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Εισαγωγή
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Ευρωσύστημα ως συνέπεια της
Οικονομικής και Νομισματικής ενοποίησης των κρατών-μελών της Ευρωπαΐκής
Ένωσης, έχει καταστεί μία από τις πιο ισχυρές Κεντρικές Τράπεζες στον κόσμο.
Η κρίση του 2008 επέφερε σημαντικές μεταβολές στον τρόπο αντίληψης και
αντίδρασης των Κεντρικών Τραπεζών ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
για την οποία ήταν η πρώτη πολύ μεγάλη δοκιμασία από την ίδρυσή της.
Παράλληλα η κρίση κρατικού χρέους εντός της Ευρωζώνης η οποία έκανε την
εμφάνισή της στα τέλη του 2009, οδήγησε σε περαιτέρω αναταράξεις τις οικονομίες
της Ευρωζώνης.
Έχοντας φτάσει πλέον στο 2017, η Ευρωζώνη έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό πρόσωπο,
με βασικό μοχλό της το Ευρωσύστημα.
Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η εξέταση της δομής και του τρόπου λήψης
αποφάσεων εντός του Ευρωσυστήματος, η παρουσίαση των εργαλείων νομισματικής
πολιτικής αλλά και ο τρόπος και η αποτελεσματικότητα των μεθόδων με τις οποίες η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντιμετώπισε την κρίση που ξεκίνησε το 2008 και
άφησε εμφανή τα σημάδια της στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Τέλος παρουσιάζοντας τον κανόνα άσκησης νομισματικής πολιτικής του John Taylor
από το 1993, θα εξετάσουμε αν αυτός ακολουθείται από τις σημαντικότερες Κεντρικές
Τράπεζες του κόσμου και αν παρουσίασε πραγματική χρησιμότητα και αξιοπιστία
στα χρόνια που ακολούθησαν την κατάρρευση της Lehman Brothers το Σεπτέμβριο
του 2008.
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η άσκηση νομισματικής πολιτικής στην
Ευρωζώνη.
Ο ρόλος της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος
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1.1 Οικονομική και Νομισματική Ένωση
1.1.1 Συνοπτικά
Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) είναι αποτέλεσμα μιας βαθμιαίας
οικονομικής ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Αποτελεί επέκταση της
ενιαίας αγοράς της ΕΕ, με κοινές ρυθμίσεις για τα προϊόντα και με ελεύθερη
κυκλοφορία προϊόντων, κεφαλαίου, εργατικού δυναμικού και υπηρεσιών. Στην
ευρωζώνη, που σήμερα περιλαμβάνει 19 κράτη μέλη της ΕΕ, καθιερώθηκε ένα κοινό
νόμισμα: το ευρώ. Όλα τα 28 τα κράτη μέλη της ΕΕ (με την εξαίρεση του Ηνωμένου
Βασιλείου και της Δανίας) πρέπει να υιοθετούν το ευρώ ύστερα από τουλάχιστον δύο
έτη συμμετοχής στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών ΙΙ (ΜΣΙ ΙΙ) 1 και αφού
εκπληρώσουν τα κριτήρια σύγκλισης. Μια ενιαία νομισματική πολιτική
καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και συμπληρώνεται από
εναρμονισμένες δημοσιονομικές πολιτικές και συντονισμένες οικονομικές πολιτικές.
Στο πλαίσιο της ΟΝΕ δεν υπάρχει ένα μεμονωμένο όργανο που να είναι αρμόδιο για
την οικονομική πολιτική. Αντ' αυτού, η αρμοδιότητα επιμερίζεται μεταξύ κρατών
μελών και διάφορων θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
Οι χώρες που συμμετέχουν στο Ενιαίο νόμισμα είναι οι:
Αυστρία

Λετονία

Βέλγιο

Λιθουανία

Γαλλία

Λουξεμβούργο

Γερμανία

Μάλτα

Ελλάδα

Ολλανδία

Εσθονία

Πορτογαλία

Ιρλανδία

Σλοβακία

Ισπανία

Σλοβενία

Ιταλία

Φινλανδία

Κύπρος

1

Συμφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών µελών εκτός
ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του µηχανισµού συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά το τρίτο
στάδιο της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_07320060325el00210027.pdf
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Πηγή: https://europa.eu/european-union/index_el
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1.1.2 Στόχοι
Η ΟΝΕ είναι αποτέλεσμα βαθμιαίας οικονομικής ολοκλήρωσης. Η διαχείριση της
ΟΝΕ έχει προορισμό να στηρίξει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και το υψηλό
επίπεδο απασχόλησης με κατάλληλη χάραξη οικονομικής και νομισματικής
πολιτικής. Αυτό συνεπάγεται τρεις βασικές οικονομικές δράσεις:
i. εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής με στόχο τη σταθερότητα των τιμών
ii. συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών
iii. διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς

1.1.3 Ιστορία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
Στη σύνοδο κορυφής της Χάγης, το 1969, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων
προσδιόρισαν έναν νέο στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: την Οικονομική και
Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Μια ομάδα, με επικεφαλής τον τότε πρωθυπουργό του
Λουξεμβούργου Pierre Werner, κατάρτισε έκθεση η οποία προέβλεπε την επίτευξη
πλήρους οικονομικής και νομισματικής ένωσης εντός δέκα ετών, βάσει ενός σχεδίου
που περιλάμβανε διάφορα στάδια. Απώτερος στόχος ήταν η πλήρης ελευθέρωση της
κίνησης κεφαλαίων, η πλήρης μετατρεψιμότητα των νομισμάτων των κρατών μελών
και ο αμετάκλητος καθορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η κατάρρευση του
συστήματος του Μπρέτον Γουντς και η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να θέσει
το δολάριο σε διακύμανση στα μέσα του 1971 προκάλεσαν κύμα αστάθειας στις
αγορές συναλλάγματος, πράγμα που έθεσε υπό σοβαρή δοκιμασία τις ισοτιμίες
μεταξύ των ευρωπαϊκών νομισμάτων. Η εξέλιξη του σχεδίου της ΟΝΕ ξαφνικά
διακόπηκε.
Το 1972, στη σύνοδο κορυφής του Παρισιού, η Κοινότητα επιχείρησε να προσδώσει
νέα ώθηση στη νομισματική ολοκλήρωση δημιουργώντας το «φίδι στη σήραγγα»:
έναν μηχανισμό για οργανωμένη διακύμανση των εθνικών νομισμάτων (το «φίδι»)
μέσα σε στενά όρια διακύμανσης έναντι του δολαρίου (η «σήραγγα»). Έχοντας
υποστεί πλήγματα από την πετρελαϊκή κρίση, την αδυναμία του δολαρίου και τις
αποκλίνουσες οικονομικές πολιτικές, το «φίδι» έχασε τα περισσότερα μέλη του σε
λιγότερο από δύο χρόνια και τελικά περιορίστηκε σε μια «ζώνη του μάρκου» που
περιλάμβανε τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και τη Δανία.
Οι προσπάθειες για τη δημιουργία ενός χώρου νομισματικής σταθερότητας
ανανεώθηκαν το 1978 στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών με τη δημιουργία του
Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ), βάσει της ιδέας των σταθερών αλλά
προσαρμόσιμων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τα νομίσματα όλων των κρατών
μελών πλην του Ηνωμένου Βασιλείου συμμετείχαν στον μηχανισμό
9

συναλλαγματικών ισοτιμιών που έγινε γνωστός σαν ΜΣΙ Ι. Οι συναλλαγματικές
ισοτιμίες βασίστηκαν σε κεντρικές ισοτιμίες έναντι της ευρωπαϊκής νομισματικής
μονάδας ή ECU2 (που έγινε αρχικά γνωστή σαν ευρωπαϊκή λογιστική μονάδα), η
οποία ήταν ένας σταθμισμένος μέσος όρος των συμμετεχόντων νομισμάτων. Βάσει
αυτών των εκφρασμένων σε ECU κεντρικών ισοτιμιών υπολογίστηκε ένα πλέγμα
διμερών ισοτιμιών, και οι διακυμάνσεις των νομισμάτων έπρεπε να διατηρούνται
εντός περιθωρίου 2,25% πάνω ή κάτω από τις διμερείς ισοτιμίες (με την εξαίρεση της
ιταλικής λιρέτας, στην οποία επιτράπηκε περιθώριο διακύμανσης 6%). Μέσα σε μια
δεκαετία το ΕΝΣ συνέβαλε σημαντικά στη μείωση της μεταβλητότητας των
συναλλαγματικών ισοτιμιών: η ευελιξία του συστήματος, σε συνδυασμό με την
πολιτική αποφασιστικότητα για οικονομική σύγκλιση, πέτυχε μια διατηρήσιμη
συναλλαγματική σταθερότητα.
Με την έγκριση του προγράμματος της ενιαίας αγοράς3 το 1985, έγινε ολοένα
εμφανέστερο ότι τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς δεν θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν πλήρως όσο διαιωνιζόταν το σχετικά υψηλό συναλλακτικό κόστος, το
οποίο συνδεόταν με τις μετατροπές μεταξύ νομισμάτων και τις αβεβαιότητες των
συναλλαγματικών διακυμάνσεων, όσο μικρές κι αν ήταν αυτές. Επιπλέον, πολλοί
οικονομολόγοι καυτηρίαζαν εκείνο που αποκαλούσαν «ανέφικτο τρίγωνο»: η
ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, η συναλλαγματική σταθερότητα και οι ανεξάρτητες
νομισματικές πολιτικές είναι μακροπρόθεσμα ασύμβατες.
Το 1988 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο4 του Ανόβερου συγκρότησε μια επιτροπή για την
εξέταση της ΟΝΕ, υπό την προεδρία του τότε Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Jacques Delors. Η έκθεση της επιτροπής, που υποβλήθηκε το 1989, πρότεινε σαφή
μέτρα για τη δημιουργία της ΟΝΕ σε τρία στάδια. Ειδικότερα, τόνισε την ανάγκη για
καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, για κανόνες σχετικά με τα
ελλείμματα των εθνικών προϋπολογισμών και για ένα νέο, εντελώς ανεξάρτητο
όργανο που θα ήταν αρμόδιο για τη νομισματική πολιτική της Ένωσης: την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βάσει της έκθεσης Delors, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
της Μαδρίτης αποφάσισε το 1989 να δρομολογήσει το πρώτο στάδιο της ΟΝΕ, δηλαδή
την πλήρη ελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων την 1η Ιουλίου 1990.

2

European Currency Unit

3

Η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι μια ενιαία αγορά στην οποία τα αγαθά, οι υπηρεσίες, τα κεφάλαια
και τα πρόσωπα κυκλοφορούν ελεύθερα και στο εσωτερικό της οποίας οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ζουν, να
εργάζονται, να σπουδάζουν ή να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ελεύθερα.
4 Μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, ο Πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Πλαίσιο 1
Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία στην
ενιαία αγορά της ΕΕ και κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Με την
έναρξη ισχύος της αυτής συνθήκης το 1994 απαγορεύτηκαν όλοι οι περιορισμοί στις
κινήσεις κεφαλαίων και τις πληρωμές πέραν των εθνικών συνόρων.
Για τους ευρωπαίους πολίτες, ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων σημαίνει την
ικανότητα να πραγματοποιούν πολλές συναλλαγές, όπως:
➢
➢
➢
➢

το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό
η αγορά μετοχών σε εταιρείες του εξωτερικού
επενδύοντας στο μέρος που βρίσκεται η καλύτερη απόδοση
η αγορά ακινήτων σε μια άλλη χώρα

Για τις επιχειρήσεις, η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων σημαίνει ότι είναι σε θέση
να:
•
•

επενδύουν σε ή και να κατέχουν άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες
να χρηματοδοτούνται όπου βρίσκουν φθηνότερη χρηματοδότηση

Σύμφωνα με τον ορισμό της Οδηγίας του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1988 για τη
θέση σε εφαρμογή του άρθρου 67 της συνθήκης (88/361/ΕΟΚ), οι διασυνοριακές
κινήσεις κεφαλαίων περιλαμβάνουν:
✓
✓
✓
✓
✓

άμεσες ξένες επενδύσεις
επενδύσεις σε ακίνητα ή αγορές
επενδύσεις αξίες (π.χ. σε μετοχές, ομόλογα, γραμμάτια, unit trusts)
χορήγηση δανείων και πιστώσεων
άλλες πράξεις με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των
εργασιών προσωπικό κεφάλαιο, όπως η προίκα, κληρονομιές, δωρεές, κ.α.

Τον Δεκέμβριο του 1989, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Στρασβούργου ζήτησε να
διεξαχθεί μια διακυβερνητική διάσκεψη, η οποία θα προσδιόριζε τις απαιτούμενες
αλλαγές της Συνθήκης προκειμένου να επιτευχθεί η ΟΝΕ. Οι εργασίες αυτής της
διακυβερνητικής διάσκεψης οδήγησαν στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
οποία εγκρίθηκε επισήμως από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων κατά τη
διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μάαστριχτ τον Δεκέμβριο του 1991 και
υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992.
Η Συνθήκη προβλέπει τη δημιουργία της ΟΝΕ σε τρία στάδια:
1ο Στάδιο: (από 1η Ιουλίου 1990 έως 31 Δεκεμβρίου 1993): ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
μεταξύ των κρατών μελών·
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2ο Στάδιο: (από 1η Ιανουαρίου 1994 έως 31 Δεκεμβρίου 1998): σύγκλιση των
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα
στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των κρατών μελών. Ο συντονισμός των
νομισματικών πολιτικών θεσμοθετήθηκε με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού
Νομισματικού Ιδρύματος (ΕΝΙ), το οποίο είχε αποστολή να ενισχύσει τη συνεργασία
μεταξύ των ΕθνΚΤ και να προβεί στις απαραίτητες προετοιμασίες για την καθιέρωση
του ενιαίου νομίσματος. Οι ΕθνΚΤ προβλεπόταν ότι θα γίνουν ανεξάρτητες κατά τη
διάρκεια αυτού του σταδίου·
3ο Στάδιο: (υπό εξέλιξη από την 1η Ιανουαρίου 1999): βαθμιαία καθιέρωση του ευρώ
ως ενιαίου νομίσματος των κρατών μελών και υλοποίηση κοινής νομισματικής
πολιτικής υπό την αιγίδα της ΕΚΤ. Η μετάβαση στο τρίτο στάδιο προϋπέθετε την
επίτευξη υψηλού βαθμού διατηρήσιμης σύγκλισης, η εκτίμηση της οποίας θα γινόταν
βάσει ορισμένων κριτηρίων που προβλέπονταν από τις Συνθήκες. Οι δημοσιονομικοί
κανόνες επρόκειτο να γίνουν δεσμευτικοί και τα κράτη μέλη που δεν
συμμορφώνονταν με αυτούς ήταν πιθανό να υποστούν κυρώσεις. Επίσης,
καθιερώθηκε ενιαία νομισματική πολιτική, η οποία ανατέθηκε στο Ευρωπαϊκό
Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) που περιλαμβάνει τις ΕθνΚΤ και την ΕΚΤ.
Πλαίσιο 2
Οι τέσσερις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα μελλοντικό μέλος του ευρώ
είναι:
✓ Σταθερότητα των τιμών: να έχει ποσοστό πληθωρισμού επί ένα έτος που να μην
υπερβαίνει το 1,5 % των τριών χαμηλότερων εθνικών ποσοστών στη ζώνη του
ευρώ. Αυτό αποσκοπεί στο να καταδείξει ότι ο πληθωρισμός είναι υπό έλεγχο.
✓ Δημόσια οικονομικά: να διασφαλίζει ότι αυτά είναι υγιή και βιώσιμα, θέτοντας
όρια στον δανεισμό και το δημόσιο χρέος και αποφεύγοντας ένα υπερβολικό
έλλειμμα. Το έλλειμμα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 3%, ενώ το χρέος δεν
πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 60 % του εθνικού ΑΕΠ.
✓ Σταθερότητα συναλλαγματικών ισοτιμιών: να αποφεύγει τις υπερβολικές
συναλλαγματικές διακυμάνσεις για τουλάχιστον δύο έτη, συμμετέχοντας στο
σύστημα (γνωστό και ως μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών) το οποίο
καλύπτει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ανάμεσα στο ευρώ και τις χώρες εκτός
ευρώ. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί σε υποτίμηση κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου.
✓ Σύγκλιση των επιτοκίων: να διαθέτει μακροπρόθεσμο επιτόκιο που δεν θα
υπερβαίνει κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες το επιτόκιο των 3 μελών του ευρώ με τις
καλύτερες επιδόσεις.
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Τα δύο πρώτα στάδια της ΟΝΕ έχουν ολοκληρωθεί. Το τρίτο στάδιο εξακολουθεί να
βρίσκεται υπό εξέλιξη. Κατ’ αρχήν, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να προχωρήσουν
σε αυτό το τελικό στάδιο και συνεπώς να υιοθετήσουν το ευρώ. Εντούτοις, ορισμένα
κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη ανταποκριθεί στα κριτήρια σύγκλισης. Για τα εν λόγω
κράτη μέλη υπάρχει επομένως μια προσωρινή εξαίρεση, έως ότου είναι σε θέση να
προχωρήσουν στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ. Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία
γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να μη συμμετάσχουν στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ και,
κατά συνέπεια, να μην υιοθετήσουν το ευρώ. Για τα δύο αυτά κράτη μέλη υφίσταται
επομένως μια εξαίρεση όσον αφορά τη συμμετοχή στην ΟΝΕ. Οι ρυθμίσεις της
εξαίρεσης εκτίθενται λεπτομερώς στα σχετιζόμενα με τις δύο χώρες πρωτόκολλα τα
οποία προσαρτώνται στις ιδρυτικές Συνθήκες της ΕΕ.
Ωστόσο, η Δανία επιφυλάσσεται να τερματίσει την εξαίρεση και να υποβάλει αίτηση
για προσχώρηση στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ.
Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο (σε συνέχεια του σχετικού
δημοψηφίσματος της 23ης Ιουνίου 2016), με επιστολή της Βρετανίδας Πρωθυπουργού
κας Theresa May, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή
Ένωση δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για Την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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1.2 Η άσκηση νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη
Η χάραξη και η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη
πραγματοποιείται από το Ευρωσύστημα, το οποίο αποτελείται από την ΕΚΤ και τις
ΕθνΚΤ των Κρατών Μελών που ανήκουν στην Ευρωζώνη. Το Ευρωσύστημα δεν
ταυτίζεται με το ΕΣΚΤ το οποίο αποτελείται από την ΕΚΤ και τις Κεντρικές Τράπεζες
όλων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα από το αν
συμμετέχουν στην Ευρωζώνη.
Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το Καταστατικό
του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, αποτελούν τη νομική βάση για την άσκηση της ενιαίας
νομισματικής πολιτικής και καθορίζουν τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του
Ευρωσυστήματος. Το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων νομισματικής πολιτικής
της Ευρωζώνης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στο οποίο συμμετέχουν οι
διοικητές των ΕθνΚΤ των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης.

