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«Από την έρευνα στη διδασκαλία»
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας» | Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

Ζιζή Σαλίμπα | Διδάκτωρ της Οικονομικής Ιστορίας, Εμπειρογνώμονας.

«Το τραπεζικό σύστημα: Από το σιωπηλό εμπόριο στην πολιτική της ανοικτής αγοράς και στη λειτουργία
της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας».

Βιογραφικό σημείωμα
Η Ζιζή Σαλίμπα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε οικονομικά στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (DEA) και διδακτορικό δίπλωμα του
Πανεπιστημίου Paris I – Panthéon – Sorbonne στην οικονομική και κοινωνική ιστορία με εστίαση στα
οικονομικά της εργασίας. Έχει παρακολουθήσει οικονομικά στο INSEAD, με εξειδίκευση σε θέματα διεθνών
χρηματαγορών και οικονομικών της εργασίας. Έχει συμμετάσχει σε εξειδικευμένα σεμινάρια με αντικείμενο
τις διαπραγματεύσεις στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO). Γνωρίζει άριστα γαλλικά και αγγλικά.
Διετέλεσε ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας στο δίκτυο του εξωτερικού στον τομέα των εργασιακών
σχέσεων και της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Έχει διατελέσει μεσολαβήτρια στον Οργανισμό
Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Έχει διδάξει οικονομική ιστορία στο Πανεπιστήμιο της
Πελοποννήσου, ιστορία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, οικονομικά και εργασιακές σχέσεις στο
Μεταπτυχιακό Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Άρθρα και ανακοινώσεις της έχουν
δημοσιεύσει στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά. Έχει συγγράψει επιστημονικά βιβλία στα ελληνικά
και στα γαλλικά, με θεματολογία από την οικονομική ιστορία και τα οικονομικά της εργασίας.
Ως εμπειρογνώμων-οικονομολόγος της εργασίας, συνεργάζεται με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς.
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Περίληψη εκπαιδευτικού σεμιναρίου
Οι άνθρωποι προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με αγαθά που δεν μπορούν να παράγουν οι ίδιοι.
Η ανταλλαγή των προϊόντων τους με προϊόντα άλλων παραγωγών καλείται αντι-πραγματισμός. Με την
ανάπτυξη των συναλλαγών και του εμπορίου οι οικονομίες οδηγήθηκαν στη χρησιμοποίηση προϊόντων που
εξασφάλιζαν διαιρετότητα, σταθερότητα στην αξία και ευκολία στη χρήση.
Τα είδη χρήματος είναι τα εξής: Κέρμα-τα, Χαρτονομίσματα, Τραπεζικές Επιταγές, Πιστωτικές Κάρτες. Το
Τραπεζικό σύστημα περιλαμβάνει τις Εμπορικές Τράπεζες και την Εκδοτική/Κεντρική Τράπεζα.
Οι βασικές λειτουργίες των Εμπορικών Τραπεζών είναι: Καταθέσεις (Όψεως, Ταμιευτηρίου και επί
Προθεσμία), Χορήγηση ∆ανείων. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας μας.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι η κεντρική τράπεζα των 19 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Έχει ως στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ
και, ως εκ τούτου, τη διαφύλαξη της αγοραστικής δύναμης του ενιαίου νομίσματος
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Σημειώσεις εκπαιδευτικού σεμιναρίου
Σκοπός του σεμιναρίου
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση, η κατανόηση και η εξοικείωση με τους όρους και τη
λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Δίνεται έμφαση στις εξής θέσεις:
Χρήμα είναι οτιδήποτε γίνεται γενικά αποδεκτό ως μέσο ανταλλαγής από τα άτομα μιας κοινωνίας.
Το χρήμα χρησιμοποιείται ως: μέσο συναλλαγής, ως μονάδα μέτρησης αξίας, ως μέσο διατήρησης αξιών.
Το τραπεζικό σύστημα με τις Εμπορικές Τράπεζες και την Κεντρική Τράπεζα μεσολαβεί στην αγορά
χρήματος.
Η Κεντρική Τράπεζα δημιουργείται από το κράτος με στόχο την παρέμβασή του στην οικονομία
(νομισματική και πιστωτική πολιτική).
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι η διαφύλαξη της σταθερότητας του ενιαίου νομίσματος
της Ευρωζώνης.
Λέξεις ‒ Κλειδιά
 Αντιπραγματισμός
 Σιωπηλό εμπόριο
 Αδιαιρετότητα του χρήματος,
 Σταθερότητα της αξίας του χρήματος
 Ευκολία στη χρήση του χρήματος
 Νομίσματα
 Τραπεζογραμμάτια
 Τραπεζικές επιταγές
 Πλαστικό χρήμα
 Είδη καρτών (Debit & Credit cards)
 Επιταγές
 Ομόλογα
 Μετοχές
 Καταθέσεις (καταθέσεις όψεως, καταθέσεις ταμιευτηρίου, καταθέσεις επί προθεσμία)
 Ρευστά διαθέσιμα
 Όγκος χρήματος σε κυκλοφορία
 Εκδοτική ή Κεντρική Τράπεζα
 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
 Συναλλαγματικά αποθέματα Ευρωζώνης
 Προεξοφλητικό επιτόκιο
 Ανοικτή Αγορά
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Ανατοκισμός

