρευστότητας. 

Αν η ουσία της ρευστότητας είναι η παροχή ασφάλειας,
η γενική αύξηση της αβεβαιότητας προφανώς αυξάνει
την προτίµηση για ρευστότητα και την αντίστοιχη “από-
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δοση ευκολίας”. Το φαινόµενο που συχνά παρατηρού -

µε στις κεφαλαιαγορές ως “φυγή προς ασφαλή κατα-

φύγια” υποδηλώνει αύξηση της ζήτησης για ρευστό-

τητα. Η µετακόµιση από τίτλους αβέβαιης αξίας ρευ-

στοποίησης σε τίτλους βέβαιης αξίας ρευστοποίησης

είναι εκδήλωση ζήτησης για ρευστότητα και, αν λάβει

µεγάλες διαστάσεις, έχουµε κρίσεις στα χρηµατιστήρια

και τις αγορές οµολόγων. Αν η αβεβαιότητα επεκταθεί

στην ικανότητα των τραπεζών να εκπληρώσουν τις υπο-

χρεώσεις τους, τότε η φυγή προς ρευστότητα παίρνει

τη µορφή µεταφοράς της από τραπεζικές υποχρεώσεις

(π.χ. καταθέσεις) σε πρωτογενές µέσο πληρωµής, δη-

λαδή µετρητά. Αν τέλος η αβεβαιότητα επεκταθεί και

στο ίδιο το µέσο πληρωµής (χρήµα), η φυγή προς ρευ-

στότητα παίρνει την µορφή αποθεµατοποίησης φυσι-

κών αξιών (χρυσός, εµπορεύµατα). Ουσιαστικά λοιπόν

η επέλευση αβεβαιότητας πάντοτε µετακινεί τον ίδιο

τον ορισµό της ρευστότητας από σύνθετα υποκατά-

στατα που βασίζονται σε υποσχέσεις πληρωµής προς

απλούστερα υποκατάστατα και περιεκτικές αξίες.

Στην διαδικασία αυτή παρατηρείται “αποθεµατοποί-

ηση” ενεργών µέσων πληρωµής που µπορεί να οδηγή-

σει σε αρνητικές ανεπιθύµητες συνέπειες: την εξαφά-

νιση µέσων πληρωµής από τις ανάγκες των τρεχουσών

συναλλαγών της κοινωνίας. Με άλλα λόγια µία “κρίση

ρευστότητας” µπορεί να προκύψει από την εξαφάνιση

υποκαταστάτων µορφών, και την φυγή προς θεµελιώ-

δεις µορφές αποθήκευσης αξίας. Το µέγεθος της πα -

γκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης που σήµερα ζούµε

υπερδιογκώθηκε ακριβώς επειδή στην προηγούµενη

περίοδο της ευφορίας τα πολύπλοκα υποκατάστατα

της ρευστότητας είχαν λάβει πελώριες διαστάσεις µε

την υπερδιόγκωση των αγορών κεφαλαίου. 

ΙV. Η ρευστότητα στην Ελλάδα

Η προσέγγιση στο µέγεθος της ρευστότητας στην ελ-

ληνική οικονοµία γίνεται σε τρία στάδια παρακάτω. Στο

πρώτο παρατηρούµε την εξέλιξη των νοµισµατικών µε-

γεθών και την σύνθεση της προσφοράς χρήµατος.

Αυτή είναι η απαραίτητη αφετηρία για την εικόνα των

κινήσεων της ρευστότητας στην οικονοµία. Στο δεύ-

τερο στάδιο αναλύουµε τις διακριτές σχέσεις τριών το-

µέων της οικονοµίας µε το τραπεζικό σύστηµα: το

∆ηµόσιο, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Από τις σχέσεις αυτές τεκµαίρεται ο ρόλος του κάθε

τοµέα ως καθαρού δανειστή ή οφειλέτη στο ελληνικό

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Οι καθαροί δανειστές είναι

φορείς που απενεργοποιούν ρευστότητα από την οικο-

νοµία και την αποθεµατοποιούν στις τράπεζες, ενώ α -

ντιθέτως οι καθαροί οφειλέτες εκλύουν ρευστότητα. 

Στο τρίτο στάδιο πραγµατοποιείται η µέτρηση των εισ-

ροών και εκροών ρευστότητας από το πιστωτικό σύ-

στηµα. Το ότι η όλη µεθοδολογία είναι προσανατολισµένη

στο πιστωτικό σύστηµα εξηγείται από το γεγονός ότι

στην Ελλάδα η συγκέντρωση και διακίνηση διαθεσίµων

πόρων πραγµατοποιείται σε πολύ υψηλό ποσοστό από

τις τράπεζες. 

Η πηγή ρευστότητας που ενδέχεται να µην συλλαµβά-

νεται πλήρως από τις εκροές του πιστωτικού συστήµα-

τος είναι ο καθαρός εξωτερικός δανεισµός του ∆η-

µοσίου. Στο µέτρο που το Ελληνικό ∆ηµόσιο είναι αυ-

τόνοµο υποκείµενο εξωτερικού δανεισµού για την

πραγµατοποίηση εγχώριων πληρωµών, λειτουργεί επί-

σης ως παραγωγός ρευστότητας προς την εσωτερική

οικονοµία. Εάν ο εξωτερικός δανεισµός πυροδοτεί αρ-

χική εισροή και ακόλουθη εκροή καταθέσεων στο και

από το εγχώριο πιστωτικό σύστηµα, είναι ενδεχόµενο

οι δύο αυτές πράξεις να πραγµατοποιούνται σε τόσο

κοντινούς χρόνους ώστε να µην καταγράφονται σε µε-

γέθη του τέλους της περιόδου, ιδίως αν η περίοδος α -

ναφέρεται σε ολόκληρο έτος. Στην περίπτωση αυτή η

ρευστότητα που διακινείται από το εγχώριο πιστωτικό

σύστηµα θα αποδίδεται υποεκτιµηµένη. Στο θέµα αυτό

θα επανέλθω αργότερα. 

Η πιο σηµαντική πτυχή της περιγραφικής µεθοδολογίας

που ακολουθείται και της ανάλυσης που επιχειρείται

δεν είναι η γενική παρακολούθηση αλλά η εστιασµένη

παρατήρηση των αλλαγών και των ανατροπών που έχει

επιφέρει η µεγάλη κρίση της τριετίας 2009-2011. Η

κρίση αλλάζει τόσο τις δοµές της οικονοµίας όσο και

τις συµπεριφορές. ∆ύο χαρακτηριστικά της κρίσης

αποτελούν ex ante παράγοντες που συνδέονται µε την

ζήτηση για ρευστότητα και προσδοκάται να επιφέρουν

αντίθετα µεταξύ τους αποτελέσµατα. Ο ένας είναι ότι

η µεγάλη υποχώρηση των εισοδηµάτων οδηγεί σε µεί-

ωση της ζήτησης, των συναλλαγών και εποµένως της

χρήσης ρευστότητας. Ο άλλος είναι ότι η κρίση διευ-

ρύνει την αβεβαιότητα και εποµένως τροφοδοτεί την

ζήτηση για ρευστότητα ως µέσο αυτασφάλισης. Συνε-

πώς, έχει σηµασία να κάνουµε την ανάγνωση της κίνη-

σης της ρευστότητας υπό το πρίσµα αυτών των αντι-

τιθέµενων δυνάµεων. 