1.2.1 Ο στόχος της σταθερότητας των τιμών
Σύμφωνα με τα άρθρα 127 παράγραφος 1 και 282, παράγραφος 2 της Συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πρωταρχικός στόχος του ΕΣΚΤ είναι η
διατήρηση της σταθερότητας των τιμών5.
Αν και η ΣΛΕΕ ορίζει ρητώς τον πρωταρχικό στόχο της ΕΚΤ, δεν παρέχει ακριβή
ορισμό του τι εννοείται με τη σταθερότητα των τιμών.

Ποσοτικός ορισμός
Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ έχει ανακοινώσει έναν ποσοτικό ορισμό της
σταθερότητας των τιμών βάσει του οποίου η σταθερότητα των τιμών ορίζεται ως
ποσοστό πληθωρισμού (ετήσια αύξηση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή6 για τη ζώνη του ευρώ) κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.7

5

Ο εν λόγω στόχος συνδέεται κυρίως με την εκτίμηση ότι η σταθερότητα των τιμών οδηγεί σε μακροοικονομική
σταθερότητα και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.
6 Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) στοχεύει να είναι αντιπροσωπευτικός των εξελίξεων στις τιμές
όλων των αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται προς αγορά εντός της ζώνης του ευρώ για τον σκοπό της άμεσης
ικανοποίησης των αναγκών των καταναλωτών. Μετρά τη μέση αλλαγή, με την πάροδο του χρόνου, στις τιμές που
καταβάλλουν τα νοικοκυριά για συγκεκριμένο «καλάθι» καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών το οποίο ενημερώνεται
τακτικά.
7 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε για πρώτη φορά το 1998 τον ποσοτικό ορισμό του στόχου για τον
πληθωρισμό, αρχικά αναφερόμενο σε αυτόν ως «κάτω από το 2%». Ο στόχος προσδιορίστηκε σε «κάτω αλλά πλησίον του
2%» από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Νοέμβριο του 2003.
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Οφέλη
Η ανακοίνωση:
➢ καθιστά πιο διαφανή τη νομισματική πολιτική
➢ παρέχει ένα σαφές και μετρήσιμο σημείο αναφοράς βάσει του οποίου οι ευρωπαίοι
πολίτες μπορούν να ελέγχουν την ΕΚΤ
➢ παρέχει καθοδήγηση στο κοινό για τη διαμόρφωση προσδοκίες για τη μελλοντική
εξέλιξη των τιμών.

Έμφαση στην ζώνη του ευρώ
Ο ορισμός της σταθερότητας των τιμών της ΕΚΤ καθιστά σαφές ότι ο στόχος της
νομισματικής πολιτικής της αφορά τη ζώνη του ευρώ ως σύνολο. Με άλλα λόγια ο
στόχος αυτός αναφέρεται στον μέσο πληθωρισμό της Ευρωζώνης που είναι ένας
σταθμισμένος μέσος όρος των πληθωρισμών των κρατών-μελών.
Συνεπώς υπάρχει πιθανότητα να παρατηρηθούν σημαντικές αποκλίσεις ανά κράτοςμέλος ιδιαίτερα σε περιόδους αναταράξεων όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.
Διάγραμμα 1

Μέσος πληθωρισμός κρατών-μελών
Ευρωζώνης περιόδου 2012-2015
2.00

1.75

1.63
1.38

1.50

Ποσοστό πληθωρισμού

1.21

1.16

1.30

1.28
1.15

1.14
1.01

1.00

0.84

0.80

0.76

0.52
0.50

0.00

-0.37

-0.50
-0.62
-1.00

Πηγή : Παγκόσμια Τράπεζα (World Development Indicators)
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0.84

0.81

1.03

Συμμετρία
Ο στόχος της αύξησης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) για
τη ζώνη του ευρώ, κάτω αλλά πλησίον του 2%, είναι συμμετρικός. Αυτό σημαίνει ότι
απόκλιση του πληθωρισμού είτε πάνω είτε κάτω από τον στόχο είναι εξίσου
ανεπιθύμητη.

Λόγοι για το στόχο πληθωρισμού «κάτω αλλά πλησίον του 2%»
i.

Αποφεύγεται ο αποπληθωρισμός.
Η ΕΚΤ δεν ορίζει άμεσα το επίπεδο πληθωρισμού αλλά μόνο έμμεσα μέσω
διαφόρων μηχανισμών μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Για παράδειγμα
αν η ΕΚΤ αυξήσει το επιτόκιο, μέσα από το κανάλι της συναλλαγματικής
ισοτιμίας, μία από τις συνέπειες θα είναι η ανατίμηση του Ευρώ, η οποία στη
συνέχεια θα μειώσει τις τιμές των εισαγωγών η οποία τελικά θα επιφέρει μείωση
του πληθωρισμού. Άρα γίνεται προφανές ότι η επίδραση της νομισματικής
πολιτικής στον πληθωρισμό πραγματοποιείται με μια χρονική υστέρηση και είναι
ποσοτικά αβέβαιη.
Επομένως αν ο στόχος του πληθωρισμού ήταν μηδενικός, θα υπήρχε σημαντική
πιθανότητα δημιουργίας αποπληθωρισμού και ύφεσης. Σε ένα περιβάλλον
αποπληθωρισμού η νομισματική πολιτική μπορεί να μην είναι σε θέση να
τονώσει επαρκώς τη συνολική ζήτηση, χρησιμοποιώντας τα επιτόκια της. Αυτό
καθιστά πιο δύσκολη για τη νομισματική πολιτική την καταπολέμηση του
αποπληθωρισμό από την καταπολέμηση του πληθωρισμού.

ii.

Διευκολύνεται η προσαρμογή των πραγματικών μισθών.
Ένα θετικό επίπεδο πληθωρισμού βοηθάει στην προσαρμογή των πραγματικών
μισθών σε περίοδο αρνητικής διαταραχής καθώς είναι πιο δύσκολο σε καθεστώς
μηδενικού πληθωρισμού να μειωθούν οι πραγματικοί μισθοί μέσω μιας μείωσης
των ονομαστικών μεγεθών τους απ’ ότι είναι να αυξηθούν οι ονομαστικοί μισθοί
λιγότερο από τον πληθωρισμό σε συνθήκες θετικού πληθωρισμού.

iii.

Αντανακλάται καλύτερα η σταθερότητα των τιμών όταν βελτιώνεται η
ποιότητα των προϊόντων
Για παράδειγμα ένα κινητό τηλέφωνο «νέας γενιάς» θα είναι πιο ακριβό από ένα
παλαιότερο είδος και επομένως μια τεχνολογική πρόοδος και βελτίωση της
ποιότητας των κινητών τηλεφώνων θα αποτυπωθεί σε μια άνοδο της τιμής τους η
οποία όμως δεν αποτελεί άνοδο τιμής αμετάβλητων προϊόντων καθώς πλέον τα
προϊόντα είναι διαφορετικής ποιότητας. Στο υποθετικό παράδειγμα που όλα τα
αγαθά, τα οποία καταναλώνει μια οικονομία, βελτιώνονται ποιοτικά, η
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συνεπαγόμενη άνοδος των τιμών αντανακλά αυτή την αναβάθμιση και δε θα
πρέπει να αντιμετωπιστεί με άσκηση περιοριστικής νομισματικής πολιτικής.

iv.

Λαμβάνεται υπ’ όψιν η απόκλιση των πληθωρισμών στην Ευρωζώνη
Είναι προφανές ότι η ΕΚΤ δε μπορεί να πετύχει 19 διαφορετικούς στόχους
πληθωρισμού ασκώντας διαφορετική νομισματική πολιτική για κάθε κράτοςμέλος. Το επιθυμητό βέβαια είναι ο μέσος πληθωρισμός (κάτω αλλά πλησίον του
2%) να αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη σταθερότητα των τιμών σε όλα τα κράτημέλη, το οποίο σημαίνει πως οι πληθωρισμοί των κρατών-μελών πρέπει να
βρίσκονται κοντά σε αυτό τον μέσο όρο. Επειδή όμως στην πράξη υπάρχουν
σημαντικές αποκλίσεις πληθωρισμών στην Ευρωζώνη, ένας χαμηλότερος στόχος
πληθωρισμού, θα μπορούσε να οδηγήσει κάποια κράτη-μέλη σε αποπληθωρισμό
με όλες τις αρνητικές συνέπειες που προαναφέρθηκαν.

1.2.2 Η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Βασικό χαρακτηριστικό της ΕΚΤ είναι η ανεξαρτησία της από τους πολιτικούς
θεσμούς και τις κυβερνήσεις, η οποία προβλέπεται από τη ΣΛΕΕ8 και το Καταστατικό
λειτουργίας της. Η ανεξαρτησία αυτή διευκολύνει τον στόχο της σταθερότητας των
τιμών αφού έχει παρατηρηθεί εμπειρικά η ύπαρξη αρνητικής συσχέτισης μεταξύ
πληθωρισμού και ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας μιας χώρας.
Πρακτικά η ανεξαρτησία της ΕΚΤ διασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους:
➢ Βάσει του καταστατικού της , οι αποφάσεις της ΕΚΤ ως νομισματικής αρχής καθώς
και των ΕθνΚΤ είναι ανεξάρτητες από τις επιθυμίες των εθνικών κυβερνήσεων και
των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Eurogroup9.
➢ Το καταστατικό της ΕΚΤ προβλέπει πολυετείς θητείες για τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και τους διοικητές των ΕθνΚΤ. Συγκεκριμένα η θητεία των μελών της
Εκτελεστικής Επιστροπής δε μπορεί να ανανεωθεί.10 Ο Πρόεδρος, η Εκτελεστική
8

Σύμφωνα με το άρθρο 130 της ΣΛΕΈ, κατά την άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεων
που απορρέουν από τις Συνθήκες και το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, «ούτε η ΕΚΤ ούτε οι εθνικές κεντρικές
τράπεζες, ούτε κανένα μέλος των οργάνων λήψεως αποφάσεων των εν λόγω οργανισμών, ζητά ή δέχεται υποδείξεις από
θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, από οποιαδήποτε κυβέρνηση κράτους μέλους ή από οποιονδήποτε
άλλο οργανισμό».
9 Το Eurogroup (ή Ευρωομάδα) συνιστά άτυπο όργανο στο πλαίσιο του οποίου, οι υπουργοί των κρατών μελών της
Ευρωζώνης, οι οποίοι είναι αρμόδιοι επί των οικονομικών θεμάτων, συζητούν ζητήματα σχετικά με τις κοινές ευθύνες των
κρατών τους έναντι του ευρώ. Στο Eurogroup συμμετέχουν επίσης οι ο Πρόεδρος του Eurogroup, ο αντιπρόεδρος της
Επιτροπής αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις και το ευρώ και ο Πρόεδρος της ΕΚΤ.
10 Σύμφωνα με το άρθρο 283, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ, «ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, κατά
σύσταση του Συμβουλίου το οποίο προηγουμένως διαβουλεύεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό
Συμβούλιο, μεταξύ προσώπων αναγνωρισμένου κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας σε νομισματικά ή τραπεζικά θέματα.
Η θητεία τους είναι οκταετής και μη ανανεώσιμη».
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Επιτροπή της ΕΚΤ καθώς και οι διοικητές των ΕθνΚΤ ορίζονται από τις
κυβερνήσεις, αλλά η απαλλαγή από τα καθήκοντά τους μπορεί να προκληθεί μόνο
λόγω ανικανότητας εκτέλεσης αυτών ή εξ αιτίας σοβαρού παραπτώματος. Το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι αρμόδιο για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς.

➢ Δεν επιτρέπεται στο Ευρωσύστημα να χορηγεί δάνεια σε οργανισμούς της ΕΕ ή σε
εθνικούς δημόσιους φορείς.11

1.2.3 Λογοδοσία
Παρά την απαραίτητη ύπαρξη της ανεξαρτησίας της, η ΕΚΤ σε περίπτωση αποτυχίας
επίτευξης των στόχων που της έχουν τεθεί, θα πρέπει με τη σειρά της να λογοδοτήσει
για τις πράξεις της καθώς το αντίθετο θα συνιστούσε ένα σημαντικό έλλειμα
δημοκρατίας.
Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του καταστατικού της, ο μηχανισμός ελέγχου της ΕΚΤ
συνίσταται στην υποχρέωσή της να δημοσιεύει εκθέσεις για τις δραστηριότητες του
ΕΣΚΤ τουλάχιστον κάθε τρίμηνο καθώς και μια ενοποιημένη λογιστική κατάσταση
του ΕΣΚΤ κάθε εβδομάδα. Επίσης οφείλει να απευθύνει ετήσια έκθεση για τις
δραστηριότητες του ΕΣΚΤ και τη νομισματική πολιτική του προηγούμενου και του
τρέχοντος έτους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς
επίσης και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

1.2.4 Δομή της ΕΚΤ
Η ΕΚΤ αποτελείται από 4 βασικά όργανα, τα οποία είναι:
•
•
•
•

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Το Γενικό Συμβούλιο
Το Εποπτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το Άρθρο 14 παράγραφος 2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ «τα καταστατικά των εθνικών κεντρικών
τραπεζών προβλέπουν ειδικότερα ότι η θητεία του διοικητή εθνικής κεντρικής τράπεζας δεν είναι μικρότερη από πέντε
έτη.»
11 Σύμφωνα με το άρθρο 123 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύονται οι υπεραναλήψεις
ή οποιουδήποτε άλλου είδους πιστωτικές διευκολύνσεις από την ΕΚΤ ή από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες υπέρ θεσμικών
και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης, κεντρικών διοικήσεων, περιφερειακών, τοπικών ή άλλων δημόσιων αρχών,
άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων των κρατών μελών · απαγορεύεται επίσης να αγοράζουν
απευθείας χρεόγραφα από τους οργανισμούς ή φορείς αυτούς η ΕΚΤ ή οι εθνικές κεντρικές τράπεζες.
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Η Εκτελεστική Επιτροπή
Αποτελεί το υπερεθνικό κομμάτι της ΕΚΤ και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον
Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και άλλα 4 μέλη, τα οποία διορίζονται από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο και έχουν θητεία 8 ετών, μη ανανεώσιμη12.
Βασικές αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι:
➢ να προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
➢ να θέτει σε εφαρμογή τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
παρέχοντας τις απαραίτητες οδηγίες προς τις ΕθνΚΤ των ΚΜ της Ευρωζώνης
➢ να διαχειρίζεται τις καθημερινές εργασίες της ΕΚΤ και
➢ να ασκεί αρμοδιότητες που της εκχωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Είναι το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ και απαρτίζεται από τα 6 μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής και τους Διοικητές των ΕθνΚΤ των ΚΜ της Ευρωζώνης.
Βασικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) είναι:
➢ να χαράσσει τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης
➢ να καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της πολιτικής και να
λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ΕΚΤ
➢ στα πλαίσια της τραπεζικής εποπτείας, να εκδίδει αποφάσεις αναφορικά με το
γενικό πλαίσιο της εποπτείας και να εγκρίνει σχέδια αποφάσεων που προτείνει το
Εποπτικό Συμβούλιο και
➢ να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για πράξεις που διενεργούν οι ΕθνΚΤ
Τα μέλη του του ΔΣ συνεδριάζουν συνήθως 2 φορές το μήνα στη Φρανκφούρτη της
Γερμανίας. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, το ΔΣ αξιολογεί τις
οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις, λαμβάνει τη μηνιαία απόφασή του για τη
νομισματικής πολιτική και συζητά θέματα που αφορούν τη διαχείριση της ΕΚΤ και
του Ευρωσυστήματος.
Σύμφωνα με τον υπερεθνικό χαρακτήρα της ΕΚΤ, ο γενικός κανόνας ψηφοφορίας
που διέπει το ΔΣ είναι η αρχή «ένα άτομο, μία ψήφος». Με εξαίρεση τα ζητήματα που
αφορούν τα ίδια κεφάλια της ΕΚΤ, δεν υπάρχει στάθμιση των ψήφων. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