Περίληψη
Οι άνθρωποι προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με αγαθά που δεν μπορούν να παράγουν οι ίδιοι.
Η ανταλλαγή των προϊόντων τους με προϊόντα άλλων παραγωγών καλείται αντιπραγματισμός.
Ο Ηρόδοτος αποκαλεί σιωπηλό εμπόριο τις ανταλλαγές που γίνονταν στα παζάρια, κατά τις οποίες οι
έμποροι ακουμπούσαν στο έδαφος το φορτίο τους και απομακρύνονταν για να ακουμπήσουν οι αγοραστές
στο έδαφος τόσο χρυσάφι όσο θεωρούσαν αρκετό για να πληρωθεί το αντίστοιχο φορτίο. Οι έμποροι δεν
άγγιζαν το χρυσάφι μέχρι η αξία του να θεωρηθεί ικανοποιητική, και οι αγοραστές δεν άγγιζαν το φορτίο.
Με την ανάπτυξη των συναλλαγών και του εμπορίου οι οικονομίες οδηγήθηκαν στη χρησιμοποίηση
προϊόντων που εξασφάλιζαν διαιρετότητα, σταθερότητα στην αξία και ευκολία στη χρήση.
Τα είδη χρήματος είναι τα εξής: Κέρματα, Χαρτονομίσματα, Τραπεζικές Επιταγές, Πιστωτικές Κάρτες.
Το Τραπεζικό σύστημα περιλαμβάνει τις Εμπορικές Τράπεζες και την Εκδοτική/Κεντρική Τράπεζα.
Οι βασικές λειτουργίες των Εμπορικών Τραπεζών είναι οι εξής:
1. Καταθέσεις (Όψεως, Ταμιευτηρίου και επί Προθεσμία).
2. Χορήγηση Δανείων.
Οι Εμπορικές Τράπεζες επιδιώκουν την εξασφάλιση των κεφαλαίων τους.
Η Κεντρική Τράπεζα ασκεί πολιτική και επιβάλλει κανόνες στις Εμπορικές Τράπεζες, όπως ο καθορισμός
των ρευστών διαθεσίμων.
Οι ουσιαστικές λειτουργίες της Εκδοτικής/Κεντρικής Τράπεζας είναι οι εξής:
1. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εκδίδει χαρτονομίσματα.
2. Είναι η Τράπεζα μέσω της οποίας ο δημόσιος τομέας διεκπεραιώνει σημαντικές οικονομικές
συναλλαγές του.
3. Ασκεί τον έλεγχο στη γενική λειτουργία των εμπορικών τραπεζών.
4. Ασκεί τη νομισματική και πιστωτική πολιτική και προσδιορίζει την ποσότητα του χρήματος που
κυκλοφορεί στην οικονομία.
Η νομισματική πολιτική είναι το σύνολο των μέτρων που παίρνει η Κεντρική Τράπεζα, τα οποία έχουν ως
στόχο να επηρεάσουν την αγορά χρήματος. Αυτά τα μέτρα είναι:
 Οι μεταβολές στο ποσοστό των ρευστών διαθεσίμων.
 Η πολιτική της ανοικτής αγοράς.
 Το προεξοφλητικό επιτόκιο.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι η κεντρική τράπεζα των 19 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Έχει ως στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ
και, ως εκ τούτου, τη διαφύλαξη της αγοραστικής δύναμης του ενιαίου νομίσματος.


Καθορίζει τα επιτόκια με τα οποία δανείζει τις Εμπορικές Τράπεζες στην Ευρωζώνη ελέγχοντας έτσι
την προσφορά χρήματος και τον πληθωρισμό.



Διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά αποθέματα της Ευρωζώνης και την αγορά ή πώληση νομισμάτων,
ώστε να διατηρείται η ισοτιμία των συναλλαγματικών ισοτιμιών.



Διασφαλίζει την κατάλληλη εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών και ιδρυμάτων από τις
εθνικές αρχές, καθώς και την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών.



Μεριμνά για την ασφάλεια και την ευρωστία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.



Εξουσιοδοτεί τις χώρες της Ευρωζώνης να εκδίδουν χαρτονομίσματα ευρώ.
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Παρακολουθεί τις τάσεις των τιμών και αξιολογεί τους κινδύνους που προκύπτουν για τη
σταθερότητα των τιμών.
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