Α. Τα νοµισµατικά µεγέθη: Άνοδος και πτώση

Τα νοµισµατικά µεγέθη δίδουν την εικόνα της προσφο-

ράς χρήµατος, δηλαδή των διαθέσιµων µέσων ρευστό-

τητας στα οποία µπορούν να προσφύγουν οι φορείς

της οικονοµίας, µέσω του τραπεζικού συστήµατος. Στο

∆ιάγραµµα 1 εµφανίζεται η σχέση των µεγεθών Μ0, Μ1,

Μ2, Μ3 προς το ΑΕΠ. Πρέπει να σηµειώσω ότι το µέγε-
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θος του πρωτογενούς χρήµατος Μ0 δεν είναι αποτέλε-
σµα µέτρησης αλλά µέγεθος που εξάγεται κατ’ ανα-
γωγή από την συνολική κυκλοφορία νοµίσµατος στην
Ευρωζώνη µε βάση την συµµετοχή της Τράπεζας της
Ελλάδος στις υποχρεώσεις της ΕΚΤ2. Το αναφερόµενο
µέγεθος του Μ0 εποµένως δεν αντανακλά αναγκαστικά
τις µεταβολές της συγκυρίας, αλλά πρέπει να προσαρ-
µόζεται στην µακροχρόνια τάση. Άρα χρειάζεται µία
ακριβέστερη µέτρηση της εξωτραπεζικής ρευστότητας
που αντανακλά την συγκυρία. Αυτό γίνεται σε επόµενα
τµήµατα του άρθρου.

Η εικόνα των εξελίξεων είναι εύγλωττη και προσδοκώ-
µενη. Τα νοµισµατικά µεγέθη έδειχναν αύξηση σε σχέση
µε το ΑΕΠ ως το 2008 και µειώθηκαν έκτοτε. Η αύξηση
προ του 2009 οφείλεται στις συνιστώσες του χρήµατος
που απαρτίζονται από τραπεζικές καταθέσεις και που
αυξήθηκαν σηµαντικότατα στην ίδια περίοδο. Η κάµψη
κατά την τριετία της κρίσης (2009-2011) οφείλεται εξί-
σου στην συρρίκνωση των καταθέσεων. Ωστόσο, στην
τριετία της κρίσης, η στενά µετρούµενη (κατ’ αναγωγή)
νοµισµατική κυκλοφορία (Μ0) αυξήθηκε. Άρα, ενώ απο-
κλιµακωνόταν το καταθετικό συστατικό της προσφοράς
χρήµατος, κλιµακωνόταν το συστατικό του “εξωγενούς”
χρήµατος, έστω και µε την ατελή µέτρηση του Μ0. Η γε-
νική εικόνα των νοµισµατικών µεγεθών πιστοποιεί δύο ει-

κασίες. Πρώτον, ότι αποκλιµακώνεται κατά τα προσδο-
κώµενα η ζήτηση χρήµατος για συναλλακτικούς λόγους.
∆εύτερον, όµως, ότι η αποκλιµάκωση αυτή εµπεριέχει
µία σαφή διαδικασία αποδιαµεσολάβησης που έχει εκτυ-
λιχθεί στην ελληνική οικονοµία κατά την διάρκεια της
τριετίας της κρίσης: τα διαθέσιµα µέσα για την άντληση
ρευστότητας που διακρατούνται στο πιστωτικό σύστηµα
µειώνονται σηµαντικά και µάλιστα κατά ιεραρχικό τρόπο.
Η µείωση είναι µεγάλη στο Μ2, µικρότερη στο Μ1, ενώ
φαίνεται να αυξάνει το µέγεθος Μ0. 

Τελικά, το µόνο νοµισµατικό µέγεθος που αυξάνεται ως
προς το ΑΕΠ κατά την τριετία 2009-11 είναι το (κατ’ ανα-
γωγή) µέγεθος του πρωτογενούς χρήµατος (Μ0). Το εύ-
ρηµα αυτό είναι συµβατό µε την διαδικασία της απο-
διαµεσολάβησης και απεικονίζει την γενική της τάση.

Επάνω σε αυτόν τον βασικό καµβά των νοµισµατικών
εξελίξεων µπορούµε να οικοδοµήσουµε την εικόνα των
πραγµατοποιηθεισών κινήσεων στα µεγέθη της ενερ-
γού ρευστότητας. 

Β. ∆ανειστές και οφειλέτες: Οι µεγάλοι τοµείς 
της οικονοµίας

Ο σχηµατισµός χρηµατικών αποταµιεύσεων και η µετα-
φορά τους σε ελλειµµατικές µονάδες στην οικονοµία
προσδιορίζουν την εσωτερική χρηµατοοικονοµική δοµή
µιας χώρας, η οποία ρυθµίζει την κεντρική ροή της ρευ-
στότητας. Σε τραπεζοκεντρικά συστήµατα όπως το ελ-
ληνικό, η χρηµατοοικονοµική δοµή υποστηρίζεται κυ-
ρίως από το πιστωτικό σύστηµα, δηλαδή τις τράπεζες.
Παραδοσιακά, µε µικρές ιστορικές εξαιρέσεις, ο ρόλος
των άµεσων αγορών κεφαλαίου (χρηµατιστηρίου, αγο-
ράς οµολόγων, παραγώγων προCόντων) ήταν στην Ελ-
λάδα µικρός σε σχέση µε τις τράπεζες και αυτό ισχύει
και κατά την περίοδο ένταξης στο ευρώ. 

Η απεικόνιση των καθαρών θέσεων διαφόρων τοµέων
απέναντι στο εγχώριο πιστωτικό σύστηµα επιτυγχάνε-
ται µε την αφαίρεση των απαιτήσεων µε µορφή κατα-
θετικών προCόντων από τις υποχρεώσεις µε την µορφή
δανείων και πιστώσεων3. Η παρουσίαση γίνεται σε επί-
πεδο τριών τοµέων: ∆ηµοσίου, επιχειρήσεων και νοικο-
κυριών. Στην θεωρητική περίπτωση που και οι τρεις

2. Η σχετική επεξήγηση της Τράπεζας Ελλάδος σηµειώνει ότι «... Ιδιαίτερο πρόβληµα υπάρχει µε τον υπολογισµό της “ελληνικής συµβο-

λής” στη νοµισµατική κυκλοφορία (τραπεζογραµµάτια και κέρµατα σε κυκλοφορία). Από τον Ιανουάριο 2002, που τέθηκαν σε κυκλοφορία

τα τραπεζογραµµάτια σε ευρώ και αντικατέστησαν τα εθνικά τραπεζογραµµάτια, η νοµισµατική κυκλοφορία µπορεί να υπολογιστεί µόνο

για το σύνολο της ζώνης του ευρώ και όχι για κάθε χώρα χωριστά. Το Ευρωσύστηµα υιοθέτησε έναν συµβατικό κανόνα για τον υπολογισµό

της νοµισµατικής κυκλοφορίας σε κάθε χώρα-µέλος. Σύµφωνα µε τον κανόνα αυτόν, η συµβολή της Ελλάδας στη νοµισµατική κυκλοφορία

προκύπτει αν θεωρήσουµε ότι το ποσόν των τραπεζογραµµατίων που έχει θέσει σε κυκλοφορία η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ανάλογο

µε την κλείδα συµµετοχής της Ελλάδας στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕυρωπαCκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), εξαιρουµένου του ποσοστού

8% των εκδοθέντων τραπεζογραµµατίων που αναλογεί στην ΕΚΤ». 