12

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ «Μόνο υπήκοοι κράτους μέλους
μπορούν να γίνονται μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής»
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Πλαίσιο 3
Σύμφωνα με το νέο εκ περιτροπής σύστημα ψηφοφορίας που είχε συμφωνηθεί να
ενεργοποιηθεί όταν η Ευρωζώνη θα ξεπερνούσε τις 18 χώρες (και το οποίο ισχύει από
την 1η Ιανουαρίου 2015), το σύνολο των ψήφων είναι 21. Οι 6 ψήφοι ανήκουν στο
Εκτελεστικό Συμβούλιο και οι υπόλοιπες 15 ψήφοι μοιράζονται ως εξής ανάμεσα στα
ΚΜ της Ευρωζώνης:
➢ 4 ψήφοι ανάμεσα στις 5 μεγάλες χώρες13 (Γερμανία, Γαλλία Ιταλία, Ισπανία και
Ολλανδία), η κάθε μία από τις οποίες θα έχει συχνότητα ψήφου 80%
➢ 8 ψήφοι ανάμεσα στις (μελλοντικά) 14 μεσαίες χώρες, η κάθε μία από τις οποίες θα
έχει θα έχει συχνότητα ψήφου 57% και
➢ 3 ψήφοι ανάμεσα στις (μελλοντικά) 8 μικρές χώρες, η κάθε μία από τις οποίες θα
έχει θα έχει συχνότητα ψήφου 37%
Κρίθηκε ότι το παραπάνω σύστημα εναλλαγής επιτρέπει μεγαλύτερη αντιστοίχιση
οικονομικού και πολιτικού βάρους.
Με την ένταξη της Λιθουανίας στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου του 2015, το
σύστημα αυτό ενεργοποιήθηκε μερικώς και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως
όταν προχωρήσει η διεύρυνση της Ευρωζώνης και αυξηθεί περαιτέρω ο αριθμός των
ΚΜ στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.
Προς το παρόν δε γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε μεσαίου και μικρού μεγέθους ΚΜ
αλλά τα 5 μεγαλύτερα ΚΜ έχουν 4 ψήφους και τα υπόλοιπα 14 ΚΜ μοιράζονται 11
ψήφους ενώ η συχνότητα ψήφου είναι σχεδόν η ίδια και για τις 2 ομάδες.

Το Γενικό Συμβούλιο
Αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τους Διοικητές των
ΕθνΚΤ των ΚΜ της ΕΕ. Τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου της ΕΕ και ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Το Γενικό Συμβούλιο είναι ένα όργανο που δε λαμβάνει αποφάσεις νομισματικής
πολιτικής και λειτουργεί κυρίως ως γνωμοδοτικό-συμβουλευτικό όργανο. Επίσης
είναι ένα μεταβατικό όργανο, το οποίο θα διαλυθεί όταν όλα τα ΚΜ της ΕΕ
υιοθετήσουν το κοινό νόμισμα.

13

Τα ΚΜ κατανέμονται βάσει κατάταξης με κριτήριο το μέγεθος του μεριδίου συμμετοχής του κράτους μέλους της οικείας
ΕθνΚΤ στο συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τιμές αγοράς και στη συνολική συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση
των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ. Στα μερίδια συμμετοχής στο
συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς και στη συνολική συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση των
νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αποδίδεται στάθμιση 5/6 και 1/6, αντίστοιχα.
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Βασική αρμοδιότητα του Γενικού Συμβουλίου είναι να συμμετέχει στο συμβουλευτικό
και συντονιστικό έργο της ΕΚΤ και να βοηθά στην προετοιμασία της ένταξης των
υπολοίπων ΚΜ στην Ευρωζώνη.

Το Εποπτικό Συμβούλιο
Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο (5ετής θητεία, μη ανανεώσιμη), τον Αντιπρόεδρο, 4
εκπροσώπους της ΕΚΤ και εκπροσώπους των Εθνικών Εποπτικών Αρχών.
Βασικές αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου είναι:
➢ να προγραμματίζει και να εκτελεί τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ στο πλαίσιο
του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (βλ. Κεφάλαιο 2) και
➢ να υποβάλλει ολοκληρωμένα σχέδια αποφάσεων προς το ΔΣ.

1.2.5 Η στρατηγική της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ
Η ΕΚΤ αναφορικά με την άσκηση της νομισματικής της πολιτικής ακολουθεί μια
συγκεκριμένη προσέγγιση για να πετύχει τον τελικό της στόχο.
Οι τελικοί στόχοι της νομισματικής πολιτικής, συνήθως επηρεάζονται από τις δράσεις
της εκάστοτε κεντρικής τράπεζας εμμέσως και με χρονική υστέρηση. Επομένως οι
κεντρικές τράπεζες επιλέγουν ενδιάμεσους στόχους
οι οποίοι μπορούν να
επηρεάσουν τους τελικούς στόχους πιο άμεσα.
Το 1ο βήμα της διαμόρφωσης της στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής αφορά τον
καθορισμό ενός ακριβή ορισμού της «σταθερότητας των τιμών». Όπως είδαμε
προηγουμένως αναλυτικά, η ΕΚΤ ορίζει τη σταθερότητα των τιμών ως ποσοστό
πληθωρισμού κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.
Έχοντας καθορίσει πλέον σαφώς τον στόχο, η ΕΚΤ έχει αναπτύξει μια στρατηγική 2
πυλώνων μέσω της οποίας αξιολογούνται οι προοπτικές εξέλιξης των τιμών.
Ο 1ος πυλώνας αναφέρεται στην οικονομική ανάλυση η οποία επικεντρώνεται στις
άμεσες αιτίες του πληθωρισμού όπως είναι το κόστος και οι ανισορροπίες προσφοράς
και ζήτησης και συμβάλλει στην εκτίμηση των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων
οικονομικών εξελίξεων που ενέχουν κινδύνους για τη σταθερότητα των τιμών.
Στον 1ο πυλώνα εντοπίζεται μια σειρά μεταβλητών οι οποίες προσφέρουν σημαντική
πληροφόρηση και βοηθούν στην πρόβλεψη του μελλοντικού πληθωρισμού. Αυτές οι
μεταβλητές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους μισθούς, τη συναλλαγματική ισοτιμία,
τις τιμές των ομολόγων και την καμπύλη αποδόσεων, διάφορους δείκτες πραγματικής
δραστηριότητας, δείκτες δημοσιονομικής πολιτικής, δείκτες τιμών και κόστους αλλά
και έρευνες συγκυρίας σχετικές με τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.
21

Για παράδειγμα, αν οι μισθοί στην Ευρωζώνη παρουσιάσουν αξιοσημείωτη αύξηση,
η ΕΚΤ μπορεί να το εκλάβει αυτό ως «απειλή» για τη μελλοντική σταθερότητα των
τιμών και επομένως να δράσει αναλόγως (στη συγκεκριμένη περίπτωση αυξάνοντας
τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια ή/και μειώνοντας τη ρευστότητα στην αγορά).
Παρομοίως, για παράδειγμα μια υποτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, θα
δημιουργούσε πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν την ΕΚΤ
να αυξήσει τα επιτόκια (επηρεάζοντας άμεσα τη συναλλαγματική ισοτιμία).
Ο 2ος πυλώνας αναφέρεται στη νομισματική ανάλυση η οποία αποσκοπεί στον
εντοπισμό των κινδύνων διατάραξης της σταθερότητας των τιμών σε μακροπρόθεσμο
ορίζοντα. Η νομισματική ανάλυση βασίζεται στη νομισματική θεωρία του χρήματος,
σύμφωνα με την οποία ο πληθωρισμός είναι ένα καθαρά νομισματικό φαινόμενο. Σε
αυτό τον πυλώνα σημαντικό ρόλο παίζει το πως θα κινηθεί η ποσότητα του χρήματος
M3 14 για τη νομισματική επέκταση, η οποία θα επηρεάσει τον πληθωρισμό.
Γενικά η ποσότητα χρήματος Μ3 διαδραματίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο δεδομένου ότι η
νομισματική επέκταση και ο πληθωρισμός παρουσιάζουν μακροπρόθεσμα μια στενή
συσχέτιση. Αυτή η συσχέτιση απορρέει από τη αρχή της ουδετερότητας του χρήματος
(money neutrality), σύμφωνα με την οποία ο πληθωρισμός μακροπρόθεσμα
καθορίζεται από την προσφορά χρήματος. Η νομισματική σχέση είναι η ακόλουθη:
m x v= p x y
(1)
oπου
m= Ποσότητα χρήματος
v= Ταχύτητα κυκλοφορίας χρήματος
p= Επίπεδο τιμών
y= Πραγματικό Α.Ε.Π.
Παίρνοντας τους λογάριθμους από την παραπάνω εξίσωση και στη συνέχεια τη
διαφορά των λογαρίθμων ανάμεσα στην τρέχουσα και την προηγούμενη περίοδο, η
νομισματική σχέση μπορεί να γραφεί ως:
Δm = Δp + Δy – Δv

(2)

14

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η ΕΚΤ, το Μ3 ως νομισματικό μέγεθος συμπεριλαμβάνει το Μ1 (νομίσματα, δηλαδή
τα κέρματα και τα τραπεζογραμμάτια, καθώς και οτιδήποτε μπορεί άμεσα να μετατραπεί σε νόμισμα ή να χρησιμοποιηθεί
για πληρωμές χωρίς μετρητά-δηλαδή καταθέσεις μίας ημέρας), το Μ2 (περιλαμβάνει το Μ1 και επιπλέον τις καταθέσεις με
διάρκεια έως δύο έτη και τις καταθέσεις οι οποίες είναι εξαργυρώσιμες με προειδοποίηση έως τριών μηνών) και
επιπροσθέτως τα εμπορεύσιμα χρηματοδοτικά μέσα που εκδίδονται από τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ορισμένα μέσα
χρηματαγοράς, κυρίως αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, REPOs και χρεόγραφα λήξης μέχρι 2 ετών,
περιλαμβάνονται επίσης σε αυτό το σύνολο.
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Δεδομένου ότι παίρνουμε τις μεταβολές λογαρίθμων, αυτές οι μεταβολές
ερμηνεύονται ως ρυθμοί μεταβολής. Η εξίσωση (2) μπορεί να ερμηνευθεί ως:
η αύξηση του ρυθμού της ποσότητας του χρήματος (Δm) η οποία είναι συνεπής με την επίτευξη
ενός συγκεκριμένου στόχου πληθωρισμού (Δp) δεδομένων των υποκείμενων ρυθμών ανάπτυξης
του ΑΕΠ (Δy) και της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήματος (Δv).
Ο 2ος πυλώνας μπορεί να απεικονισθεί με ένα παράδειγμα.
Η ΕΚΤ προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ (Δy) θα είναι
περίπου 2%. Στη συνέχεια η ΕΚΤ προβλέπει ότι η μελλοντική ταχύτητα κυκλοφορίας
του χρήματος (Δv) θα επιβραδυνθεί κατά -0,5%. Με τα 2 αυτά νούμερα δεδομένα, η
ΕΚΤ υπολογίζει το ποσοστό μεταβολής της ποσότητας χρήματος που είναι συνεπές με
τον στόχο πληθωρισμού.
Άρα Δm = 2% + 2% - (-0,5%) = 4,5% (για την ακρίβεια, οριακά χαμηλότερα του 4,5%)
ο οποίος θα είναι πλέον ο στόχος αύξησης της ποσότητας χρήματος Μ3.
Ωστόσο, η ΕΚΤ επισημαίνει πως ο στόχος αυτός (π.χ. το 4,5%), θα πρέπει να θεωρείται
περισσότερο σαν «τιμή αναφοράς» παρά σαν στόχος. Αυτό σημαίνει πως αν η
πραγματική αύξηση του M3 υπερβεί το 4,5%, η ΕΚΤ δεν είναι δεδομένο ότι θα
αναλάβει δράση για να το μειώσει (αυξάνοντας για παράδειγμα τα βραχυπρόθεσμα
επιτόκια). Με αυτόν τον τρόπο η απόκλιση μεταξύ της πραγματικής μεταβολής της
ποσότητας του χρήματος και του στόχου αντιμετωπίζεται με ελαστικότητα από την
ΕΚΤ.
Η διαχρονική σχέση μεταξύ M3 και πληθωρισμού γίνεται πιο εμφανής στο παρακάτω
διάγραμμα:
Διάγραμμα 2

Διαχρονική εξέλιξη Πληθωρισμού και Μ3 στην Ευρωζώνη
13%
11%
9%
7%
5%
3%

Πληθωρισμός

M3

Δεδομένα από: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Statistical Data Warehouse)
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εποπτικές αρμοδιότητες της
Ευρωπαΐκής Κεντρικής Τράπεζας
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2.1 Συνοπτικά
Το Νοέμβριο του 2014 τέθηκε επισήμως σε λειτουργία ο Ενιαίος Εποπτικός
Μηχανισμός (Single Supervisory Mechanism). Αποτελεί ένα νέο σύστημα
χρηματοπιστωτικής εποπτείας το οποίο περιλαμβάνει, την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές (ΕΑΑ)15 των χωρών της ζώνης του
ευρώ.
Η εποπτεία ασκείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές εποπτικές αρχές των συμμετεχόντων
κρατών μελών.16
Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) διασφαλίζει ότι η πολιτική της ΕΕ σχετικά
με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζεται με συνέπεια και
αποτελεσματικότητα και ότι τα πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται σε εποπτεία ύψιστης
ποιότητας.
Οι τρεις κύριοι στόχοι του ΕΕΜ είναι οι εξής:
•διαφύλαξη της ασφάλειας και ευρωστίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος,
•ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και σταθερότητας,
•διασφάλιση συνεπούς εποπτείας.
Βάσει του κανονισμού ΕΕΜ, η ΕΚΤ, ασκεί σαφώς καθορισμένα εποπτικά καθήκοντα,
από κοινού με τις ΕΑΑ, για την προστασία της σταθερότητας του ευρωπαϊκού
χρηματοπιστωτικού συστήματος, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη και μεριμνόντας για
την ενότητα και την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς με γνώμονα την ίση μεταχείριση
των πιστωτικών ιδρυμάτων προς αποτροπή του ρυθμιστικού αρμπιτράζ.17
Η ΕΚΤ εξετάζει τους διαφορετικούς τύπους και τα διαφορετικά επιχειρησιακά
μοντέλα και μεγέθη των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και τα συστημικά οφέλη από
την ποικιλομορφία του τραπεζικού κλάδου.

15

Ορισμένες εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) που δεν έχουν οριστεί ως ΕΑΑ αλλά στις οποίες έχουν ανατεθεί ορισμένα
εποπτικά καθήκοντα και αρμοδιότητες με βάση το εθνικό δίκαιο συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητες αυτές στο πλαίσιο
του ΕΕΜ. Οι αναφορές του παρόντος εγχειριδίου σε ΕΑΑ ισχύουν, όπου αυτό ενδείκνυται, και για τις ΕθνΚΤ όσον αφορά
τα καθήκοντα που ανατίθενται σε αυτές με βάση το εθνικό δίκαιο.
16 Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη είναι οι χώρες της ζώνης του ευρώ και εκείνα τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν ανήκουν μεν
στη ζώνη του ευρώ αλλά έχουν επιλέξει να συμμετέχουν στον ΕΕΜ με την καθιέρωση στενής συνεργασίας μεταξύ των
αντίστοιχων εθνικών αρμόδιων αρχών και της ΕΚΤ.
17 Ρυθμιστικό αρμπιτράζ είναι η πρακτική, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις επωφελούνται από κενά σε ρυθμιστικά
συστήματα, προκειμένου να παρακάμψουν δυσμενείς ρυθμίσεις. Το ρυθμιστικό αρμπιτράζ είναι δύσκολο να προληφθεί
εντελώς, αλλά η επικράτησή του μπορεί να περιορίζεται με το κλείσιμο των πλέον προφανών κενών στα ρυθμιστικά
συστήματα, αυξάνοντας έτσι τα έξοδα που σχετίζονται με την καταστρατήγηση των κανονισμών.
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Κατά την εκτέλεση των προληπτικών της καθηκόντων, όπως αυτά ορίζονται στον
κανονισμό ΕΕΜ, η ΕΚΤ εφαρμόζει όλους τους συναφείς νόμους της ΕΕ και, όπου
απαιτείται, την εθνική νομοθεσία, ενώ υπόκειται σε τεχνικά πρότυπα που εκπονεί η
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στο
ευρωπαϊκό εγχειρίδιο εποπτείας που έχει καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών18.
Επιπλέον, σε τομείς που δεν καλύπτονται από το συγκεκριμένο σύνολο κανόνων ή
εφόσον προκύψει ανάγκη για περαιτέρω εναρμόνιση κατά την άσκηση της εποπτείας
σε καθημερινή βάση, η ΕΚΤ εκπονεί δικά της πρότυπα και μεθοδολογίες,
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις εθνικές επιλογές και τη διακριτική ευχέρεια των
κρατών μελών δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ.

