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Πρόκληση η έκδοση 
ψηφιακών νομισμάτων 
από τις κεντρικές 
τράπεζες

▫  Πόσο κοντά είναι η έκδοση ψηφια-
κών νοµισµάτων από τις κεντρικές 
τράπεζες;

Παράλληλα µε την πορεία της ανθρωπό-
τητας και την εξέλιξη της τεχνολογίας, 
νέες προκλήσεις εµφανίζονται και για 
τις κεντρικές τράπεζες. Οι δυσµενείς 
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής εν-
σωµατώνονται στα µακροοικονοµικά 
µοντέλα και λαµβάνονται υπόψη στη 
στρατηγική των κεντρικών τραπεζών, 
ενώ οι συνέπειες του ψηφιακού µετα-
σχηµατισµού φέρνουν στο προσκήνιο τη 
συζήτηση για την έκδοση και ψηφιακών 
νοµισµάτων από αυτές. Στα διδάγµατα 
του βιβλίου, για τη διαχρονική επιδίωξη 
της νοµισµατικής ειρήνης µέσα από τον 
θεσµικό ρόλο των κεντρικών τραπεζών, 
υιοθετούµε την άποψη της Αµερικανίδας 
οικονοµολόγου Αν Οσµπορν Κρούγκερ 
ότι το ψηφιακό νόµισµα των κεντρικών 
τραπεζών δεν θα πρέπει να εφαρµοστεί 
προτού διασφαλιστεί ότι η κατανοµή πι-
στώσεων και τα συστήµατα πληρωµών, 
καθώς και πτυχές του νέου συστήµατος 
που άπτονται της χρηµατοπιστωτικής 
σταθερότητας, θα λειτουργούν τουλάχι-
στον τόσο οµαλά όσο λειτουργούν στο 
υπάρχον πλαίσιο. 
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Τ ην πεποίθηση ότι η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα θα 
συνεχίσει να αγοράζει ελληνι-
κά οµόλογα και µετά τη λήξη 

του έκτακτου προγράµµατος εκφράζει 
ο οικονοµολόγος και αναλυτής διεθνών 
αγορών Κωνσταντίνος Γκράβας. Αλ-
λωστε, όπως τονίζει, αποτελεί κοινό 
συµφέρον όλων να αποφευχθεί οποια-
δήποτε νέα αναταραχή στις διεθνείς 
αγορές. Στο νέο του βιβλίο «Κεντρικές 
τράπεζες» (εκδόσεις Παπαδόπουλος), 
που συνυπογράφει µε τον Σπύρο Βλι-
άµο, εξηγεί τον ρόλο των κεντρικών 
τραπεζών στην καλή λειτουργία του 
οικονοµικού συστήµατος. 

▫  Σε µια εποχή που «το απροσδόκητο 
συµβαίνει πάντοτε», όπως γράφετε, 
πώς µπορούν οι κεντρικές τράπεζες 
να διασφαλίσουν τη νοµισµατική ει-
ρήνη χωρίς να απειληθεί η κοινω-
νική συνοχή;

Το απροσδόκητο συνέβη το 2008, όχι 
µόνο για την Ευρώπη, αλλά για ολό-
κληρο τον κόσµο. Η ιστορία πήρε µια 
ξαφνική στροφή και αυτό κλόνισε 
µακροχρόνιες πεποιθήσεις, καθώς οι 
ακαδηµαϊκοί και οι υπεύθυνοι χάραξης 
νοµισµατικής πολιτικής έπρεπε να προ-
σαρµόσουν τη σκέψη και τη συµπερι-
φορά τους στα νέα δεδοµένα. Οι κεντρι-
κές τράπεζες πέτυχαν να αποφύγουν τα 
χειρότερα για την παγκόσµια οικονοµία 
και το διεθνές νοµισµατικό στερέωµα. 
Ταυτόχρονα, έγιναν οι κεντρικοί παί-
κτες στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα. 
Η πρωτοφανής και σφοδρή διαταραχή 
που προκάλεσε η πανδηµία Covid-19 
στην παγκόσµια οικονοµία και το χρη-
µατοπιστωτικό σύστηµα, πλήττοντας 
τόσο την πλευρά της προσφοράς όσο 
και εκείνη της ζήτησης, οδήγησε σε 
συντονισµένη αντίδραση όχι µόνο της 
νοµισµατικής πολιτικής -µε την εκ νέου 
ενεργοποίηση ειδικών και εκτεταµένων 
προγραµµάτων αγοράς τίτλων ύψους 
µερικών ακόµα τρισεκατοµµυρίων νο-
µισµατικών µονάδων από τις µεγάλες 
κεντρικές τράπεζες- αλλά και της δηµο-
σιονοµικής πολιτικής, αυτήν τη φορά 
και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Ιστορικά, η επιδίωξη της νοµισµατι-
κής ειρήνης, µέσα από τις θεσµικές 

λειτουργίες και ενέργειες των κεντρι-
κών τραπεζών κατά τις δεκαετίες που 
µελετώνται στο βιβλίο, θα µπορούσε 
να θεωρηθεί ως διαρκής διεργασία, µε 
θετικές επιπτώσεις ως προς την εύρυθ-
µη λειτουργία του διεθνούς νοµισµα-
τικού συστήµατος. Το µόνο βέβαιο -εν 
µέσω της κατά Κέινς «ριζικής αβεβαι-
ότητας»- είναι ότι το απροσδόκητο θα 
συµβεί ξανά σε κάποιο σηµείο. Η ιστο-
ρία δεν τελειώνει. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
διασφάλιση της νοµισµατικής ειρήνης 
στη σύγχρονη περίοδο είναι, κατά τη 
γνώµη µου, αναπόσπαστο µέρος του 
ευρύτερου κοινωνικού συµβολαίου που 
απαιτούν οι καιροί.