3. Η παρουσίαση των µεγεθών που ακολουθούν προέρχεται από τις ενοποιηµένες λογιστικές καταστάσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων

που παρέχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα αναφερόµενα στοιχεία αντιστοιχούν σε “επίπεδα” (stocks) απαιτήσεων και υποχρεώσεων.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
Μεγέθη και σύνθεση της προσφοράς χρήµατος

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικά ∆ελτία Οικονοµικής Συγ-
κυρίας.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
Καθαρή θέση τοµέων προς το εγχώριο πιστωτικό σύστηµα (εκατ. ευρώ)

2A ∆ηµόσιο 2∆ Νοικοκυριά

2Β Ιδιωτικός τοµέας

2Γ Μη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις

2E Εξωτερικός τοµέας

τοµείς παρουσιάζουν µηδενική καθαρή θέση, έχουµε

µία ουδέτερη χρηµατοοικονοµική δοµή στην οποία ο

κάθε τοµέας παράγει ενδογενώς την ρευστότητα που

χρησιµοποιεί. Στην θεωρητική αυτή περίπτωση θα ανα-

δύονταν πιστωτικά ιδρύµατα (ή και αγορές χρήµατος)

µε ειδίκευση σε κάθε τοµέα που θα διακινούσαν διαθέ-

σιµα µε χρεοπιστώσεις µεταξύ των µονάδων του. Η

απόκλιση από την ουδέτερη αυτή δοµή σηµαίνει ότι εµ-

φανίζονται τοµείς-δανειστές και τοµείς-οφειλέτες και

αναδύεται η ανάγκη για πιστωτικά ιδρύµατα που καλύ-

πτουν ολόκληρη την οικονοµία. Τα εθνικά πιστωτικά συ-

στήµατα περιλαµβάνουν τότε πιστωτικές επιχειρήσεις

γενικής εµβέλειας που διαχειρίζονται διατοµεακές χρη-

µατοοικονοµικές ροές. 

Στο ∆ιάγραµµα 2 συγκεντρώνονται 5 υποδιαγράµµατα

που αναφέρονται κατά σειρά στον δηµόσιο και ιδιωτικό

(µη χρηµατοπιστωτικό) τοµέα και στις υποδιαιρέσεις

του τελευταίου σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Στο

πέµπτο υποδιάγραµµα παρουσιάζεται η καθαρή θέση
του εξωτερικού τοµέα στο εγχώριο πιστωτικό σύστηµα. 

Από τα διαγράµµατα φαίνεται µε µεγάλη σαφήνεια ότι
ο δηµόσιος τοµέας και ο τοµέας των επιχειρήσεων είναι
συστηµατικοί καθαροί οφειλέτες προς το πιστωτικό σύ-
στηµα, ενώ τα νοικοκυριά είναι καθαροί χρηµατοδότες.
Ως σύνολο, ο ιδιωτικός τοµέας (επιχειρήσεις και νοικο-
κυριά) ήταν σε περίπου µηδενική θέση απέναντι στο πι-
στωτικό σύστηµα µέχρι την κρίση. Οι θέσεις φορέων του
εξωτερικού, τέλος, ήσαν επίσης αρνητικές, εφόσον ο
δα νεισµός προς αυτούς υπερέβαινε τις καταθέσεις τους
στο εγχώριο πιστωτικό σύστηµα4. 

4. Τα µεγέθη αυτά αναφέρονται αποκλειστικά σε απαιτήσεις και υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων απέναντι σε φορείς του εξωτε-

ρικού. ∆εν περιλαµβάνονται εποµένως οι υποχρεώσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο εξωτερικό, που βέβαια αποτελούν “εξωτραπεζική

χρηµατοδότηση” από την οπτική γωνία της παρούσας ανάλυσης. 
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Οι σχέσεις που περιγράφηκαν παραµένουν σταθερές
στην περίοδο µέχρι το 2007 και σηµατοδοτούν το βα-
σικό γεγονός ότι τα εγχώρια νοικοκυριά λειτούργησαν
ως ο τοµέας-χρηµατοδότης της µεγέθυνσης της τρα-
πεζικής µεσολάβησης στην οικονοµία. Αντιστοίχως, ο
δηµόσιος τοµέας και ο τοµέας των εγχώριων επιχειρή-
σεων ήσαν οι τοµείς προς τους οποίους εκλυόταν συ-
στηµατικά ρευστότητα από το εγχώριο πιστωτικό σύ -
στηµα για να διαχυθεί στην οικονοµία. 

Ήδη µε απαρχή το 2008 η συνολική καθαρή θέση του
ιδιωτικού τοµέα κλίνει σαφώς προς αρνητικά µεγέθη.
Αρνητικά επίσης µεταβάλλονται οι καθαρές θέσεις και
των υπολοίπων τοµέων. Η κρίση των ετών 2009-2011
ανέτρεψε τις ισορροπίες των ροών χρηµατοδότησης
που επικρατούσαν προηγουµένως κατά δύο τουλάχι-
στον τρόπους οι οποίοι φαίνονται ακόµη και από τα µα-
κροσκοπικά υποδιαγράµµατα 3. Η απλή παρατήρηση
των συνθηκών της οικονοµίας επιβεβαιώνεται από
αυτές τις ανατροπές. Μία εµφανής µεταβολή είναι η
διακριτή χειροτέρευση στην καθαρή θέση του δηµό-
σιου τοµέα από το 2008. Ουσιαστικά η χειροτέρευση
των αγορών από το έτος εκείνο (Lehman Brothers) και
ο διαφαινόµενος αποκλεισµός του ∆ηµοσίου από τις
διεθνείς αγορές είναι εύλογο ότι µετατόπισε την δανει-
ακή ζήτηση προς το εγχώριο πιστωτικό σύστηµα. Αυτή
η µετατόπιση οδήγησε στην δεύτερη εµφανή µετα-
βολή: τον τερµατισµό της πιστωτικής επέκτασης προς
τον ιδιωτικό τοµέα. Η δεύτερη αυτή µεταβολή πρέπει
να συνέβαλε αποφασιστικά στην τρίτη, που όµως αρχί-
ζει να διαγράφεται µε υστέρηση ενός έτους, από το
2009: την απαρχή της συνεχούς διαδικασίας µείωσης
καταθέσεων των νοικοκυριών µέχρι το 2011 (και µέχρι
σήµερα). Η µεταστροφή αυτή είναι θεµελιώδης γιατί
ανατρέπει σταδιακά το υπόδειγµα ανάπτυξης της τρα-
πεζικής διαµεσολάβησης στην εποχή του ευρώ, αλλά
και ενωρίτερα. Η µείωση της καταθετικής βάσης είναι
υπεύθυνη, όπως προανέφερα, για την µειώση των νο-
µισµατικών µεγεθών και ωθεί την εµφάνιση αποδιαµε-
σολάβησης στην οικονοµία εν µέσω κρίσης. 