2.2 Λόγοι δημιουργίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού
Οι λόγοι δημιουργίας του ΕΕΜ αποτυπώθηκαν συνοπτικά από τον αντιπρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ. Vítor Constâncio στο BAFT-IFSA 2013 Europe
Bank-to-Bank Forum την 29η Ιανουαρίου 2013, οποίος προέβη και σε μια αξιολόγηση
των πιθανών κινδύνων:
«Υπάρχουν δύο βασικοί στόχοι για τη δημιουργία του ΕΕΜ.
Πρώτον, στοχεύει στην αντιμετώπιση του λεγόμενου «οικονομικού τριλήμματος», το
οποίο μπορεί να οριστεί ως η αδυναμία ταυτόχρονης επίτευξης
- χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
- οικονομικής ολοκλήρωσης και
- διατήρησης των εθνικών οικονομικών
χρηματοπιστωτική αγορά

πολιτικών

σε μια

ολοκληρωμένη

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε μια νομισματική ένωση με υψηλό βαθμό διασύνδεσης μεταξύ
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών. Η τρέχουσα οικονομική κρίση έδειξε
πόσο γρήγορα και δυναμικά τα προβλήματα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μιας
χώρας μπορούν να εξαπλωθούν σε αυτό μιας άλλης, ακόμη και να απειλήσουν τη
σταθερότητα του συνόλου του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ. Οι
εξελίξεις αυτές μπορούν καλύτερα να αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν από μια
κεντρική εποπτική αρχή με μια πανοραμική θέα του συνόλου του τραπεζικού τομέα
της ευρωζώνης παρά μέσω συνεργασίας μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών.

18 Στόχος του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων είναι η παροχή ενός ενιαίου συνόλου εναρμονισμένων εποπτικών κανόνων για

τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα σε ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίοι θα συμβάλλουν στη δημιουργία ισότιμων όρων
ανταγωνισμού και θα παρέχουν υψηλή προστασία σε καταθέτες, επενδυτές και καταναλωτές.
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Ο δεύτερος στόχος της Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) είναι να βοηθήσει το
σπάσιμο της αρνητικής ανατροφοδότησης μεταξύ των κρατών και των τραπεζών, που
αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσης. Αυτό
εκδηλώθηκε με την αύξηση των επιπέδων χρέους των κρατών που έπρεπε να παρέχουν
οικονομική στήριξη σε προβληματικές τράπεζες καθώς και με απώλειες για τις
τράπεζες από την έκθεσή τους σε κράτη υπό πίεση. Είδαμε, επίσης, αύξηση της
συσχέτισης μεταξύ του κόστους χρηματοδότησης των τραπεζών της ευρωζώνης και
των αντίστοιχων κρατών τους, ιδιαίτερα σε ορισμένες χώρες υπό πίεση.
Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται προφανής η ανάγκη να αποδυναμωθεί η αλυσίδα διάχυσης
μεταξύ των τραπεζών και των κρατών αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη
σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο με έναν ενιαίο
εποπτικό μηχανισμό. Ο ΕΕΜ θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη ενός πιο
ολοκληρωμένου τραπεζικού συστήματος το οποίο θα ενδυναμώσει την Οικονομική
και Νομισματική Ένωση. Αυτό ενισχύεται επίσης από την απόφαση της Σύνοδου
Κορυφής της ευρωζώνης του Ιουνίου του 2012, βάσει της οποίας όταν ένας
αποτελεσματικός ΕΕΜ τεθεί σε λειτουργία, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας
(European Stability Mechanism) θα έχει τη δυνατότητα να ανακεφαλαιοποιεί τις
τράπεζες άμεσα.
Οι ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν ότι μέσω του ΕΕΜ η ΕΚΤ θα πρέπει να
διαδραματίσει κεντρικό ρόλο. Μπορούμε να επισημάνουμε αρκετά επιχειρήματα
υπέρ της ανάληψης του έργου της τραπεζικής εποπτείας από την ΕΚΤ.
Κατ 'αρχάς, η ευθύνη για τη νομισματική πολιτική δημιουργεί για την κεντρική
τράπεζα ένα εσωτερικό και έντονο ενδιαφέρον για ένα σταθερό χρηματοπιστωτικό
σύστημα.
Δεύτερον, υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της μικρο-προληπτικής εποπτείας των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μεμονωμένα και την αξιολόγηση των κινδύνων για
το συνολικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, η οποία αποτελεί τη μακρο-προληπτική
αρμοδιότητα της κεντρικής τράπεζας.
Τρίτον, υπάρχουν επίσης συνέργειες που σχετίζονται με τις πληροφορίες μεταξύ της
εποπτείας των τραπεζών και τις λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών, όπως η
επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν επίσης βαθιά
εξειδίκευση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, λόγω του ρόλου τους στη νομισματική
πολιτική και την εποπτεία, καθώς και γενικό ενδιαφέρον για τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα.
Ανεξάρτητα από τα επιχειρήματα αυτά, αρκετοί πιθανοί κίνδυνοι έχουν αναφερθεί
σχετικά με την απόδοση των εποπτικών αρμοδιοτήτων σε μια κεντρική τράπεζα. Θα
27

έλεγα ότι υπάρχουν πράγματι κάποιοι «πραγματικοί» κίνδυνοι αλλά και κάποιοι
«πλαστοί» κίνδυνοι.
Ο «πραγματικός» κίνδυνος είναι αυτός αναφορικά με τη φήμη της κεντρικής
τράπεζας. Η λειτουργία της νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας απαιτεί
αυτή να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και φήμης, δεδομένου ότι είναι
απαραίτητο να αποκρουστούν οι προσδοκίες αύξησης του πληθωρισμού. Ωστόσο, εάν
η κεντρική τράπεζα είναι υπεύθυνη τόσο για τη σταθερότητα των τιμών όσο και για
την εποπτεία των τραπεζών, κάθε αρνητικό γεγονός αναφορικά με τον δεύτερο στόχο
(εποπτεία τραπεζών) θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη της κεντρικής τράπεζας ως
νομισματική αρχή. Ο κίνδυνος είναι πραγματικός, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε, η
εποπτεία είναι ένα ευρύ πεδίο και ποτέ δε μπορεί να είναι τέλεια, δεδομένου ότι δε
διαθέτει τα μέσα για να δει τα πάντα, πράγμα που σημαίνει ότι ατυχήματα είναι
πάντα πιθανά.
Αυτοί που εγώ θα αποκαλούσα «πλαστούς κινδύνους» περιλαμβάνουν το επιχείρημα
ότι θα μπορούσε να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των διαφόρων
λειτουργιών της κεντρικής τράπεζας. Θα μπορούσε το ενδιαφέρον της κεντρικής
τράπεζας για την υγεία των τραπεζών να θέσει σε κίνδυνο το στόχο της σταθερότητας
των τιμών; Θα δημιουργούσε μια κεντρική τράπεζα ένα περιβάλλον χαμηλών
επιτοκίων με στόχο την υποστήριξη της υγείας του τραπεζικού τομέα;
Θα έλεγα ότι η απάντηση στα ερωτήματα αυτά είναι «όχι». Η ΕΚΤ θα έχει σαφείς,
ξεχωριστές και ιεραρχικές εντολές που θα θέτουν τη σταθερότητα των τιμών χωριστά
από άλλες ανησυχίες της. Η ΕΚΤ έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι διαθέτει τον πολύ
σαφή, διαφανή και μετρήσιμο στόχο της σταθερότητας των τιμών. Ο στόχος αυτός δεν
έχει παραβιαστεί και δεν θα τεθεί σε κίνδυνο στο μέλλον.
Οι εσωτερικές διαδικασίες μπορούν να είναι, και θα είναι, σχεδιασμένες με τέτοιο
τρόπο ώστε να είναι αποτελεσματικός στην εφαρμογή του ο διαχωρισμός μεταξύ της
νομισματικής πολιτικής και τραπεζικής εποπτείας. Φυσικά, οι κεντρικές τράπεζες
μπορούν κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, να παρέμβουν ως δανειστής έσχατης
ανάγκης. Αλλά θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό, ανεξάρτητα από το αν έχουν μια
εποπτική εντολή ή όχι.»
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2.3 Αρχές εποπτείας
Ο ΕΕΜ εφαρμόζει συγκριτικούς δείκτες που προέρχονται από διεθνή πρότυπα και
βέλτιστες πρακτικές. Οι αναθεωρημένες βασικές αρχές αποτελεσματικής τραπεζικής
εποπτείας της Επιτροπής της Βασιλείας, καθώς και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών, συγκροτούν το θεμέλιο για τη ρύθμιση, την εποπτεία, τη διακυβέρνηση και
τη διαχείριση κινδύνων του τραπεζικού τομέα.
Η προσέγγιση του ΕΕΜ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές, οι οποίες διέπουν
οποιαδήποτε ενέργεια σε επίπεδο ΕΚΤ ή κεντρικής διαχείρισης αλλά και σε εθνικό
επίπεδο και συνιστούν καθοριστικό παράγοντα της αποτελεσματικής λειτουργίας του
συστήματος. Οι εν λόγω αρχές αποτελούν τη βάση του έργου του ΕΕΜ και
καθοδηγούν την ΕΚΤ και τις ΕΑΑ στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Αρχή 1 - Χρήση βέλτιστων πρακτικών
Το εξελισσόμενο εποπτικό μοντέλο του ΕΕΜ αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες εποπτικές
πρακτικές και διαδικασίες ανά την Ευρώπη και ενσωματώνει τις εμπειρίες των
εποπτικών αρχών διαφόρων κρατών μελών ώστε να διασφαλίζει την ασφάλεια και
την ευρωστία του τραπεζικού τομέα. Οι εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες υπόκεινται σε
συνεχή διαδικασία επανεξέτασης, βάσει διεθνώς αποδεκτών συγκριτικών δεικτών και
εσωτερικής παρακολούθησης της πρακτικής επιχειρησιακής εμπειρίας, προκειμένου
να εντοπίζονται τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

Αρχή 2 – Ακεραιότητα και αποκέντρωση
Ο ΕΕΜ αξιοποιεί, κατά την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων του, την
εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους των ΕΑΑ, ενώ επωφελείται ταυτόχρονα από τις
κεντρικές διεργασίες και διαδικασίες, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συνέπεια
των εποπτικών αποτελεσμάτων. Η λεπτομερής πληροφόρηση ως προς τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά και η ενοποιημένη γνώση επί των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι
καθοριστικής σημασίας, όπως και η αξιόπιστη πληροφόρηση ως προς τα ποσοτικά
στοιχεία. Οι αποκεντρωμένες διαδικασίες και η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ διατηρούν την ενότητα του εποπτικού συστήματος και
συμβάλλουν στην αποφυγή διπλής εκτέλεσης εργασιών, ενώ δίνουν επίσης στον ΕΕΜ
τη δυνατότητα να επωφελείται από τον μεγαλύτερο βαθμό εγγύτητας που διατηρούν
οι εθνικές εποπτικές αρχές με τα εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα.
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Αρχή 3 – Ομοιογένεια στο εσωτερικό του ΕΕΜ
Οι αρχές για την εποπτεία και οι σχετικές διαδικασίες εφαρμόζονται στα πιστωτικά
ιδρύματα του συνόλου των συμμετεχόντων κρατών μελών με κατάλληλα
εναρμονισμένο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια των εποπτικών ενεργειών
και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις ως προς τη μεταχείριση και ο κατακερματισμός.

Αρχή 4 – Συμβατότητα με την ενιαία αγορά
Ο ΕΕΜ συμμορφώνεται προς το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων. Εφαρμόζει
ολοκληρωμένη εποπτεία σε ένα ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων ενώ στηρίζει και συμβάλλει
στην περαιτέρω ανάπτυξη του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων από την Ευρωπαϊκή
Αρχή Τραπεζών, βοηθώντας ταυτόχρονα στην καλύτερη αντιμετώπιση των
συστημικών κινδύνων στην Ευρώπη. Ο ΕΕΜ είναι απόλυτα ανοιχτός προς όλα τα
κράτη μέλη της ΕΕ που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ αλλά έχουν αποφασίσει να
καθιερώσουν στενή συνεργασία μαζί του. Δεδομένου του κεντρικού της ρόλου στον
ΕΕΜ, η ΕΚΤ συμβάλλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της διαδικασίας σύγκλισης στην
ενιαία αγορά σε ό,τι αφορά τα εποπτικά καθήκοντα που ανατίθεται σε αυτή από τον
κανονισμό ΕΕΜ.

Αρχή 5 – Ανεξαρτησία και λογοδοσία
Τα εποπτικά καθήκοντα ασκούνται με ανεξάρτητο τρόπο. Η εποπτεία υπόκειται
επίσης σε υψηλές προδιαγραφές δημοκρατικής λογοδοσίας ώστε να διασφαλίζεται η
εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο ασκείται ως δημόσιο λειτούργημα στα
συμμετέχοντα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕΜ, η δημοκρατική
λογοδοσία προβλέπεται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Αρχή 6 – Προσέγγιση βάσει κινδύνου
Η προσέγγιση του ΕΕΜ ως προς την εποπτεία γίνεται βάσει κινδύνου. Λαμβάνεται
υπόψη τόσο ο βαθμός της ζημίας που θα μπορούσε να προκαλέσει η χρεωκοπία ενός
πιστωτικού ιδρύματος στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όσο και η πιθανότητα να
συμβεί μια τέτοια χρεωκοπία. Εφόσον ο ΕΕΜ κρίνει ότι υφίστανται αυξημένοι
κίνδυνοι για ένα πιστωτικό ίδρυμα ή όμιλο πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ιδρύματα αυτά
υπόκεινται σε εντατικότερη εποπτεία μέχρις ότου οι σχετικοί κίνδυνοι να
περιοριστούν σε αποδεκτό επίπεδο. Η προσέγγιση του ΕΕΜ ως προς την εποπτεία
βασίζεται σε ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις και περιλαμβάνει κρίση και
κριτική αξιολόγηση με προσανατολισμό προς το μέλλον.
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Αρχή 7 – Αναλογικότητα
Οι εποπτικές πρακτικές του ΕΕΜ είναι ανάλογες της συστημικής σημασίας και του
προφίλ κινδύνου των εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων. Η εφαρμογή αυτής της
αρχής διευκολύνει την αποτελεσματικότερη κατανομή πεπερασμένων εποπτικών
πόρων. Αντίστοιχα, η ένταση της εποπτείας εκ μέρους του ΕΕΜ ποικίλει μεταξύ των
πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στους μεγαλύτερους και
περιπλοκότερους συστημικούς ομίλους και στις θυγατρικές με το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον στο εσωτερικό ενός σημαντικού τραπεζικού ομίλου.

Αρχή 8 – Επαρκή επίπεδα εποπτικής δραστηριότητας για όλα τα πιστωτικά
ιδρύματα
Ο ΕΕΜ θεσπίζει ελάχιστα επίπεδα εποπτικής δραστηριότητας για όλα τα πιστωτικά
ιδρύματα και διασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο συνεργασίας με όλα τα σημαντικά
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του εκτιμώμενου κινδύνου χρεωκοπίας.
Κατηγοριοποιεί τα πιστωτικά ιδρύματα ανάλογα με τον αντίκτυπο που θα είχε η
χρεωκοπία τους στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ορίζει ένα ελάχιστο επίπεδο
συνεργασίας για κάθε κατηγορία.