▫  Είναι τα πρόσωπα που κάνουν τις 
πολιτικές ή οι πολιτικές που κάνουν 
τα πρόσωπα; Στο τέλος του χρόνου 
αποχωρεί ο πρόεδρος της Μπού-
ντεσµπανκ, Γενς Βάιντµαν, ο οποίος 
κρατούσε σκληρή στάση απέναντι 
στη νοµισµατική χαλάρωση. Τι ση-
µαίνει αυτό για τις θέσεις της Γερµα-
νικής Κεντρικής Τράπεζας;

Σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική ιστο-
ρία διαδραµατίζουν όχι µόνον οι θε-
σµοί, στην περίπτωσή µας οι κεντρικές 
τράπεζες, αλλά και τα πρόσωπα, δηλαδή 
οι κεντρικοί τραπεζίτες ως προσωπι-
κότητες. Οι άνθρωποι διοικούν τους 
θεσµούς, χαράσσοντας πολιτικές. Και 
οι πολιτικές εντάσσονται στο πλαίσιο 
που υπαγορεύουν οι συνθήκες, οι νόµοι 
και τα καταστατικά κείµενα. Εποµένως, 
πρέπει πάντοτε να έχουµε στο µυαλό 
µας ότι υπάρχει διαρκής αλληλεπίδρα-
ση ανάµεσα στους θεσµούς και τον αν-

θρώπινο παράγοντα. Σε ό,τι αφορά την 
αποχώρηση του Γενς Βάιντµαν, εκτιµώ 
ότι δεν θα έχει τόσο µεγάλο αντίκτυπο 
στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας. Οπως, εκ του αποτελέ-
σµατος, δεν είχε τεράστια επιρροή στις 
αποφάσεις που ελήφθησαν στο παρελ-
θόν. Στην κορύφωση της κρίσης του 
ευρώ πριν από περίπου εννέα χρόνια, 
ήταν ο Μάριο Ντράγκι εκείνος που, 
κρατώντας ως τότε επικεφαλής της 
ΕΚΤ το τιµόνι της κεντρικής τράπεζας 
όλων των κρατών-µελών της ευρωζώ-
νης, διεµήνυε στις διεθνείς αγορές ότι 
«το ευρώ είναι µη αναστρέψιµο» και στο 
πλαίσιο της εντολής που έχει η ΕΚΤ 
από τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες «είναι 
έτοιµη να κάνει οτιδήποτε χρειαστεί για 
να διαφυλάξει το ευρώ». Σφράγισε, έτσι, 
τη νοµισµατική ειρήνη στην ευρωζώνη. 
Και, βέβαια, επί των ηµερών των δύο 
προσώπων, η ΕΚΤ άρχισε, τον Μάρτιο 
του 2015, το Πρόγραµµα Αγοράς Τίτλων, 
ένα -τηρουµένων των αναλογιών- γεν-
ναίο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης 
που χορήγησε, µέχρι τη λήξη του, τον 
∆εκέµβριο του 2018, συνολική ρευστό-
τητα ύψους 2,6 τρισεκατοµµυρίων ευρώ 
στο Ευρωσύστηµα. 

 
▫  Το έκτακτο πρόγραµµα αγοράς οµο-

λόγων της ΕΚΤ µπορεί να λήξει ακό-
µα και νωρίτερα από τον Μάρτιο 
εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσε-
ων. Αυτό σηµαίνει για την Ελλάδα 
αυξηµένο κόστος δανεισµού. Ποια 
εναλλακτική υπάρχει;

Συµµερίζοµαι απολύτως την αισιοδο-
ξία του διοικητή της Τραπέζης της Ελ-
λάδος, Γιάννη Στουρνάρα, ότι η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει 
να αγοράζει ελληνικά οµόλογα και µετά 
τη λήξη του έκτακτου προγράµµατος 
αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω 
της πανδηµίας (PEPP), επιβραβεύο-
ντας ουσιαστικά την πολύ σηµαντική 
πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας, πρό-
οδος η οποία επιτεύχθηκε, µάλιστα, εν 
µέσω της πρωτόγνωρης αυτής κρίσης. 
Η οµαλή µετάβαση της νοµισµατικής 
πολιτικής στις εθνικές οικονοµίες των 
κρατών-µελών του ευρώ συνιστά µεί-
ζονα στόχευση της ΕΚΤ και είναι κοινό 
συµφέρον όλων να αποφευχθεί οποια-
δήποτε αναταραχή στις διεθνείς αγορές, 
µετά το τέλος του έκτακτου προγράµµα-
τος για την αντιµετώπιση των οικονοµι-
κών συνεπειών της πανδηµίας.  

“

Ο Κωνσταντίνος Γκράβας 
συνυπογράφει µε τον Σπύρο Βλιάµο 

το βιβλίο «Κεντρικές τράπεζες».