Το φαινόµενο της διαρροής καταθέσεων από το εγχώ-
ριο πιστωτικό σύστηµα έχει ερµηνευθεί πολλαπλά5. Το
κίνητρο εξοµάλυνσης της κατανάλωσης εν µέσω µεγά-
λων µειώσεων στο διαθέσιµο εισόδηµα, η ζήτηση ρευ-
στών για την πληρωµή φόρων, η εξαγωγή καταθέσεων
στο εξωτερικό και η αποθεµατοποίηση ρευστών διαθε-
σίµων ως “φορέων” διεθνούς αξίας (ως συνάλλαγµα
δηλαδή) αποτελούν συνήθεις ερµηνείες. Εκείνο το φαι-
νόµενο που πρέπει να εκτιµηθεί είναι αυτή καθαυτή η
µείωση των καταθέσεων που επέρχεται ως αποτέλεσµα

της σύσφιξης των πιστώσεων. Είναι χαρακτηριστικό

των µεγεθών που διαγράφονται στα ∆ιαγράµµατα 3 ότι

πρώτα εµφανίζεται η µεταστροφή των πιστώσεων και

κατόπιν ακολουθεί η µεταστροφή των καταθέσεων. 

Γ. Από την τραπεζική στην εξωτραπεζική 

ρευστότητα

Η τροποποίηση στις καθαρές θέσεις των τοµέων απέ-

ναντι στο πιστωτικό σύστηµα ισοδυναµεί µε µία µετακί-

νηση των τεκτονικών πλακών της οικονοµίας. Η θεµε-

λιώδης ενέργεια που οδηγεί στην µετακίνηση αυτή προ-

έρχεται από πρωτογενείς δράσεις των φορέων της οι-

κονοµίας και, πιο συγκεκριµένα, από την ζήτηση για

πιστώσεις αφενός και την ζήτηση για καταθετικά προ-

Cόντα αφετέρου. Η µεταβολή στην παροχή πιστώσεων

(∆Π) µπορεί να θεωρηθεί ως έκλυση ρευστότητας (εφό-

σον είναι θετική) από τις τράπεζες προς την οικονοµία.

Η µεταβολή στην διακράτηση καταθετικών προCόντων

(∆Κ) µπορεί να θεωρηθεί ως απορρόφηση ρευστότητας

(εφόσον είναι θετική) από τις τράπεζες. Η διαφορά ∆Ρ

είναι:

∆Ρ = ∆Π – ∆Κ,

και συλλαµβάνει την ροή ρευστότητας από και προς το

τραπεζικό σύστηµα. Πράγµατι όταν 

∆Ρ>(<) 0, 

προκύπτει καθαρή αύξηση (µείωση) της εξωτραπεζικής

ρευστότητας στην οικονοµία. Μία µακρά και συνεχής

σειρά θετικών τιµών της ∆Ρ οδηγεί σε αποδιαµεσολά-

βηση, ενώ, αντιθέτως, µία µακρά και συνεχής σειρά αρ-

νητικών τιµών της ∆Ρ δηλώνει µία αυξανόµενη προ-

τίµηση των φορέων της οικονοµίας για “διαµεσολαβη-

µένες” µορφές ρευστότητας. Η συστηµατική αύξηση

εξωτραπεζικής ρευστότητας µπορεί θεωρητικά να οδη-

γείται σε διάφορες µορφές αποθήκευσης αξιών: ρευ-

στό χρήµα, µη τραπεζικούς τίτλους, απαιτήσεις εξω-

τερικού, χρυσό ή άλλα πολύτιµα µέταλλα. Με εξαίρεση

τις µεταβολές σε απαιτήσεις του εξωτερικού που είναι

(εν µέρει) αναγνώσιµες από στοιχεία του ισοζυγίου

πληρωµών, η ακριβής κατανοµή της εξωτραπεζικής

ρευστότητας σε διάφορες µορφές δεν είναι παρατηρή-

σιµη και µπορεί µόνον να γίνει αντικείµενο εικασιών. 

Στα διαγράµµατα που ακολουθούν περιγράφονται οι

διαχρονικές τιµές του ∆Ρ για το συνολο του εγχώριου

πιστωτικού συστήµατος αλλά και κατά τοµέα της οικο-

νοµίας. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται περιγρά-

φουν ετήσιες µεταβολές. 

5. Βλέπε την ενδελεχή ανάλυση στο National Bank of Greece, Greece: Monthly Macroeconomic Outlook, March 2011.
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Στο ∆ιάγραµµα 3 εµφανίζονται υποδιαγράµµατα τα
οποία αντιστοιχούν σε εκείνα που παρουσιάσθηκαν στο
∆ιάγραµµα 2. Στα διαγράµµατα αυτά εµφανίζεται η συ-
νεισφορά κάθε τοµέα εσωτερικού στην µεταβολή της
εξωτραπεζικής ρευστότητας6. Για τον λόγο αυτό στο διά-
γραµµα απεικονίζονται τα µεγέθη (∆Π, –∆Κ, ∆Ρ), αφού η
θετική µεταβολή των πιστώσεων και η αρνητική µεταβολή
των καταθέσεων προσδιορίζουν την ροή εξωτραπεζικής
ρευστότητας. Οι τοµείς εσωτερικού που απεικονίζονται
είναι ο δηµόσιος (Γενική Κυβέρνηση) και ιδιωτικός το-
µέας, και οι υποδιαιρέσεις του τελευταίου, δηλαδή µη
χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 

Τα διαγράµµατα αποκαλύπτουν αρκετές πτυχές της
συµπεριφοράς της ρευστότητας και µπορούµε να επι-
κεντρωθούµε στις κυριότερες.

Καταρχήν είναι εµφανής µία µεγάλη διαφορά στην συ-
µπεριφορά του ∆ηµοσίου από εκείνη του τοµέα των
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Οι λογαριασµοί του
∆ηµοσίου µεταβάλλουν την ρευστότητα κυρίως µέσω
των µεταβολών στις πιστώσεις προς το ∆ηµόσιο και
πολύ λιγότερο από την µεταβολή των καταθέσεων του
∆ηµοσίου. Οι πιστώσεις προς το ∆ηµόσιο εµφανίζουν
πολύ µεγάλες διακυµάνσεις τόσο πριν όσο και µετά την
κρίσιµη ηµεροµηνία του 2009. Οι διακυµάνσεις αυτές
είναι προφανώς το αποτέλεσµα µιας σύνθετης διαδικα-
σίας που εµπεριέχει αφενός τα πρωτογενή δηµοσιονο-
µικά αποτελέσµατα και αφετέρου το εκάστοτε επιτυγ-
χανόµενο µέγεθος εξωτερικής χρηµατοδότησης του
∆ηµοσίου από τον διεθνή δανεισµό του. Η θεµελιώδης
εικασία που µπορεί να προταθεί εδώ είναι ότι οι χρεο-
πιστώσεις από το εγχώριο πιστωτικό σύστηµα προς το
∆ηµόσιο δεν είναι αποτέλεσµα πρωτογενών αποφά-
σεων αλλά µεγέθη που προσδιορίζονται εξ υπολοίπου,
µετά από άλλες πιο στρατηγικές µεταβλητές όπως ο
εξωτερικός δανεισµός. Από αυτή την οπτική γωνία είναι
ερµηνεύσιµη και η πολύ µεγάλη αύξηση των πιστώσεων
προς το ∆ηµόσιο που παρατηρείται το 2009 σε σχέση
µε το 2008. Είναι η πρώτη χρονιά της κρίσης κατά την
οποία εκδηλώνεται η δυσκολία εξωτερικού δανεισµού
που τελικά επιλύεται µε το πρώτο µνηµόνιο. 