Αρχή 9 – Αποτελεσματικά και έγκαιρα διορθωτικά μέτρα
Σκοπός του ΕΕΜ είναι να εγγυάται την ασφάλεια και την ευρωστία των επιμέρους
πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού
χρηματοπιστωτικού συστήματος και των χρηματοπιστωτικών συστημάτων των
συμμετεχόντων κρατών μελών. Ο ΕΕΜ εποπτεύει προορατικά τα πιστωτικά ιδρύματα
στα συμμετέχοντα κράτη μέλη ώστε να περιορίζει την πιθανότητα χρεωκοπίας και τη
δυνητική ζημία, με ιδιαίτερη έμφαση στον περιορισμό του κινδύνου άτακτης
χρεωκοπίας τυχόν σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων.
Ο ΕΕΜ παρεμβαίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τις
δυνητικές
ζημίες
για
τους
πιστωτές
των
πιστωτικών
ιδρυμάτων
(συμπεριλαμβανομένων των καταθετών).
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2.4 Η λειτουργία του ΕΕΜ
Ο ΕΕΜ σκοπεύει στο συνδυασμό των πλεονεκτημάτων της ΕΚΤ και των ΕΑΑ.
Αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΚΤ σε θέματα μακροοικονομικής και
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς και τη σημαντική και μακροχρόνια γνώση
και εμπειρία των ΕΑΑ στην εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων στην περιοχή
αρμοδιότητάς τους, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών, οργανωτικών και
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων τους.

2.4.1 Ο καταμερισμός των καθηκόντων μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ
Ο ΕΕΜ είναι υπεύθυνος για την εποπτεία περίπου 4.700 εποπτευόμενων οντοτήτων
στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Για να διασφαλίζεται αποτελεσματική εποπτεία, οι
αντίστοιχοι εποπτικοί ρόλοι και αρμοδιότητες της ΕΚΤ και των ΕΑΑ κατανέμονται
με γνώμονα τη σημασία των εποπτευόμενων οντοτήτων. Ο κανονισμός ΕΕΜ και ο
κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ περιέχουν διάφορα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία
τα πιστωτικά ιδρύματα ταξινομούνται ως σημαντικά ή λιγότερο σημαντικά.
Πλαίσιο 4
Ταξινόμηση των ιδρυμάτων ως σημαντικών ή λιγότερο σημαντικών
Ο προσδιορισμός ενός πιστωτικού ιδρύματος ως σημαντικού ή λιγότερο
σημαντικού γίνεται από τον ΕΕΜ μέσω μιας διαδικασίας τακτικής επανεξέτασης:
όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που διαθέτουν άδεια λειτουργίας στα συμμετέχοντα
κράτη μέλη αξιολογούνται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούν τα κριτήρια
για τον προσδιορισμό της σημασίας. Ένα πιστωτικό ίδρυμα θεωρείται σημαντικό
εφόσον ΕΑΑ οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
➢ η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού υπερβαίνει τα 30 δισεκ. ευρώ ή η
συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού υπερβαίνει το 20% του εθνικού
ΑΕΠ αλλά δεν είναι χαμηλότερη των 5 δισεκ. ευρώ∙
➢ είναι ένα από τα τρία πιο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που υπάρχουν στο
κράτος μέλος∙
➢ λαμβάνει άμεση συνδρομή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας∙
➢ η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού υπερβαίνει τα 5 δισεκ. ευρώ και
το ποσοστό των διασυνοριακών στοιχείων ενεργητικού/παθητικού σε
περισσότερα από ένα άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη προς το σύνολο των
στοιχείων ενεργητικού/παθητικού του ιδρύματος είναι υψηλότερο του 20%.
Ακόμη και αν δεν πληρούνται τα κριτήρια αυτά, ο ΕΕΜ δύναται να χαρακτηρίσει ένα
ίδρυμα ως σημαντικό προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή εποπτικών
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προτύπων υψηλής ποιότητας. Η ΕΚΤ ή οι ΕΑΑ δύνανται να ζητούν την υποβολή (ή
εκ νέου υποβολή) ορισμένων στοιχείων ώστε να διευκολύνεται η απόφαση.
Η ΕΚΤ εποπτεύει απευθείας όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν ταξινομηθεί ως
σημαντικά (βλ. Σχήμα 1) και συγκεκριμένα περίπου 120 ομίλους19 που εκπροσωπούν
περίπου 1.200 εποπτευόμενες οντότητες, με τη συνδρομή των ΕΑΑ. Η καθημερινή
εποπτεία γίνεται από Μεικτές Εποπτικές Ομάδες (ΜΕΟ), οι οποίες απαρτίζονται από
προσωπικό τόσο των ΕΑΑ όσο και της ΕΚΤ. Οι ΕΑΑ συνεχίζουν να ασκούν την άμεση
εποπτεία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων, περίπου 3.500 οντοτήτων, υπό την
επίβλεψη της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ δύναται επίσης να αναλαμβάνει την άμεση εποπτεία
λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη
συνεπή εφαρμογή εποπτικών προτύπων υψηλής ποιότητας.
Πλαίσιο 5
Σώματα εποπτών
Τα σώματα εποπτών, τα οποία συγκροτούνται σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις IV (Capital Requirements Directive-CRD IV), αποτελούν
μέσα συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών που είναι
αρμόδιες για την εποπτεία των διαφορετικών συνιστωσών διασυνοριακών
τραπεζικών ομίλων και συμμετέχουν σε αυτήν. Τα εν λόγω σώματα παρέχουν ένα
πλαίσιο με βάση το οποίο οι επόπτες και οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εκτελούν τα
καθήκοντά τους, π.χ. λαμβάνοντας κοινές αποφάσεις σχετικά με την επάρκεια των
ιδίων κεφαλαίων και το απαιτούμενο ύψος τους ή σχετικά με τη ρευστότητα και τις
εγκρίσεις υποδειγμάτων.
Στο πλαίσιο του ΕΕΜ, η ΕΚΤ δύναται να αναλαμβάνει τους ακόλουθους ρόλους σε
εποπτικά σώματα για σημαντικούς τραπεζικούς ομίλους:
➢ εποπτική αρχή της χώρας καταγωγής για σώματα που περιλαμβάνουν επόπτες
από μη συμμετέχοντα κράτη μέλη (ευρωπαϊκά σώματα) ή από χώρες εκτός ΕΕ
(διεθνή σώματα)
➢ εποπτική αρχή της χώρας υποδοχής για σώματα στα οποία η εποπτική αρχή της
χώρας καταγωγής προέρχεται από μη συμμετέχον κράτος μέλος (ή από χώρα εκτός
ΕΕ).
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και η Επιτροπή της Βασιλείας έχουν εκδώσει
κατευθυντήριες γραμμές/αρχές για την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων
εποπτών.

19

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο όρος «όμιλοι» αναφέρεται επίσης σε πιστωτικά ιδρύματα ή θυγατρικές που εποπτεύονται
από τον ΕΕΜ σε μεμονωμένη βάση.
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Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για την άμεση εποπτεία περίπου 120
ομίλων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 85% του συνόλου των στοιχείων
ενεργητικού του τραπεζικού κλάδου στη ζώνη του ευρώ. Τα εποπτευόμενα πιστωτικά
ιδρύματα που θεωρούνται λιγότερο σημαντικά εποπτεύονται απευθείας από τις
αντίστοιχες ΕΑΑ υπό τη γενική επίβλεψη της ΕΚΤ.
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2.5 Λήψη αποφάσεων εντός του ΕΕΜ
Το Εποπτικό Συμβούλιο σχεδιάζει και εκτελεί τα εποπτικά καθήκοντα του ΕΕΜ και
υποβάλλει σχέδια αποφάσεων προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.
Το Εποπτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, τέσσερις
εκπροσώπους της ΕΚΤ και έναν εκπρόσωπο της ΕΑΑ από κάθε συμμετέχον κράτος
μέλος, συνήθως το ανώτατο διοικητικό στέλεχος της αντίστοιχης ΕΑΑ που είναι
υπεύθυνη για την τραπεζική εποπτεία.
Η λήψη αποφάσεων γίνεται βάσει μιας διαδικασίας μη διατύπωσης αντίρρησης (βλ.
Σχήμα 2). Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατυπώσει αντίρρηση για σχέδιο
απόφασης που υποβάλλεται από το Εποπτικό Συμβούλιο εντός ορισμένου χρονικού
διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες, η
απόφαση θεωρείται εγκεκριμένη. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει
σχέδια αποφάσεων ή να διατυπώνει αντιρρήσεις επί αυτών, αλλά δεν μπορεί να τα
τροποποιεί. Η ΕΚΤ έχει συγκροτήσει Επιτροπή Μεσολάβησης η οποία παρεμβαίνει σε
περίπτωση διάστασης απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων ΕΑΑ σχετικά με
αντιρρήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί σχεδίων αποφάσεων του Εποπτικού
Συμβουλίου.
Η ΕΚΤ έχει επίσης συγκροτήσει Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης, το οποίο είναι
αρμόδιο να διενεργεί εσωτερική διοικητική επανεξέταση των αποφάσεων που
λαμβάνονται από την ΕΚΤ κατά την εκτέλεση των εποπτικών αρμοδιοτήτων της.
Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή εποπτευόμενη οντότητα δύναται να ζητήσει
επανεξέταση απόφασης της ΕΚΤ, η οποία του απευθύνεται ή το αφορά άμεσα και
μεμονωμένα. Το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης δύναται επίσης να προτείνει
στο Διοικητικό Συμβούλιο την αναστολή της εφαρμογής της προσβαλλόμενης
απόφασης για όσο διάστημα διαρκεί η διαδικασία επανεξέτασης. Το Διοικητικό
Συμβούλιο Επανεξέτασης απαρτίζεται από πέντε ανεξάρτητα μέλη τα οποία δεν είναι
υπάλληλοι της ΕΚΤ ή κάποιας ΕΑΑ. Τυχόν αίτημα επανεξέτασης απόφασης της ΕΚΤ
από το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης δεν αποκλείει το δικαίωμα προσφυγής
στο Δικαστήριο της ΕΕ.

35

Πηγή: ΕΚΤ, Οδηγός τραπεζικής Εποπτείας

2.6 Λειτουργική δομή του ΕΕΜ
Η ΕΚΤ έχει συγκροτήσει τέσσερις ειδικές Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ) για την εκτέλεση
των εποπτικών καθηκόντων που αναλαμβάνει σε συνεργασία με τις ΕΑΑ (βλ. Σχήμα
3):
➢ οι ΓΔ Μικροπροληπτικής Εποπτείας I και II είναι υπεύθυνες για την άμεση
καθημερινή εποπτεία των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων
➢ η ΓΔ Μικροπροληπτικής Εποπτείας III είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της
εποπτείας των λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων που ασκείται από τις
ΕΑΑ
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➢ η ΓΔ Μικροπροληπτικής Εποπτείας IV εκτελεί οριζόντια και εξειδικευμένα
καθήκοντα που αφορούν όλα τα πιστωτικά ιδρύματα υπό την εποπτεία του ΕΕΜ
και παρέχει εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη επί ειδικών πτυχών της εποπτείας,
όπως τα εσωτερικά υποδείγματα και οι επιτόπιες επιθεωρήσεις.
➢ Επιπλέον, το Εποπτικό Συμβούλιο υποστηρίζεται στο έργο του από ειδική
γραμματεία, η οποία βοηθά στην προετοιμασία των συνεδριάσεων και σε σχετικά
νομικά θέματα.

Πηγή: ΕΚΤ, Οδηγός τραπεζικής Εποπτείας
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Η ΓΔ Μικροπροληπτικής Εποπτείας I είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των πιο
σημαντικών ομίλων (περίπου 30), ενώ η ΓΔ Μικροπροληπτικής Εποπτείας II εποπτεύει
τους υπόλοιπους σημαντικούς ομίλους. Η καθημερινή εποπτεία των σημαντικών
ομίλων γίνεται από Μεικτές Εποπτικές Ομάδες (ΜΕΟ)20, οι οποίες υποστηρίζονται από
τα οριζόντια τμήματα εξειδικευμένης εμπειρογνωμοσύνης της ΓΔ Μικροπροληπτικής
Εποπτείας IV (βλ. Πλαίσιο 3).

2.7 Ο εποπτικός κύκλος
Η διαδικασία της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει αντιληπτή με
τη μορφή ενός κύκλου (βλ. Σχήμα 4): το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι εποπτικές πολιτικές
αποτελούν τα θεμέλια των εποπτικών δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης εποπτικών
μεθοδολογιών και προτύπων. Ο εποπτικός κύκλος περιγράφεται λεπτομερέστερα
παρακάτω.

Πηγή: ΕΚΤ, Οδηγός τραπεζικής Εποπτείας

20

Για κάθε σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα συγκροτείται και η αντίστοιχη ΜΕΟ. Κάθε ΜΕΟ έχει τον δικό της συντονιστή στην
ΕΚΤ (ο οποίος κατά κανόνα δεν κατάγεται από τη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένο το εποπτευόμενο ίδρυμα).
Οι υποσυντονιστές των ΜΕΟ σε επίπεδο ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ είναι υπεύθυνοι για σαφώς καθοριζόμενους
θεματικούς ή γεωγραφικούς τομείς εποπτείας. Αυτοί υποστηρίζουν τον συντονιστή της ΜΕΟ στη καθημερινή εποπτεία των
σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων.
Για ορισμένα καθήκοντα με ειδική θεματική επικέντρωση ή καθήκοντα για τα οποία απαιτείται ειδική τεχνική
εμπειρογνωμοσύνη, η ΜΕΟ δύναται να ζητά συμπληρωματική υποστήριξη από τα οριζόντια τμήματα εξειδικευμένης
εμπειρογνωμοσύνης της ΕΚΤ.
Επανεξετάζει επίσης την ενοποιημένη αξιολόγηση κινδύνων, κεφαλαίων και ρευστότητας. Η βασική ΜΕΟ συσσωματώνει
τις απόψεις των μελών της ΜΕΟ.
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2.7.1 Εποπτικές πολιτικές
Το ευρωπαϊκό τραπεζικό ρυθμιστικό πλαίσιο ακολουθεί τις συμφωνίες της Βασιλείας
και εναρμονίζεται μέσω του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, το οποίο εφαρμόζεται σε
όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην ενιαία αγορά. Το Τμήμα Εποπτικών
Πολιτικών της ΕΚΤ βοηθά στην ανάπτυξη κανονιστικών απαιτήσεων προληπτικής
εποπτείας για τις σημαντικές και τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες, σε τομείς όπως οι
πρακτικές διαχείρισης κινδύνου, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις και οι πολιτικές και
πρακτικές περί αμοιβών.
Το Τμήμα Εποπτικών Πολιτικών συντονίζει τη διεθνή συνεργασία του ΕΕΜ και
συμμετέχει ενεργά σε διάφορα παγκόσμια και ευρωπαϊκά φόρα, όπως η Ευρωπαϊκή
Αρχή Τραπεζών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, η επιτροπή της
Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας.
Το Τμήμα Εποπτικών Πολιτικών εγκαινιάζει και συντονίζει αυτές τις δραστηριότητες
σε στενή συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως άλλες υπηρεσιακές μονάδες
της ΕΚΤ, άλλες ΓΔ με αρμοδιότητα σε θέματα τραπεζικής εποπτείας και οι ΕΑΑ.
Πλαίσιο 6

Συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά όργανα και φορείς
Για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και περισσότερου εύρωστου
χρηματοπιστωτικού τομέα, έχουν από το 2007 εφαρμοστεί νέοι κανόνες και έχουν
συγκροτηθεί νέα όργανα και φορείς τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ. Ως
βασικό στοιχείο του νέου αυτού θεσμικού πλαισίου, ο ΕΕΜ συνεργάζεται στενά με
άλλα ευρωπαϊκά όργανακαι φορείς, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) έχει επιφορτιστεί με την
επίβλεψη των κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ ως συνόλου
(μακροπροληπτική επίβλεψη). Εφόσον η ΕΚΤ χρησιμοποιεί τα μακροπροληπτικά
εργαλεία που προβλέπονται από την οδηγία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις IV
ή τον κανονισμό σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, είτε κατόπιν αιτήματος των
εθνικών αρχών είτε επειδή αποφασίζει να εφαρμόσει αυστηρότερα μέτρα από εκείνα
που θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του
ΕΣΣΚ. Η στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ και του ΕΣΣΚ και η ανάπτυξη ροών
πληροφοριών είναι μια αμοιβαία επωφελής διαδικασία: βελτιώνει την ικανότητα του
ΕΣΣΚ να εντοπίζει, να αναλύει και να παρακολουθεί αποτελεσματικά τους
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συστημικούς κινδύνους σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ ο ΕΕΜ επωφελείται επίσης από την
εμπειρογνωμοσύνη του ΕΣΣΚ, η οποία δεν περιορίζεται στον τραπεζικό τομέα αλλά
καλύπτει ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων και άλλων
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγορών και προϊόντων.