Αντίθετα από το ∆ηµόσιο, η συµπεριφορά του τοµέα
των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών είναι άκρως απο-
καλυπτική των µεταπτώσεων στην κατάσταση ρευστό-
τητας στην οικονοµία. Σηµειώνω τρεις παρατηρήσεις
που είναι εµφανείς από την απλή ανάγνωση των δια-
γραµµάτων 3Β, 3Γ, 3∆:

Πρώτον, σε όλη την περίοδο πριν την κρίση η εικόνα
της εξωτραπεζικής ρευστότητας είναι ισορροπηµένη

6. Τα µεγέθη που ακολουθούν αναφέρονται αποκλειστικά σε ροές (flows) που συλλαµβάνουν την µεταβολή της συγκυρίας.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
Συνεισφορά στην εξωτραπεζική ρευστότητα 
(∆Π, –∆Κ) τοµέων της οικονοµίας

3A ∆ηµόσιο

Ροές/ΑΕΠ

3Β Ιδιωτικός τοµέας

Ροές/ΑΕΠ

3Γ Μη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις

Ροές/ΑΕΠ

3∆ Νοικοκυριά

Ροές/ΑΕΠ
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και σύµφωνη µε τις προβλέψεις της θεωρίας και της
διεθνούς εµπειρίας. Οι πιστώσεις αυξάνονται αλλά αυ-
ξάνονται και οι καταθέσεις, έτσι ώστε η εξωτραπεζική
ρευστότητα να διατηρείται σε σχετική ισορροπία.

∆εύτερον, η µείωση των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό
τοµέα είναι τεράστια και πολύ απότοµη το 2009, σε εµ-
φανή αντιστοιχία µε την τεράστια και απότοµη αύξηση
των πιστώσεων προς το ∆ηµόσιο. Ουσιαστικά λοιπόν,
παρατηρείται το 2009 ένας καθαρός εκτοπισµός του
ιδιωτικού από τον δηµόσιο τοµέα στην παροχή πιστώ-
σεων. Ο εκτοπισµός αυτός είναι πολύ µεγάλος για τα
µεγέθη της οικονοµίας, αφού αντιστοιχεί σε περίπου 6-7
ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ. Είναι ακόµη µεγαλύτε-
ρος αν λάβουµε υπόψη ότι πρόκειται για περίοδο µει-
ούµενης ζήτησης, κατά την οποία η χρηµατοδότηση
καλείται να καλύπτει πρόσθετες ανάγκες διατήρησης
αποθεµάτων και κεφαλαίων κίνησης. Μπορούµε εύλογα
να εικάσουµε ότι ο εκτοπισµός του 2009 ήταν βασικός
µηχανισµός διάχυσης της κρίσης στον ιδιωτικό τοµέα,
που προενήργησε πριν καν αρχίσουν να επενεργούν
αυτά καθαυτά τα µέτρα δηµοσιονοµικής λιτότητας (πε-
ρικοπές, αυξήσεις φόρων). 

Τρίτον, η µεγάλη µείωση των πιστώσεων προς τον ιδιω-
τικό τοµέα που εκδηλώνεται το 2009 µπορεί να θεωρη-
θεί ως εξέλιξη που αποµειώνει την εξωτραπεζική ρευ-
στότητα και προκαλεί την αντισταθµιστική αντίδραση
των οικονοµικών φορέων: µεγάλη µείωση των καταθέ-
σεων, δηλαδή αναλήψεις, που επαναφέρουν την εξω-
τραπεζική ρευστότητα. Ο συνδυασµός των κινήσεων
αυτών ισοδυναµεί µε καθαρή αποδιαµεσολάβηση ως
προς τα χρηµατικά διαθέσιµα του ιδιωτικού τοµέα. Η
ουσία της αποδιαµεσολάβησης συνίσταται ακριβώς σε
µία µεγάλη υποκατάσταση της τραπεζικής από την εξω-
τραπεζική ρευστότητα. 

Η συνολική εικόνα εξάγεται από τα σύνολα παροχής πι-
στώσεων και καταθέσεων προς την οικονοµία, όπως
προκύπτουν από µεταβολές στην λογιστική κατάσταση
των πιστωτικών ιδρυµάτων. Στο ∆ιάγραµµα 4 εµφανί-
ζονται δύο εκδοχές. Η πρώτη (∆ιάγραµµα 4Α) µετρά
ορθότερα την µεταβολή στην εξωτραπεζική ρευστό-
τητα λαµβάνοντας υπόψη µόνον τις µεταβολές σε κα-
ταθέσεις κατοίκων εσωτερικού. Η δεύτερη µετρά ορ-
θότερα την µείωση στην τραπεζική ρευστότητα, αφού
λαµβάνει υπόψη µεταβολές καταθέσεων τόσο κατοίκων
εσωτερικού όσο και εξωτερικού. Ωστόσο ο υπολογι-
σµός του 4Β υπερεκτιµά την εξωτραπεζική ρευστότητα
στην ελληνική οικονοµία, αφού είναι σχεδόν βέβαιο ότι
οι αναλήψεις που ενεργήθηκαν από κατοίκους εξωτε-
ρικού αποτέλεσαν κεφάλαια που µετακινήθηκαν αµέ-
σως στο εξωτερικό και δεν συναποτέλεσαν εσωτερική
εξωτραπεζική ρευστότητα. 

Σε κάθε περίπτωση όµως, η εικόνα είναι η ίδια από ερ-
µηνευτική άποψη. Στο ∆ιάγραµµα 5 γίνεται µία κρίσιµη
διάκριση που δείχνει τις αντίστροφες πορείες της τρα-
πεζικής και της εξωτραπεζικής ρευστότητας. ∆ίδεται η
γενική µεταβολή της εξωτραπεζικής ρευστότητας από
το 4Α παραπάνω και παράλληλα η µεταβολή των τιµών
του Μ2. 

Η διαδικασία υποκατάστασης της τραπεζικής από την
εξωτραπεζική ρευστότητα είναι ανάγλυφη. Μάλιστα η
απαρχή της φαίνεται να διαγράφεται κατά την διάρκεια
του 2008, αλλά το 2009 τα µεγέθη διασταυρώνονται και

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4
Χρηµατοπιστωτικές ροές

4Α Χρηµατοπιστωτικές ροές 
(Καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού)

Ροές/ΑΕΠ

4Β Χρηµατοπιστωτικές ροές 
(Καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού και εξωτερικού)

Ροές/ΑΕΠ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5
Τραπεζική και εξωτραπεζική ρευστότητα 
(σε εκατ. ευρώ)
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η πορεία προς την αποτραπεζοποίηση της ρευστότη-
τας παγιώνεται. 

∆. Εικασίες για την εξωτραπεζική ρευστότητα

Βασικό εύρηµα των υπολογισµών που προηγήθηκαν είναι
η σαφής τεκµηρίωση ότι µετά το 2009, σε αντίθεση µε
όλη την προηγούµενη περίοδο, σηµειώνεται ευρεία υπο-
κατάσταση τραπεζικής από εξωτραπεζική ρευστότητα. 

Το µέγεθος της έκλυσης (από το εγχώριο πιστωτικό σύ-
στηµα) εξωτραπεζικής ρευστότητας από το 2009 έως
το 2011 ανέρχεται σωρευτικά στα 70 δις ευρώ περίπου.
Τι συµβαίνει και πού βρίσκεται αυτό το τεράστιο ποσό;
Η απάντηση δεν µπορεί να δοθεί χωρίς να αναγνωρί-
σουµε ότι η Ελλάδα είναι, ως µέλος της Ευρωζώνης, οι-
κονοµία ανοικτή σε κινήσεις κεφαλαίων. Αν εξετάσουµε
την καθαρή µεταβολή των απαιτήσεων του ιδιωτικού,
µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα, έναντι του εξωτερικού
µπορούµε να διακρίνουµε το µέγεθος των καθαρών
εκροών που σηµειώθηκαν κατά το διάστηµα της κρί-
σης. Στο ∆ιάγραµµα 6 αποτυπώνονται οι µεταβολές σε
καθαρές απαιτήσεις διαφόρων κατηγοριών του ιδιωτι-
κού, µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα7. 

Η ισχυρή θετική µεταβολή στην καθαρή διεθνή επενδυ-
τική θέση των ιδιωτών εµφανίζεται στα έτη 2010-2011.
Σωρευτικά κατά την διάρκεια της τριετίας 2009-2011, η
µεταβολή στην καθαρή θέση ανήλθε σε περίπου 30 δις
ευρώ. Παρόλο που µεγάλος αριθµός σχολιαστών καλ-
λιεργεί την άποψη ότι οι εκροές αυτές είναι παράνοµες
ή έστω ανήθικες, η πραγµατικότητα της ελευθερίας της
κίνησης των κεφαλαίων είναι ακρογωνιαίος λίθος της

συνθήκης της Ευρωζώνης. Η αύξηση ιδιωτικών εκροών

είναι απότοκο του επενδυτικού ορθολογισµού σε συν-

θήκες αύξουσας αβεβαιότητας στην ελληνική οικονοµία

και µε ελευθερία κίνησης κεφαλαίων από και προς την

Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση οι εκροές αυτές απορρο-

φούν ένα σηµαντικό τµήµα της αύξησης στην εξωτρα-

πεζική ρευστότητα. Το εναποµένον µέγεθος από την

αύξηση αυτή, αφού αφαιρεθεί η εκροή, ανέρχεται επο-

µένως σε περίπου 40 δις ευρώ. 

Η διαδικασία αύξησης της εξωτραπεζικής ρευστότητας

στην οικονοµία είναι συµβατή µε δύο ευρύτατα αποδε-

κτές εκτιµήσεις. Κατά πρώτο λόγο, δηµιουργεί µία κρί-

σιµη κατάσταση για τις τράπεζες οι οποίες δεν µπο-

ρούν να εκπληρώσουν τον βασικό τους ρόλο, δηλαδή

την διαµεσολάβηση µεταξύ χρηµατικών αποταµιεύσεων

και πιστωτικών παροχών. Εποµένως, διατηρείται και χει-

ροτερεύει η µεγάλη πιστωτική στενότητα που λειτουρ-

γεί ως µέγα εµπόδιο σε κάθε προσπάθεια ανάκαµψης

της οικονοµικής δραστηριότητας. 

Κατά δεύτερο λόγο, η µεγάλη αύξηση της εξωτραπεζι-

κής ρευστότητας συνδέεται οπωσδήποτε µε νέες αβε-

βαιότητες που έχουν ενσκήψει σε υπερµεγέθη βαθµό

στο σύστηµα των κοινωνικών προσδοκιών στην Ελλάδα

κατά την κρίση. Η µία είναι η αβεβαιότητα περί παρα-

µονής στο ευρώ και η φυσιολογική αναζήτηση µέσων

για την διασφάλιση της αξίας των αποταµιεύσεων από

αυτό το ενδεχόµενο. Η φυγή προς το νόµισµα ανατρέ-

χει στην βασική του λειτουργία ως “αποθετηρίου αξίας”.

Η άλλη αβεβαιότητα σχετίζεται κατά πάσα πιθανότητα

µε την µετατόπιση αξιών πέραν από την εµβέλεια φο-

ροεισπρακτικών µηχανισµών που, σε συνθήκες δηµο-

σιονοµικής κρίσης, αναζητούν ή προσδοκάται ότι θα

αναζητήσουν φορολογητέα ύλη σε συσσωρευµένες

αξίες. Η φυγή προς το νόµισµα σχετίζεται µε την ανω-

νυµία της ιδιοκτησίας που αυτό παρέχει, αφού ως αξία

είναι αποδοτέα στον ανώνυµο κοµιστή του. Αυτά είναι

θεωρητικά εύλογα παρεπόµενα µιας πρωτοφανούς δη-

µοσιονοµικής κρίσης σε οικονοµία µε σταθερό νόµισµα. 

Η αύξηση της εξωτραπεζικής ρευστότητας ως µέσου

αυτασφάλισης έναντι µακροοικονοµικών αβεβαιοτήτων

εµπεριέχει ισχυρό στοιχείο αυτοτροφοδότησης, διότι

επιδρά αρνητικά στην σταθερότητα των τραπεζών. Η

επίδραση αυτή ανατροφοδοτεί την αβεβαιότητα. 

Υπάρχει όµως και ένας ακόµη σηµαντικός λόγος που
υποθάλπει την ζήτηση για εξωτραπεζική ρευστότητα.
Αυτός είναι η µεγάλη αποµείωση της αποτελεσµατικό-
τητας του συστήµατος πληρωµών, όταν αυτό µετατο-

7. Τα στοιχεία ποσοτικοποιούν καθαρές µεταβολές, δηλαδή την αύξηση απαιτήσεων µείον την αύξηση υποχρεώσεων των ιδιωτικών φο-

ρέων, εξαιρουµένων των πιστωτικών ιδρυµάτων. Οι θέσεις των τελευταίων αντανακλώνται σε στοιχεία των απαιτήσεων και υποχρεώσεων

των ιδρυµάτων αυτών στα στοιχεία που αναλύθηκαν προηγουµένως. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6
Μεταβολή καθαρών ιδιωτικών απαιτήσεων έναντι
του εξωτερικού (σε εκατ. ευρώ)

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ∆ιεθνής επενδυτική θέση. 
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πίζεται από τραπεζική σε εξωτραπεζική ρευστότητα.
Όπως προανέφερα, ένα σύστηµα πληρωµών που εδρά-
ζεται σε τραπεζικές χρεοπιστώσεις απαιτεί πολύ µικρό-
τερο όγκο εξωγενούς χρήµατος για την διεκπεραίωση
δεδοµένου όγκου συναλλαγών απ’ ό,τι ένα σύστηµα πλη-
ρωµών που κινείται µε µετρητά. Η µείωση της τραπεζικής
και η αύξηση της εξωτραπεζικής ρευστότητας υποδηλώ-
νουν την µετάβαση σε ένα σύστηµα που “δαπανά” περισ-
σότερη ρευστότητα για δεδοµένο όγκο συναλλαγών. Αυ-
τός ο λόγος δεν σχετίζεται ευθέως µε την αύξηση της αβε-
βαιότητας αλλά εµπεριέχει στοιχεία αυτοτροφοδότησης
της ζήτησης για εξωτραπεζική ρευστότητα: όσο αυτή αυ-
ξάνεται, αυξάνεται επίσης και η έξοδος από ένα αποτε-
λεσµατικό σύστηµα πληρωµών. Άρα µία µονάδα ρευστό-
τητας που µετατρέπεται από τραπεζική τοποθέτηση σε
εξωτραπεζική δηµιουργεί εκ των πραγµάτων καθαρή µεί-
ωση της αποτελεσµατικής ρευστότητας στην οικονοµία.
Εποµένως, η “κρίση ρευστότητας” συνδέεται άµεσα µε
την µεταλλαγή της από τραπεζική σε εξωτραπεζική.