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
Η ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, ιδίως δε με την
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ). Ως αρχή τραπεζικής εποπτείας, ο ΕΕΜ οφείλει να
εκτελεί τα καθήκοντά του λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες της ΕΑΤ και
συμμορφούμενος προς αυτούς. Ο ΕΕΜ συμμετέχει στο έργο της ΕΑΤ και συμβάλλει
σημαντικά στην εποπτική σύγκλιση μέσω της ενοποίησης των εποπτικών πρακτικών
σε διαφορετικές δικαιοδοσίες.
Ρόλος της ΕΑΤ είναι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς
διασφαλίζοντας κατάλληλη, αποδοτική και εναρμονισμένη ευρωπαϊκή εποπτεία και
ρύθμιση.
Κύριο καθήκον της ΕΑΤ είναι να συμβάλλει, μέσω της θέσπισης δεσμευτικών τεχνικών
προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών, στη δημιουργία του ευρωπαϊκού ενιαίου
εγχειριδίου κανόνων στον τραπεζικό τομέα.
Η ΕΑΤ είναι ανεξάρτητη αρχή, αλλά λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης
Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (ΕΜΕ) αποτελεί μία από τις συνιστώσες της
τραπεζικής ένωσης, μαζί με τον ΕΕΜ και ένα κοινό σύστημα εγγύησης καταθέσεων21.
Αποσκοπεί στη συγκέντρωση βασικών ικανοτήτων και πόρων σε κεντρικό επίπεδο για
21

Το Νοέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των
Καταθέσεων (ΕΣΕΚ) για τις τραπεζικές καταθέσεις στη ζώνη του ευρώ. Το ΕΣΕΚ είναι ο τρίτος πυλώνας της τραπεζικής
ένωσης. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε ως μέρος μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων για την εμβάθυνση της οικονομικής και
νομισματικής ένωσης, και για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης.
Η πρόταση βασίζεται στο σύστημα των εθνικών συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (ΣΕΚ) που ρυθμίζονται από την
Οδηγία 2014/49/EU. Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει ήδη ότι όλες οι καταθέσεις μέχρι 100.000€ προστατεύονται μέσω των
εθνικών ΣΕΚ σε ολόκληρη την ΕΕ.
Το ΕΣΕΚ θα παρέχει ένα ισχυρότερο και πιο ομοιόμορφο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης στη ζώνη του ευρώ. Αυτό θα
μειώσει την ευπάθεια των εθνικών ΣΕΚ σε μεγάλες τοπικές κρίσεις, διασφαλίζοντας ότι το επίπεδο της εμπιστοσύνης των
καταθετών δεν θα εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση της τράπεζας ενώ θα αποδυναμωθεί και ο σύνδεσμος μεταξύ
τραπεζών και εθνικών κρατών.
Το ΕΣΕΚ θα ισχύει για τις καταθέσεις κάτω των 100 000€ από όλες τις τράπεζες στην τραπεζική ένωση. Όταν μία από αυτές
τις τράπεζες πτωχεύει ή λύεται και είναι απαραίτητο να πληρώσει τις καταθέσεις ή να χρηματοδοτήσει τη μεταφορά τους
σε άλλη τράπεζα, το εθνικό ΣΕΚ και το ΕΣΕΚ θα παρεμβαίνουν.
Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε διάφορα στάδια και οι συνεισφορές του ΕΣΕΚ θα αυξηθούν σταδιακά με την πάροδο του
χρόνου. Στο τελικό στάδιο της σύστασης του ΕΣΕΚ (το 2024 βάσει της αρχικής πρότασης της Επιτροπής), η προστασία των
τραπεζικών καταθέσεων θα είναι πλήρως χρηματοδοτημένες από το ΕΣΕΚ, που θα υποστηρίζεται από μια στενή
συνεργασία με τις εθνικές ΣΕΚ.
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τη διαχείριση της χρεωκοπίας οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος στα συμμετέχοντα
κράτη μέλη. Ο ΕΜΕ συμπληρώνει τον ΕΕΜ. Διασφαλίζει ότι, εάν μια τράπεζα που
εποπτεύεται από τον ΕΕΜ αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, η εξυγίανσή της να
μπορεί να γίνει αποτελεσματικά με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους
φορολογουμένους και την πραγματική οικονομία. Η επικοινωνία και η συνεργασία
μεταξύ των αρχών εξυγίανσης και εποπτείας είναι το βασικό στοιχείο του ΕΜΕ.
Επομένως, οι αρχές εξυγίανσης, η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ ενημερώνονται μεταξύ τους χωρίς
καθυστέρηση σχετικά με την κατάσταση του πιστωτικού ιδρύματος που αντιμετωπίζει
δυσκολίες και συζητούν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης των σχετικών
θεμάτων. Ο ΕΕΜ θα βοηθήσει τον ΕΜΕ στην εξέταση των σχεδίων εξυγίανσης με σκοπό
την αποφυγή διπλής εκτέλεσης εργασιών.

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας
Με τη δημιουργία του ΕΜΕ, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) θα
μπορεί να ανακεφαλαιοποιεί τα ιδρύματα απευθείας (το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει
να είναι –ή θα πρέπει να αναμένεται ότι θα είναι στο εγγύς μέλλον– ανίκανο να
ανταποκριθεί στις κεφαλαιακές απαιτήσεις που έχει θεσπίσει η ΕΚΤ με την ιδιότητα της
αρχής εποπτείας και το ίδρυμα πρέπει να αποτελεί σοβαρή απειλή για τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ ως συνόλου ή των κρατών μελών
της). Η λειτουργία του εργαλείου ανακεφαλαιοποίησης προϋποθέτει αποτελεσματική
συνεργασία και την ανάπτυξη ισχυρών ροών πληροφοριών μεταξύ του ΕΕΜ, του ΕΜΣ
και των εθνικών αρχών εξυγίανσης. Εάν ένα προβληματικό πιστωτικό ίδρυμα το οποίο
εποπτεύεται άμεσα από την ΕΚΤ πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθεί, η ΕΚΤ είναι
υπεύθυνη για τη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών. Για ιδρύματα που δεν
εμπίπτουν στην άμεση εποπτεία της, η ΕΚΤ, μόλις ενημερωθεί σχετικά με το αίτημα για
άμεση στήριξη από τον ΕΜΣ, πρέπει να ξεκινήσει αμέσως προετοιμασίες ώστε να
αναλάβει την άμεση εποπτεία του πιστωτικού ιδρύματος. Η ΕΚΤ θα συμμετάσχει
επίσης ενεργά στις διαπραγματεύσεις με τον ΕΜΣ και τη διοίκηση του προβληματικού
πιστωτικού ιδρύματος όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας
ανακεφαλαιοποίησης.

2.7.2 Ανάπτυξη μεθοδολογιών και προτύπων
Η ΕΚΤ έχει συγκροτήσει ένα ειδικό Τμήμα Ανάπτυξης Μεθοδολογίας και Προτύπων,
το οποίο επανεξετάζει τακτικά και αναπτύσσει εποπτικές μεθοδολογίες.
Η ΕΚΤ δύναται να εκδίδει δικούς της κανονισμούς, κατευθυντήριες γραμμές και
οδηγίες σχετικά με τις εποπτικές μεθοδολογίες και τα κοινά πρότυπα, λαμβάνοντας
υπόψη τις εξελίξεις όσον αφορά τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τον
ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στην κατάρτιση του ενιαίου εγχειριδίου
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κανόνων με σκοπό την εναρμόνιση των εποπτικών πρακτικών και τη διαχρονική
συνέπεια των εποπτικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του ΕΕΜ.

2.7.3 Διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης
Όπως ορίζεται στην οδηγία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις IV, η διαδικασία
εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης προβλέπει ότι οι εποπτικές αρχές εξετάζουν τις
ρυθμίσεις, τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που εφαρμόζουν τα
πιστωτικά ιδρύματα και αξιολογούν τα εξής:
➢ κινδύνους τους οποίους τα ιδρύματα έχουν αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβουν
➢ κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα εν γένει
εξαιτίας του ιδρύματος
➢ κινδύνους που εντοπίζονται κατά την άσκηση προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα
των δραστηριοτήτων ενός ιδρύματος.
Η διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης του ΕΕΜ (βλ. Σχήμα 5)
περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία:
•
•

•

ένα σύστημα αξιολόγησης κινδύνων (ΣΑΚ), το οποίο αξιολογεί τα επίπεδα και
τους ελέγχους κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων‧
έναν ολοκληρωμένο έλεγχο της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της
κεφαλαιακής επάρκειας (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP)
και της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της επάρκειας ρευστότητας (Internal
Liquidity Adequacy Assessment Process - ILAAP)
μια μεθοδολογία ποσοτικού προσδιορισμού του κεφαλαίου και της ρευστότητας,
η οποία αξιολογεί τις ανάγκες ενός πιστωτικού ιδρύματος σε κεφάλαιο και
ρευστότητα με δεδομένα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνων.
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Πηγή: ΕΚΤ, Οδηγός τραπεζικής Εποπτείας

Το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων και ο ποσοτικός προσδιορισμός του κεφαλαίου και
της ρευστότητας ακολουθούν μια προσέγγιση πολλαπλών βαθμίδων. Αποσκοπούν σε
εποπτικές αξιολογήσεις βάσει ποσοτικών και ποιοτικών αναλύσεων. Βασίζονται σε ένα
ευρύ φάσμα πληροφοριών με προσανατολισμό προς το παρελθόν και το μέλλον (π.χ.
πιθανότητα χρεωκοπίας, ζημία σε περίπτωση χρεωκοπίας, ασκήσεις προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων) και αξιοποιούν τη λεγόμενη προσέγγιση «οριοθετημένης
κρίσης» ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια στο σύνολο του ΕΕΜ και να δίνεται η
δυνατότητα στους εμπειρογνώμονες να εξετάζουν την πολυπλοκότητα και
ποικιλομορφία των καταστάσεων μέσα σε ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο.
Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα αξιολογούνται με
γνώμονα τα επίπεδα κινδύνου και τα αντίστοιχα μέτρα ελέγχου και μετριασμού του
κινδύνου.
Ο ΕΕΜ ακολουθεί μια προσέγγιση βάσει κινδύνου ενώ επικεντρώνεται ταυτόχρονα
στη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές απαιτήσεις. Εφαρμόζει επίσης την αρχή της
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αναλογικότητας λαμβάνοντας υπόψη τον δυνητικό αντίκτυπο του πιστωτικού
ιδρύματος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, την εγγενή επικινδυνότητά του και το εάν
πρόκειται για μητρική εταιρεία, θυγατρική ή μεμονωμένο ίδρυμα. Αυτό οδηγεί σε
διαφοροποίηση της συχνότητας και της έντασης όσον αφορά την αξιολόγηση του
προφίλ κινδύνου του ιδρύματος κατά τη διάρκεια του έτους.
Η ιχνηλασιμότητα και η υποχρέωση λογοδοσίας συνιστούν βασικά χαρακτηριστικά
της όλης διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που
ορίζονται υπό τον πυλώνα 1 των συμφωνιών της Βασιλείας αποτελούν τις ελάχιστες
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα ανά πάσα στιγμή.
Ως εκ τούτου, ο ΕΕΜ παρακολουθεί διαρκώς τη συμμόρφωση των ιδρυμάτων προς τις
απαιτήσεις και θεωρεί επίσης τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του πυλώνα 1 ως βάση.
Επιπλέον, τα πιστωτικά ιδρύματα ενδέχεται να υποχρεωθούν να διατηρούν
συμπληρωματικά κεφαλαιακά αποθέματα και αποθέματα ρευστότητας για κινδύνους
που δεν καλύπτονται καθόλου ή δεν καλύπτονται πλήρως από τον πυλώνα 1. Για
αυτόν τον σκοπό, τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να χρησιμοποιούν τις εσωτερικές
μεθόδους αξιολόγησης και υπολογισμού, και ειδικότερα τις εσωτερικές διαδικασίες
αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας και τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης
της επάρκειας ρευστότητας. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να τεκμηριώνουν
προσεκτικά τις εν λόγω διαδικασίες και υπολογισμούς και να θεσπίζουν επαρκείς
δομές διακυβέρνησης ώστε να διασφαλίζουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των
εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας και της
ρευστότητας.
Ο ΕΕΜ χρησιμοποιεί ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) από
πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω στο πλαίσιο της αξιολόγησης της
επάρκειας κεφαλαίων και ρευστότητας22. Οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων είναι ένα βασικό εργαλείο με προσανατολισμό προς το μέλλον για την
αξιολόγηση του βαθμού έκθεσης των ιδρυμάτων και της αντοχής τους σε δυσμενή αλλά
βάσιμα μελλοντικά γεγονότα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για να
δοκιμάζεται η επάρκεια των διαδικασιών των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη
διαχείριση κινδύνων, ο στρατηγικός και κεφαλαιακός προγραμματισμός τους και η
ευρωστία των επιχειρηματικών μοντέλων τους.
Βάσει όλων των πληροφοριών που εξετάζονται και αξιολογούνται κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης, ο ΕΕΜ αξιολογεί συνολικά την
κεφαλαιακή επάρκεια και την επάρκεια ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύματος και
καταρτίζει τις σχετικές αποφάσεις (βλ. Σχήμα 5). Στο τέλος αυτής της διαδικασίας,
22

Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν επίσης να θεσπίζουν τα δικά τους προγράμματα ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων.
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διαμορφώνει μια συνολική εικόνα σχετικά με το επαρκές επίπεδο κεφαλαίων και
ρευστότητας ενός δεδομένου ιδρύματος. Οι αποφάσεις της διαδικασίας εποπτικού
ελέγχου και αξιολόγησης ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν μέτρα ποιοτικού
χαρακτήρα, π.χ. για την αντιμετώπιση αδυναμιών στη διαχείριση κινδύνων του
πιστωτικού ιδρύματος.

2.7.4 Ανάλυση κινδύνων
Ως φυσικό συμπλήρωμα της καθημερινής ανάλυσης που διενεργούν οι ΜΕΟ όσον
αφορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα, διενεργείται
επίσης οριζόντια ανάλυση κινδύνων από το ειδικό Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνων, το
οποίο παρέχει δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης και συναφείς πληροφορίες σε επόπτες
γραμμής.
Η αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα προϋποθέτει
την κατανόηση του εξωτερικού πλαισίου στο οποίο λειτουργούν. Ως εκ τούτου, το
Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνων εξετάζει συστημικούς κινδύνους, όπως εκείνοι που
προέρχονται από διεθνείς ανισορροπίες ή από υπερβολική συγκέντρωση κινδύνων
που μπορεί να οδηγήσει σε φούσκες σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. στον τομέα των
ακινήτων για κατοικία ή εμπορική χρήση). Η ανάλυση κινδύνων αξιοποιεί επίσης
αναλύσεις που διενεργούνται από άλλες υπηρεσιακές μονάδες της ΕΚΤ και ειδικότερα
τη μακροπροληπτική ανάλυση. Η τομεακή ανάλυση διευκολύνει επίσης την
κατανόηση βασικών εξελίξεων της αγοράς.
Η επαρκής, αξιόπιστη και ενημερωμένη εποπτεία και ανάλυση κινδύνων προϋποθέτει
ακριβή εποπτικά δεδομένα. Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ διατηρεί στενή συνεργασία με τις
ΕΑΑ και τις μονάδες που είναι αρμόδιες για την υποβολή εκθέσεων και οι οποίες είναι
οι πρώτοι παραλήπτες των εποπτικών δεδομένων προς υποβολή.

2.8 Η διενέργεια της εποπτείας στον ΕΕΜ
Ο κανονισμός ΕΕΜ κάνει λόγο για τη δημιουργία ενός «γνήσια ολοκληρωμένου
εποπτικού μηχανισμού». Στην πράξη, αυτό υποδηλώνει καταρχάς ότι οι βασικές
διαδικασίες είναι οι ίδιες για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα ανεξαρτήτως του εάν αυτά
θεωρούνται «σημαντικά» ή «λιγότερο σημαντικά» και αφορούν τόσο την ΕΚΤ όσο και
τις ΕΑΑ. Υποδηλώνει επίσης την εφαρμογή μιας ενιαίας εποπτικής προσέγγισης. Κάθε
πιστωτικό ίδρυμα το οποίο καλύπτεται από τον ΕΕΜ εποπτεύεται σύμφωνα με την ίδια
μεθοδολογία και τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας.
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2.8.1 Αδειοδότηση, απόκτηση ειδικών συμμετοχών και ανάκληση αδειών
λειτουργίας
Η ΕΚΤ δύναται να χορηγεί και να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας οποιουδήποτε
πιστωτικού ιδρύματος και να αξιολογεί την απόκτηση συμμετοχών σε πιστωτικά
ιδρύματα στη ζώνη του ευρώ. Αυτό γίνεται από κοινού με τις ΕΑΑ. Η ΕΚΤ οφείλει
επίσης να διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τους τραπεζικούς κανόνες της ΕΕ και το
ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και εφαρμόζει το ενιαίο
εγχειρίδιο κανόνων. Όπου αυτό ενδείκνυται δύναται επίσης να εξετάζει την
πιθανότητα επιβολής πρόσθετων προληπτικών απαιτήσεων σε πιστωτικά ιδρύματα
προκειμένου να διαφυλάσσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Το Τμήμα
Αδειοδότησης της ΕΚΤ είναι επιφορτισμένο με τα εν λόγω καθήκοντα.
Ο κανονισμός ΕΕΜ έχει θεσπίσει μια σειρά διαδικασιών, γνωστών ως «κοινές
διαδικασίες», οι οποίες αποφασίζονται εν τέλει από την ΕΚΤ ανεξαρτήτως της
σημασίας του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος. Οι διαδικασίες αυτές αφορούν την
έγκριση της ανάληψης δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος, την ανάκληση τέτοιων
εγκρίσεων και την αξιολόγηση της απόκτησης και πώλησης ειδικών συμμετοχών. Ο
κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ ορίζει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ
συμμετέχουν στις εν λόγω κοινές διαδικασίες (βλ. Σχήμα 6).