Ε. ∆ιέξοδοι και εξοµαλύνσεις

Θεωρητικά, η διατήρηση µεγάλου όγκου εξωτραπεζι-
κής ρευστότητας στην οικονοµία δεν είναι διατηρήσιµη
κατάσταση. Σταδιακά, η ρευστότητα αυτή θα αναζητή-
σει επιστροφή σε διαµεσολαβηµένες µορφές που θα
προσφέρουν απόδοση και ασφάλεια. Ένα ενδεχόµενο
είναι ότι θα συνεχίσουν και θα ενισχυθούν οι ροές προς
το εξωτερικό. Ένα δεύτερο ενδεχόµενο είναι η δηµιουρ-
γία µη τραπεζικών αγορών που θα µπορούσαν να απορ-
ροφήσουν την εξωτραπεζική ρευστότητα, παρέχοντας
κάποια εγγύηση της αξίας τους ή υπερβολικά υψηλές
αποδόσεις. Μία (ανεπιθύµητη) εκδοχή αυτού του ενδε-
χοµένου είναι η ανάπτυξη τοκογλυφικών κυκλωµάτων,
ψήγµατα των οποίων έχουν ήδη αποκαλυφθεί. 

Μία επιθυµητή εκδοχή του ίδιου ενδεχοµένου θα ήταν
η συγκρότηση θεσµικής λειτουργίας αγορών για πιστο-
ποιητικά καταθέσεων που ήδη υπάρχουν σε άλλες χώ-
ρες. Αυτή όµως η εκδοχή απαιτεί κάποια πηγή εξωτε-
ρικής διασφάλισης, που σήµερα δεν υπάρχει στον ορί-
ζοντα. Ένας θεσµικός φορέας όπως η ΕυρωπαCκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων, λόγου χάριν, θα µπορούσε να διακι-
νήσει εργαλεία που θα προσελκύσουν την εξωτραπεζική
ρευστότητα, µε την µορφή ειδικών οµολόγων για την Ελ-
λάδα ή πιστοποιητικών καταθέσεων. Τα κεφάλαια θα µπο-
ρούσαν να χρησιµοποιηθούν είτε για άµεση και επιλε-
κτική χρηµατοδότηση επιχειρήσεων στην Ελλάδα είτε για
στοχευµένη χρηµατοδότηση προγραµµάτων µέσω των
τραπεζών. Μπορούν όµως να σχεδιασθούν και άλλα θε-
σµικά υποστηλώµατα για ανάπτυξη παρόµοιας αγοράς. 

Η επαναφορά της εξωτραπεζικής ρευστότητας σε δια-
µεσολαβηµένες µορφές µπορεί και πρέπει φυσικά να
διαλάβει ως πρωταρχικό στόχο πολιτικής και την επα-

ναφορά των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες. Η
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα συνεισφέρει θε-
τικά στον στόχο αυτό αλλά είναι αµφίβολο αν θα επαρ-
κέσει, δεδοµένου ότι η τάση της ρευστοποίησης κατα-
θέσεων έχει ισχυροποιηθεί τους πρώτους µήνες του
2012. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αφ’ εαυτής
δεν είναι ικανή να άρει την θεµελιώδη µακροοικονοµική
αβεβαιότητα που παρωθεί την µετατόπιση σε εξωτραπε-
ζική ρευστότητα. Η πολιτική επιτοκίων για προσέλκυση
καταθέσεων δεν είναι ικανή να υπερβεί αυτήν την αβε-
βαιότητα. Μία ευρωπαCκή, έστω µερική, εγγύηση κατα-
θέσεων θα είχε καταλυτικό ρόλο σε αυτόν τον τοµέα. 

Είναι εντέλει προφανές ότι η πολιτική συζήτηση των ηµε-
ρών περί καταγγελίας της δανειακής σύµβασης, η οποία
αποτελεί τον µοναδικό δίαυλο εξωτερικής χρηµατοδό-
τησης του ∆ηµοσίου που αποµένει, τροφοδοτεί µε µε-
γάλη σφοδρότητα εκείνες ακριβώς τις προσδοκίες που
υποθάλπουν την µετατόπιση της ρευστότητας προς εξω-
τραπεζικές µορφές. Η πολιτική διαχείριση των προσδο-
κιών απαιτεί µεγάλη σύνεση στην σηµερινή κατάσταση.

Η διόγκωση της εξωτραπεζικής ρευστότητας και η απο-
διαµεσολάβηση που αυτή συνεπάγεται, όπως εξήγησα,
πλήττει δραµατικά τον τοµέα των µη πιστωτικών επιχει-
ρήσεων, που είναι παραδοσιακά καθαρός οφειλέτης
στην οικονοµία. Ενώ ο άλλος παραδοσιακός οφειλέτης,
το ∆ηµόσιο, καλύπτεται από τον ευρωπαCκό δανεισµό,
ο ελληνικός επιχειρηµατικός τοµέας είναι σήµερα πι-
στωτικά ακάλυπτος. Αυτό είναι το µείζον χρηµατοοικο-
νοµικό πρόβληµα για την οικονοµία στην σηµερινή της
κατάσταση και ενεργεί ως ιµάντας διατήρησης της κρί-
σης στο σύνολο της οικονοµίας.

Σε αυτόν τον τοµέα απαιτούνται στοχευµένες πολιτικές
που θα διαχωρίζουν φερέγγυους φορείς που κινδυ-
νεύουν να αφανισθούν από έλλειψη ρευστότητας (illiq-
uid agents) από αφερέγγυους φορείς (insolvent agents).
Αυτό σηµαίνει ότι απαιτούνται δύο πράγµατα. Πρώτον,
εξειδικευµένοι πιστωτικοί οργανισµοί του τύπου venture
capital που θα είναι ικανοί να πραγµατοποιήσουν την
διάκριση µε µακροπρόθεµα κριτήρια. ∆εύτερον, ένα
σύστηµα καταµερισµού χρηµατοδοτήσεων που αρχικά
τουλάχιστον δεν θα βασίζεται σε πολιτικές επιτοκίων
ανοικτής αγοράς αλλά σε άλλου τύπου κριτήρια κατα-
νοµής. Η πριµοδότηση εξαγωγικών δραστηριοτήτων,
δραστηριοτήτων που επιτρέπουν την απασχόληση αρ-
γούσας βιοµηχανικής δυναµικότητας σε τοµείς όπου
εµφανίζεται ικανή ζήτηση ή τέλος επενδύσεις υποδο-
µών αποτελούν προφανείς επιλογές. Μία πολιτική
αυτού του τύπου θα διαλαµβάνει αναγκαστικά χρηµατο-
δοτήσεις που δεν θα περιορίζονται στην κλασική µορφή
πίστωσης αλλά και σε παραλλαγές της µετοχικής µορ-
φής που θα επιτρέψουν κεφαλαιοδοτήσεις µε προοπτική
ανάπτυξης και όχι απλώς αποπληρωµής χρεών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ακαθάριστο Εγχώριο ΠροCόν 
σε αγοραίες τιµές 185.266 193.050 208.893 222.771 232.920 231.642 227.318 215.088

Π1  Ακαθάριστο Εγχώριο ΠροIόν (σε εκατ. €)

Νόµισµα σε κυκλοφορία 8.791 10.835 12.212 13.377 14.247 16.318 19.122 20.383 21.370

Μ1 88.243 102.530 111.419 113.485 113.084 106.917 122.287 111.214 95.942

Μ2 122.577 137.877 167.618 185.751 212.893 246.627 259.431 231.852 198.479

Μ3 149.577 163.099 175.640 193.617 219.927 251.397 261.090 232.880 199.207

Π2  Ελληνική συµβολή στα βασικά νοµισµατικά µεγέθη της ζώνης του ευρώ (υπόλοιπα σε εκατ. €)

∆εκ-03Τέλος περιόδου ∆εκ-04 ∆εκ-05 ∆εκ-06 ∆εκ-07 ∆εκ-08 ∆εκ-09 ∆εκ-10 ∆εκ-11

Γενικό Σύνολο χρηµατοδότησης 140.807 158.219 192.722 219.944 251.665 286.398 300.316 320.522 307.286

Γενική Κυβέρνηση 36.958 34.465 43.084 40.786 36.577 37.075 50.995 63.048 59.140

Ιδιωτικός τοµέας 
(Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά) 103.848 123.754 149.639 179.158 215.088 249.324 249.321 240.991 232.787

Μη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 59.284 66.229 74.812 85.579 102.160 124.131 123.820 116.514 113.044

Ιδιώτες & Ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά 
ιδρύµατα 40.229 52.323 68.630 85.584 103.801 116.866 119.280 117.747 112.662

Π3  Ανάλυση χρηµατοδότησης κατοίκων εσωτερικού πλην ΝΧΙ από τα εγχώρια ΝΧΙ (εκτός της Τράπεζας
της Ελλάδος) (υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. ευρώ)

∆εκ-03Τέλος περιόδου ∆εκ-04 ∆εκ-05 ∆εκ-06 ∆εκ-07 ∆εκ-08 ∆εκ-09 ∆εκ-10 ∆εκ-11

Κάτοικοι εσωτερικού 130.395 142.680 165.499 180.916 204.940 235.878 245.470 222.874 182.790

Γενική Κυβέρνηση 4.244 5.149 5.918 5.979 7.011 8.258 7.940 13.269 8.564

Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά 126.152 137.532 159.581 174.937 197.929 227.620 237.531 209.604 174.227

Μη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 22.197 24.287 27.903 30.612 35.107 38.185 35.877 29.810 22.644

Νοικοκυριά 101.404 111.154 128.750 141.070 158.414 185.424 196.860 173.510 145.370

Κάτοικοι λοιπών χωρών ζώνης ευρώ 686 705 453 587 841 1.940 1.825 1.725 1.395

Μη κάτοικοι ζώνης ευρώ 8.949 16.469 21.634 29.955 42.925 42.570 32.248 55.644 48.086

Σύνολο καταθέσεων και ρέπος 140.030 159.855 187.587 211.458 248.706 280.388 279.544 280.243 232.271

Π4  Καταθέσεις και ρέπος των µη ΝΧΙ στα ΝΧΙ στην Ελλάδα (εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος)
(υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. ευρώ)

∆εκ-03Τέλος περιόδου ∆εκ-04 ∆εκ-05 ∆εκ-06 ∆εκ-07 ∆εκ-08 ∆εκ-09 ∆εκ-10 ∆εκ-11
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Απαιτήσεις έναντι Λοιπών ΠΙ

Λοιπές χώρες ζώνης ευρώ 9.712 10.162 10.121 10.065 18.182 39.222 61.914 45.609 37.309

Λοιπές χώρες 12.652 12.258 18.843 23.222 31.311 36.204 36.820 36.058 28.623

Απαιτήσεις (∆άνεια) έναντι µη ΝΧΙ

Λοιπές χώρες ζώνης ευρώ 143 184 161 140 125 1.246 1.626 2.110 2.257

Λοιπές χώρες 3.701 3.897 4.374 4.616 8.043 11.346 11.400 4.407 4.131

Τίτλοι πλην µετοχών και παραγώγων

Λοιπές χώρες ζώνης ευρώ 5.055 3.547 5.243 5.330 5.184 7.436 6.921 4.892 3.574

Λοιπές χώρες 3.151 4.764 6.552 9.865 12.571 27.729 36.348 24.479 22.348

Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων 
διαθεσίµων

Λοιπές χώρες ζώνης ευρώ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπές χώρες 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Μετοχές και λοιποί τίτλοι µεταβλητής 
απόδοσης πλην µεριδίων αµοιβαίων 
κεφαλαίων διαθεσίµων

Λοιπές χώρες ζώνης ευρώ 119 174 420 278 1.051 2.206 2.712 2.448 2.480

Λοιπές χώρες 1.294 1.374 1.779 5.648 8.078 7.638 9.351 9.611 11.000

Π6  ∆εδοµένα από συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση των Πιστωτικών Ιδρυµάτων
Ενεργητικό (υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. ευρώ)

∆εκ-03Τέλος περιόδου ∆εκ-04 ∆εκ-05 ∆εκ-06 ∆εκ-07 ∆εκ-08 ∆εκ-09 ∆εκ-10 ∆εκ-11

1. ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ -8.010 -10.785 -13.213 -14.328 -14.653 -637 -1.835 5.686 11.983

2. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Απαιτήσεις

Χρεόγραφα

Οµόλογα και γραµµάτια

Λοιποί τοµείς (οµόλογα) 7.566 13.819 28.894 29.493 31.142 24.315 16.928 14.934 14.046

Μέσα χρηµαταγοράς

Λοιποί τοµείς (µέσα χρηµαταγοράς) 391 417 1.489 2.118 5.325 5.506 4.522 258 458

Υποχρεώσεις

Χρεόγραφα

Οµόλογα και γραµµάτια

Λοιποί τοµείς 3.833 4.306 4.943 5.677 6.472 8.709 6.144 5.763 2.537

Μέσα χρηµαταγοράς

Λοιποί τοµείς 0 0 0 0 0 0 0 20 1

3. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Απαιτήσεις

Λοιποί τοµείς 16.467 18.106 18.973 18.029 17.534 16.105 15.614 25.076 32.690

Υποχρεώσεις

Λοιποί τοµείς 13.271 12.086 12.469 12.960 13.029 12.543 18.072 10.908 7.160

Π5  ∆ιεθνής επενδυτική θέση (σε εκατ.€)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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