Πηγή: ΕΚΤ, Οδηγός τραπεζικής Εποπτείας

46

Αδειοδότηση και έγκριση απόκτησης ειδικών συμμετοχών
Οι κοινές διαδικασίες του ΕΕΜ διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
➢ Οι αιτήσεις αδειοδότησης και οι κοινοποιήσεις απόκτησης ειδικής συμμετοχής
αποστέλλονται πάντα από την αιτούσα οντότητα στην αντίστοιχη ΕΑΑ: για τη
χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας, και στις ΕΑΑ των κρατών μελών που
εμπλέκονται.
➢ Μετά την υποβολή των αιτήσεων και την εξακρίβωση της πληρότητάς τους, αυτές
υποβάλλονται σε συμπληρωματική αξιολόγηση από την ΕΑΑ που τις έχει λάβει,
από την ΕΚΤ και από τυχόν άλλες εμπλεκόμενες ΕΑΑ. Σκοπός της συγκεκριμένης
αξιολόγησης είναι να διασφαλίζεται ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν
κατανοήσει εις βάθος το επιχειρηματικό μοντέλο και τη βιωσιμότητά του. Για τον
σκοπό αυτό, η αξιολόγηση καλύπτει όλα τα κριτήρια που προβλέπονται από τη
σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
➢ Εφόσον η ΕΑΑ κρίνει ότι η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής
νομοθεσίας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, προτείνει στην ΕΚΤ σχέδιο
απόφασης το οποίο περιλαμβάνει την αξιολόγηση και τις συστάσεις της ΕΑΑ.
Εναπόκειται στην ΕΚΤ να λάβει την τελική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης με
βάση τη συνήθη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ανάκληση αδειών λειτουργίας
Τόσο η ΕΚΤ όσο και οι ΕΑΑ των συμμετεχόντων κρατών μελών όπου εδρεύουν τα
πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να προτείνουν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας
μιας τράπεζας. Οι ΕΑΑ μπορούν να προτείνουν ανάκληση άδειας κατόπιν αίτησης
του ενδιαφερόμενου πιστωτικού ιδρύματος ή, σε άλλες περιπτώσεις, με δική τους
πρωτοβουλία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η ΕΚΤ δύναται να εισηγείται
ανάκληση στις περιπτώσεις που ορίζονται από τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία. Όταν
προτείνεται η ανάκληση μιας άδειας λειτουργίας, η ΕΚΤ και οι σχετικές ΕΑΑ
διενεργούν διαβουλεύσεις. Σκοπός των διαβουλεύσεων αυτών είναι να διασφαλίζεται
ότι, πριν από τη λήψη απόφασης, παρέχεται επαρκής χρόνος στους σχετικούς φορείς
(ΕΑΑ, εθνικές αρχές εξυγίανσης και ΕΚΤ) προκειμένου να αναλύσουν και να
σχολιάσουν την πρόταση, να εγείρουν πιθανές αντιρρήσεις και να προβούν στις
απαραίτητες κινήσεις και αποφάσεις ώστε να συνεχιστεί η δραστηριότητα του
ιδρύματος ή να προχωρήσουν σε εξυγίανση, εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο.
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2.8.2 Εποπτεία των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων
Εποπτικός Προγραμματισμός
Ο προγραμματισμός των εποπτικών δραστηριοτήτων αποφασίζεται μέσω μιας
«διαδικασίας δύο σταδίων»: στρατηγικός προγραμματισμός και επιχειρησιακός
προγραμματισμός.
Ο στρατηγικός προγραμματισμός συντονίζεται από το Τμήμα Σχεδιασμού και
Συντονισμού Προγραμμάτων Εποπτικής Εξέτασης της ΕΚΤ. Περιλαμβάνει τον
καθορισμό των στρατηγικών προτεραιοτήτων και τα σημεία επικέντρωσης του
εποπτικού έργου για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνει
υπόψη παράγοντες όπως η αξιολόγηση των κινδύνων και των αδυναμιών του
χρηματοπιστωτικού τομέα, οι οδηγίες και συστάσεις που εκδίδονται από άλλες
ευρωπαϊκές αρχές, ιδίως από το ΕΣΣΚ και την ΕΑΤ, τα πορίσματα των ΜΕΟ μέσω της
διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης και οι προτεραιότητες που
τονίζονται από τις σχετικές ΕΑΑ. Το στρατηγικό σχέδιο περιγράφει τη φύση, το βάθος
και τη συχνότητα των δραστηριοτήτων που πρέπει να περιλαμβάνονται στα
επιμέρους προγράμματα εποπτικής εξέτασης, όπως αυτά ορίζονται για κάθε
σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα.
Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός γίνεται από τις ΜΕΟ υπό τον συντονισμό του
Τμήματος Σχεδιασμού και Συντονισμού Προγραμμάτων Εποπτικής Εξέτασης της
ΕΚΤ. Οι ΜΕΟ καταρτίζουν επιμέρους προγράμματα εποπτικής εξέτασης, τα οποία
ορίζουν τα κύρια καθήκοντα και δραστηριότητες για τους επόμενους 12 μήνες, τα
κατά προσέγγιση χρονοδιαγράμματα και στόχους, την ανάγκη για επιτόπιες
επιθεωρήσεις και τους ελέγχους σχετικά με τα εσωτερικά μοντέλα. Το Τμήμα
Σχεδιασμού και Συντονισμού Προγραμμάτων Εποπτικής Εξέτασης μαζί με τις
σχετικές οριζόντιες υπηρεσίες και τις ΕΑΑ, συντονίζει τη διάθεση των πόρων και της
εμπειρογνωμοσύνης του ΕΕΜ ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε ΜΕΟ έχει τη
δυνατότητα να εκτελεί τα ετήσια εποπτικά καθήκοντα και δραστηριότητές της.

Εσωτερικά υποδείγματα
Η ΜΕΟ, με την υποστήριξη του Τμήματος Εσωτερικών Υποδειγμάτων της ΕΚΤ,
ελέγχει εάν το πιστωτικό ίδρυμα συμμορφώνεται προς τις νομικές απαιτήσεις και τις
σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Η εν λόγω
διαδικασία περιλαμβάνει μια σειρά εργαλείων, μεταξύ των οποίων επιτόπιες και μη
αξιολογήσεις. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες εκτελούνται από μια, ειδική για τον
σκοπό αυτό, ομάδα έργου, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συνολική διαδικασία
αξιολόγησης υποδειγμάτων.

48

Επιπλέον, ο στόχος της εποπτείας των υποδειγμάτων σε συνεχή βάση είναι να
παρακολουθείται επισταμένα η διαρκής συμμόρφωση ενός πιστωτικού ιδρύματος
προς τις ισχύουσες απαιτήσεις. Προβλέπεται επίσης μια πλήρης επανεξέταση των
εσωτερικών υποδειγμάτων, με ειδική έμφαση στην καταλληλόλητά τους,
λαμβανομένων υπόψη βέλτιστων πρακτικών και αλλαγών στις επιχειρηματικές
στρατηγικές, η οποία γίνεται τακτικά, τουλάχιστον ανά τριετία.

Αξιολόγηση της καταλληλόλητας των μελών των διοικητικών οργάνων
Η αξιολόγηση της καταλληλόλητας των μελών των διοικητικών οργάνων23 των
σημαντικών και λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελεί σημαντικό
στοιχείο των εποπτικών δραστηριοτήτων. Τα μέλη αυτά οφείλουν να έχουν πάντοτε
καλή φήμη και να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση αρχικής αδειοδότησης (χορήγησης
άδειας λειτουργίας) ενός πιστωτικού ιδρύματος, η αξιολόγηση της καταλληλόλητας
εκτελείται ως μέρος της διαδικασίας αδειοδότησης.
Οι αλλαγές στη σύνθεση του διοικητικού οργάνου ενός σημαντικού πιστωτικού
ιδρύματος δηλώνονται στη σχετική ΕΑΑ, η οποία ενημερώνει τη σχετική ΜΕΟ και το
Τμήμα Αδειοδότησης της ΕΚΤ, οι οποίες και συλλέγουν μαζί με το προσωπικό της
ΕΑΑ τα απαραίτητα έγγραφα (όπου περιλαμβάνεται ενδεχομένως και μια συνέντευξη
του υποψήφιου μέλους). Με τη συνδρομή της ΕΑΑ, η ΜΕΟ και το Τμήμα
Αδειοδότησης διενεργούν από κοινού την αξιολόγηση και στη συνέχεια υποβάλλουν
λεπτομερή πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Εποπτικό Συμβούλιο προς
λήψη απόφασης.

Επιτόπιες επιθεωρήσεις
Ο ΕΕΜ διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των πιστωτικών
ιδρυμάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διεξοδική εξέταση των κινδύνων, των
ελέγχων κινδύνων και της διακυβέρνησης και οι οποίες έχουν προκαθορισμένο πεδίο
εφαρμογής και χρονοδιάγραμμα. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις γίνονται βάσει κινδύνου
και είναι αναλογικές.
Πέραν των προγραμματισμένων αυτών επιθεωρήσεων, μπορούν να διενεργούνται
και έκτακτες, λόγω π.χ. κάποιου γεγονότος ή συμβάντος που έχει προκύψει ξαφνικά
23

Δυνάμει της οδηγίας σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις IV ως «διοικητικό όργανο» νοείται το όργανο ή τα όργανα
ενός ιδρύματος, τα οποία (i) ορίζονται δυνάμει του εθνικού δικαίου, (ii) εξουσιοδοτούνται να καθορίζουν τη στρατηγική,
τους στόχους και τη γενική κατεύθυνση του ιδρύματος, (iii) επιβλέπουν και παρακολουθούν τη λήψη αποφάσεων από τη
διοίκηση, και (iv) περιλαμβάνουν τα πρόσωπα που πράγματι διευθύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του
ιδρύματος. Από αυτή την άποψη, το «διοικητικό όργανο» θα πρέπει να νοείται ότι έχει διοικητικά και εποπτικά καθήκοντα.
Καθώς η αρμοδιότητα και η δομή των διοικητικών οργάνων διαφέρουν μεταξύ κρατών μελών (δομή μίας βαθμίδας έναντι
συστήματος δύο βαθμίδων), ανατίθενται χωριστά καθήκοντα στις διαφορετικές οντότητες εντός του ίδιου διοικητικού
οργάνου.
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σε ένα πιστωτικό ίδρυμα και απαιτεί άμεση εποπτική δράση. Κατά κανόνα, ο σκοπός
των επιτόπιων επιθεωρήσεων είναι:
➢ να εξετάζεται και να αξιολογείται το επίπεδο, η φύση και τα χαρακτηριστικά των
εγγενών κινδύνων, λαμβανομένης υπόψη της αντίληψης περί κινδύνου
➢ να εξετάζεται και να αξιολογείται η καταλληλόλητα και η ποιότητα της εταιρικής
διακυβέρνησης και του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου του πιστωτικού ιδρύματος
δεδομένης της φύσης της δραστηριότητάς του και των κινδύνων
➢ να αξιολογούνται τα συστήματα ελέγχου και οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων,
με έμφαση στον εντοπισμό αδυναμιών ή ευάλωτων σημείων που ενδέχεται να
έχουν αντίκτυπο στην επάρκεια κεφαλαίων και ρευστότητας του ιδρύματος
➢ να εξετάζεται η ποιότητα των στοιχείων των ισολογισμών και η οικονομική
κατάσταση του πιστωτικού ιδρύματος
➢ να αξιολογείται η συμμόρφωση προς τους τραπεζικούς κανονισμούς
➢ να επανεξετάζονται θέματα όπως οι βασικοί κίνδυνοι, οι έλεγχοι και η
διακυβέρνηση.
Η ΕΚΤ δύναται να διενεργεί διάφορα είδη επιθεωρήσεων.
Ενώ οι πλήρεις επιθεωρήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κινδύνων και
δραστηριοτήτων του εμπλεκόμενου πιστωτικού ιδρύματος προκειμένου να
διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασής του, οι στοχευμένες
επιθεωρήσεις επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο μέρος της δραστηριότητας του
πιστωτικού ιδρύματος ή σε συγκεκριμένο ζήτημα ή κίνδυνο. Οι θεματικές
επιθεωρήσεις επικεντρώνονται σε ένα και μόνο ζήτημα (π.χ. τομέα δραστηριότητας,
είδη συναλλαγών) μιας ευρύτερης ομάδας ομοειδών πιστωτικών ιδρυμάτων.
Δυνάμει του κανονισμού ΕΕΜ, η ΕΚΤ μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει χρήση των
εξουσιών επιθεώρησης έναντι και των λιγότερο σημαντικών τραπεζών. Οι εξουσίες
αυτές περιλαμβάνουν επίσης τη δυνατότητα διενέργειας επιτόπιων επιθεωρήσεων.

Διαχείριση κρίσεων
Με τη μεταφορά της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών
(Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD) στο εθνικό δίκαιο, η ΕΚΤ θα μπορεί,
ως αρχή τραπεζικής εποπτείας, να αντιδρά εγκαίρως σε περίπτωση που ένα πιστωτικό
ίδρυμα δεν πληροί, ή ενδέχεται να πάψει να πληροί, τις απαιτήσεις της οδηγίας
σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις IV και θα διασφαλίζει τη θέσπιση, εκ μέρους
των πιστωτικών ιδρυμάτων, αξιόπιστων σχεδίων ανάκαμψης.
Το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΚΤ εξετάζει επίσης τα σχέδια ανάκαμψης των
σημαντικών εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων και προβαίνει σε περαιτέρω
αναλύσεις, οι οποίες δημιουργούν δυνατότητες συγκριτικής αξιολόγησης, ελέγχου
ποιότητας, ελέγχων συνέπειας και υποστήριξης εμπειρογνωμόνων προς τις ΜΕΟ.
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Όσον αφορά τον προγραμματισμό εξυγίανσης, ο ΕΕΜ μπορεί να διαδραματίζει
συμβουλευτικό ρόλο δυνάμει της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των
τραπεζών και του κανονισμού ΕΜΕ.
Σύμφωνα με τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αποτελεσματικής
εξυγίανσης για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία δημοσιεύτηκαν από το
Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ) τον Οκτώβριο του 2011, οι αρχές
της χώρας καταγωγής και οι βασικές αρχές της χώρας υποδοχής όλων των
παγκόσμιων συστημικώς σημαντικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (Global
Systemically Important Financial Institutions - G-SIFI) πρέπει να διατηρούν ομάδες
διαχείρισης κρίσεων. Στόχος αυτών των ομάδων είναι η ενίσχυση του συντονισμού
και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών της χώρας καταγωγής και της χώρας
υποδοχής ενός τέτοιου ιδρύματος όσον αφορά την προετοιμασία και τη διευκόλυνση
της αποτελεσματικής διαχείρισης ή/και εξυγίανσης ενός πιστωτικού ιδρύματος σε
περίπτωση διασυνοριακής χρηματοπιστωτικής κρίσης με αντίκτυπο στην επιχείρηση.

Χρήση εποπτικών μέτρων και εξουσιών
Η ΕΚΤ έχει την αρμοδιότητα να ζητά από τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα στα
συμμετέχοντα κράτη μέλη να λαμβάνουν εγκαίρως μέτρα για την αντιμετώπιση
προβλημάτων σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις προληπτικές απαιτήσεις, την
αρτιότητα της διαχείρισής τους και την επαρκή κάλυψη των κινδύνων ώστε να
διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του πιστωτικού ιδρύματος.
Το είδος των μέτρων που λαμβάνονται εξαρτάται από τη σοβαρότητα των αδυναμιών,
το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα, τον βαθμό αντίληψης του πιστωτικού ιδρύματος,
την ικανότητα και την αξιοπιστία των εταιρικών δομών και τη διαθεσιμότητα
ανθρωπίνων, τεχνικών και κεφαλαιακών πόρων στο πιστωτικό ίδρυμα.
Οι εποπτικές εξουσίες συνίστανται σε μέτρα που χαρακτηρίζονται από αυξανόμενο
βαθμό έντασης, από πλευράς περιεχομένου και μορφής, και μπορούν να
συνεπάγονται:
➢ την ακριβή απαρίθμηση των στόχων και τον ορισμό χρονοδιαγράμματος επίτευξής
τους με ταυτόχρονη ανάθεση στο πιστωτικό ίδρυμα, με δική του ευθύνη, του
καθήκοντος εντοπισμού των πλέον αποτελεσματικών μέτρων χωρίς επιβολή
περιορισμών ή κανόνων διαφορετικών από εκείνους που προβλέπονται από το
νομικό πλαίσιο‧
➢ την υιοθέτηση ειδικών μέτρων για προληπτικούς σκοπούς, όπως η επιβολή
υποχρέωσης στο πιστωτικό ίδρυμα να λάβει ειδικά μέτρα σχετικά με ρυθμιστικά
ζητήματα (οργάνωση της διαχείρισης κινδύνων και των εσωτερικών ελέγχων,

51

κεφαλαιακή επάρκεια, επιτρεπόμενες συμμετοχές, περιορισμός κινδύνου,
γνωστοποίηση πληροφοριών) ή επιχειρησιακών ορίων ή απαγορεύσεων
➢ τη χρήση άλλων νομικών εξουσιών παρέμβασης που αποσκοπούν στη διόρθωση ή
αντιμετώπιση παρατυπιών, απραξίας ή συγκεκριμένης αμέλειας
➢ την υποχρέωση ενός πιστωτικού ιδρύματος να υποβάλει σχέδιο για την
αποκατάσταση της συμμόρφωσης προς τις εποπτικές απαιτήσεις
Η χρήση των εποπτικών εξουσιών παρακολουθείται από την ΕΚΤ μέσω της έγκαιρης
αξιολόγησης της συμμόρφωσης του πιστωτικού ιδρύματος προς τις συστάσεις, τα
εποπτικά μέτρα ή άλλες εποπτικές αποφάσεις που του επιβάλλονται. Η
παρακολούθηση αυτή, όπως προαναφέρθηκε, βασίζεται σε διαρκείς εποπτικές
δραστηριότητες και επιτόπιες επιθεωρήσει. Η ΕΚΤ αντιδρά εφόσον διαπιστώνεται μη
συμμόρφωση. Οι διαδικασίες παρακολούθησης διασφαλίζουν ότι η ΕΚΤ
αντιμετωπίζει επαρκώς τυχόν παρατυπίες ή ανεπάρκειες που εντοπίζονται σε ένα
πιστωτικό ίδρυμα κατά την εφαρμογή των εποπτικών μέτρων, μετριάζοντας με τον
τρόπο αυτό τον κίνδυνο χρεωκοπίας του πιστωτικού ιδρύματος.

Επιβολή κυρώσεων
Εφόσον έχει διαπιστωθεί παράβαση των κανονιστικών απαιτήσεων, η εποπτική αρχή
δύναται να επιβάλει κυρώσεις σε πιστωτικά ιδρύματα ή/και στη διοίκησή τους. Η
ΕΚΤ μπορεί να επιβάλει σε πιστωτικά ιδρύματα διοικητικές χρηματικές ποινές που
φτάνουν έως το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που
αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εφόσον αυτά μπορούν να προσδιοριστούν, ή
έως το 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών κατά την προηγούμενη χρήση.
Επιπλέον, σε περίπτωση παράβασης εποπτικής απόφασης ή του κανονισμού της, η
ΕΚΤ δύναται να επιβάλει περιοδική χρηματική ποινή προκειμένου να υποχρεώσει τα
εμπλεκόμενα πρόσωπα να συμμορφωθούν προς την προηγούμενη εποπτική απόφαση
ή κανονισμό της ΕΚΤ. Η περιοδική χρηματική ποινή υπολογίζεται σε ημερήσια βάση
έως ότου τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να συμμορφωθούν προς την εποπτική απόφαση ή
κανονισμό της ΕΚΤ, υπό την προϋπόθεση ότι η περιοδική ποινή επιβάλλεται για
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.
Το Τμήμα Επιβολής Κυρώσεων είναι επίσης υπεύθυνο να διαχειρίζεται τις αναφορές
παραβάσεων της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας εκ μέρους πιστωτικών ιδρυμάτων ή
αρμόδιων αρχών (συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ) στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Η
ΕΚΤ έχει θεσπίσει έναν μηχανισμό υποβολής αναφορών προκειμένου να παροτρύνει
όσους λαμβάνουν γνώση πιθανών παραβάσεων της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας εκ μέρους των εποπτευόμενων οντοτήτων και των αρμόδιων αρχών- να αναφέρουν
τις παραβάσεις αυτές στην ΕΚΤ, παρέχοντάς τους και στην πράξη τη δυνατότητα
αυτή.
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2.8.3 Εποπτεία των λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων
Στόχος του ΕΕΜ είναι να διασφαλίζει ότι η πολιτική της Ένωσης σχετικά με την
προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζεται με συνοχή και
αποτελεσματικότητα, ότι το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων για τις χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο στα πιστωτικά ιδρύματα σε όλα τα οικεία
κράτη μέλη και ότι αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται σε εποπτεία ύψιστης
ποιότητας, ελεύθερη από άλλες εκτιμήσεις άσχετες προς την προληπτική εποπτεία.
Επιπλέον, η εμπειρία της χρηματοπιστωτικής κρίσης έδειξε ότι και από τα μικρότερα
πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να προέλθουν απειλές για τη χρηματοοικονομική
σταθερότητα, γεγονός που σημαίνει ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί
εποπτεία επί όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων και υποκαταστημάτων, τα οποία είναι
εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων
σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω:
➢ συνεργασίας μεταξύ των ΕΑΑ και της ΕΚΤ
➢ αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο του ΕΕΜ
➢ εναρμόνισης των διαδικασιών και της συνοχής των εποπτικών αποτελεσμάτων.
Οι ΕΑΑ είναι υπεύθυνες για την άμεση εποπτεία των λιγότερο σημαντικών
ιδρυμάτων, με εξαίρεση τις κοινές διαδικασίες, οι οποίες αποτελούν από κοινού
ευθύνη της ΕΚΤ και των ΕΑΑ.
Παρότι οι ΕΑΑ έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και διενέργειας της εποπτείας
των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων, το προσωπικό της ΕΚΤ μπορεί επίσης να
συμμετέχει σε ορισμένες δραστηριότητες, όπως οι επιτόπιες επιθεωρήσεις.

Συγκέντρωση πληροφοριών
Τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ευρώπη είναι αλληλοσυνδεδεμένα μέσω του αμοιβαίου
βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού και των δραστηριοτήτων
συναλλαγών τους. Είναι επομένως σημαντικό να διενεργούνται ευρύτερες τομεακές
αναλύσεις, π.χ. για τον εντοπισμό των πιθανών συνεπειών από τη μετάδοση μιας
κρίσης και για τον προσδιορισμό του είδους των εποπτικών μέτρων πολιτικής που
πρέπει να λαμβάνονται από την ΕΚΤ και τις ΕΑΑ έναντι των λιγότερο σημαντικών
πιστωτικών ιδρυμάτων.
Για να μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά της ως προς την επίβλεψη και να διασφαλίζει
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ, η ΕΚΤ λαμβάνει τακτικά
πληροφορίες όσον αφορά τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των λιγότερο
σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μέσω
καθορισμένων διαδικασιών υποβολής μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ. Χάρη στις
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πληροφορίες που λαμβάνει, η ΕΚΤ μπορεί να εντοπίζει συγκεκριμένους κινδύνους σε
επιμέρους ιδρύματα και επίσης να εντοπίζει τομείς στους οποίους απαιτούνται
κανονισμοί, κατευθυντήριες γραμμές ή γενικές οδηγίες εκ μέρους της ΕΚΤ.

Δραστηριότητες επίβλεψης
Η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για τη γενική επίβλεψη των εποπτικών δραστηριοτήτων των
ΕΑΑ ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη και εναρμονισμένη εφαρμογή τους επί των
λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι δραστηριότητες επίβλεψης μπορούν
να εκτελούνται π.χ. μέσω της επανεξέτασης συγκεκριμένων θεμάτων (όπως περιοχών
κινδύνου) στο σύνολο ή σε ένα δείγμα ΕΑΑ. Οι εν λόγω δραστηριότητες παρέχουν
μια εικόνα της εποπτείας των ΕΑΑ σε επίπεδο συγκεκριμένων ιδρυμάτων ή κλάσεων
ομοειδών ιδρυμάτων.
Επιπλέον, οι ΕΑΑ παρέχουν ουσιαστικά σχέδια εποπτικών αποφάσεων και
διαδικασιών στην ΕΚΤ. Σε αυτές περιλαμβάνονται διαδικασίες που έχουν σημαντικό
αντίκτυπο στα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, η απομάκρυνση μελών των
διοικητικών οργάνων των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων και ο διορισμός ειδικών
διαχειριστών. Επιδιώκεται ένας είδος ισορροπίας μεταξύ της παροχής πληροφοριών
στην ΕΚΤ σχετικά με τις δραστηριότητες των ΕΑΑ, οι οποίες είναι καθοριστικής
σημασίας για την αρτιότητα του ΕΕΜ, και της ανάγκης να αποφεύγεται τυχόν
υπερβολική ροή κοινοποιήσεων προς την ΕΚΤ. Οι ΕΑΑ πρέπει επίσης να
ενημερώνουν την ΕΚΤ σε περίπτωση που η οικονομική κατάσταση ενός λιγότερου
σημαντικού πιστωτικού ιδρύματος επιδεινώνεται σημαντικά και με ταχύ ρυθμό.
Η ΕΚΤ επανεξετάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι ΕΑΑ εφαρμόζουν τα εποπτικά
πρότυπα, διεργασίες και διαδικασίες του ΕΕΜ όπως η διαδικασία εποπτικού ελέγχου
και αξιολόγησης, σε ό,τι αφορά τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα. Η
επίβλεψη των διαδικασιών περιλαμβάνει την αξιολόγηση του εάν τα πρότυπα
εφαρμόζονται με εναρμονισμένο τρόπο και τον έλεγχο του εάν παρόμοιες
καταστάσεις οδηγούν σε παρόμοια αποτελέσματα στο σύνολο του ΕΕΜ. Η ΕΚΤ
δύναται επίσης να συστήνει αλλαγές σε τομείς όπου απαιτείται περαιτέρω εναρμόνιση
και, ενδεχομένως, να αναπτύσσει επίσης πρότυπα όσον αφορά τις εποπτικές
στρατηγικές.

Εξουσίες παρέμβασης της ΕΚΤ
Η ΕΚΤ σε συνεργασία με τις ΕΑΑ ορίζει τακτικά το εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα μπορεί
να αλλάξει καθεστώς από «λιγότερο σημαντικό» σε «σημαντικό», εφόσον πληροί
οποιοδήποτε από τα κριτήρια που προβλέπονται από τον κανονισμό ΕΕΜ (βλ.
Πλαίσιο 2.1) ή αντίστροφα και αποφασίζει να αναλάβει εποπτικές αρμοδιότητες για
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συγκεκριμένα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, οι οποίες ασκούνται κανονικά από μία
ή περισσότερες ΕΑΑ, ή να τερματίσει την άμεση εποπτεία τους.
Η ΕΚΤ δύναται επίσης ανά πάσα στιγμή και με δική της πρωτοβουλία, αφότου έχει
διαβουλευτεί με τις ΕΑΑ, να αναλάβει την άμεση εποπτεία λιγότερο σημαντικών
πιστωτικών ιδρυμάτων όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της
συνοχής στην εφαρμογή υψηλών εποπτικών προδιαγραφών. Επισημαίνεται ότι η
επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης ενός λιγότερο σημαντικού πιστωτικού
ιδρύματος ή η έναρξη διαδικασιών διαχείρισης κρίσης δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη
λόγους προκειμένου να αναλάβει η ΕΚΤ την εποπτεία που ασκείται κανονικά από την
αντίστοιχη ΕΑΑ.

2.9 Συνολικός έλεγχος ποιότητας και προγραμματισμού
Η εποπτεία των σημαντικών και των λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων
προϋποθέτει συνολικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων διασφαλίζεται ότι η
προσέγγιση του ΕΕΜ ως προς την εποπτεία παραμένει συνεκτική και ύψιστης
ποιότητας για το σύνολο των εποπτευόμενων οντοτήτων. Αυτό συνεπάγεται την
αποφυγή στρεβλώσεων μεταξύ των δύο κατηγοριών πιστωτικών ιδρυμάτων και
εφαρμογή των εποπτικών προσεγγίσεων και της αρχής της αναλογικότητας με
συντεταγμένο τρόπο.

Διασφάλιση ποιότητας
Ο στόχος της διασφάλισης ποιότητας είναι να αξιολογείται η συνέπεια της εφαρμογής
του κοινού μεθοδολογικού πλαισίου και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς αυτό.
Η διασφάλιση ποιότητας παρακολουθεί επίσης την ποιότητα των εποπτικών
πρακτικών. Ο οριζόντιος έλεγχος ποιότητας των ΜΕΟ εκτελείται από ειδικό τμήμα
της ΓΔ Μικροπροληπτικής Εποπτείας IV, ενώ η διασφάλιση ποιότητας της εποπτείας
των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων εκ μέρους των ΕΑΑ γίνεται από το Τμήμα
Εποπτικής Επίβλεψης και Σχέσεων με τις ΕΑΑ της ΓΔ Μικροπροληπτικής Εποπτείας
III.

Έλεγχος του προγραμματισμού
Σε ό,τι αφορά τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, το Τμήμα Σχεδιασμού και
Συντονισμού Προγραμμάτων Εποπτικής Εξέτασης της ΕΚΤ διενεργεί τακτικούς
ελέγχους προκειμένου να διαπιστώνει εάν τα καθήκοντα που προβλέπονται από τα
αντίστοιχα προγράμματα εποπτικής εξέτασης έχουν εκπληρωθεί από τις ΜΕΟ και
αιτείται διορθωτικές ενέργειες, εάν κρίνεται απαραίτητο.
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τα εργαλεία νομισματικής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
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3.1 Τα εργαλεία του Ευρωσυστήματος συνοπτικά
Με τον όρο «εργαλεία νομισματικής πολιτικής» εννοούμε τα εργαλεία πολιτικής που
μπορεί να χρησιμοποιήσει μία Κεντρική Τράπεζα με σκοπό να χειραγωγήσει την
προσφορά χρήματος και τα επιτόκια ώστε να επιτύχει τους στόχους της.
Το λειτουργικό πλαίσιο του Ευρωσυστήματος αποτελείται από το παρακάτω σύνολο
των εργαλείων:
➢ Πράξεις ανοικτής αγοράς (open market operations),
➢ Πάγιες διευκολύνσεις (standing facilities),
➢ Τήρηση υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών για τα πιστωτικά
(minimum reserve requirements for credit institutions)

ιδρύματα

Επιπροσθέτως, από το 2009 η ΕΚΤ έχει εφαρμόσει διάφορα μη-τυπικά μέτρα
νομισματικής πολιτικής, όπως για παράδειγμα προγράμματα αγοράς περιουσιακών
στοιχείων για να συμπληρώσουν τις τακτικές πράξεις της.
Όλα αυτά τα εργαλεία βασίζονται στο Νομικό Πλαίσιο που διέπει τα εργαλεία
νομισματικής πολιτικής.
Συμμετοχή
Το πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτικής προσπαθεί να εξασφαλίσει τη
συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος αντισυμβαλλομένων. Μόνο τα ιδρύματα που
υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών μπορούν να έχουν
πρόσβαση στις Πάγιες διευκολύνσεις (standing facilities) και να συμμετέχουν στις
πράξεις ανοικτής αγοράς οι οποίες βασίζονται σε τακτικές δημοπρασίες. Για τις
οριστικές συναλλαγές (Outright transactions)24 δεν τίθενται εκ των προτέρων
περιορισμοί ως προς το φάσμα των αντισυμβαλλομένων.

24

Οριστικές συναλλαγές: οριστικές αγορές ή οριστικές πωλήσεις συναλλάγματος και χρεογράφων οι οποίες επάγονται την
πλήρη μεταφορά της κυριότητας από τον πωλητή στον αγοραστή χωρίς η μεταφορά να συνδέεται με οποιαδήποτε πράξη
αντιστροφής στο μέλλον
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3.2 Πολιτικές ανοικτής αγοράς (open market operations)
Οι πράξεις ανοικτής αγοράς είναι το πιο σημαντικό εργαλείο της νομισματικής
πολιτικής, επειδή αποτελούν τον πιο καθοριστικό παράγοντα των μεταβολών των
επιτοκίων και της νομισματικής βάσης. Είναι η κύρια πηγή των διακυμάνσεων της
προσφοράς χρήματος. Παίζουν σημαντικό ρόλο στον επηρεασμό και την καθοδήγηση
των επιτοκίων, τη διαχείριση των συνθηκών ρευστότητας στην αγορά και τη
“σηματοδότηση” του χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.
Οι πράξεις ανοικτής αγοράς που αναφέρονται σε αγορές χρεογράφων από την EKT
(open market purchases), επεκτείνουν τα αποθεματικά των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων και τη νομισματική βάση, αυξάνοντας έτσι την προσφορά χρήματος και
οδηγώντας σε μείωση των ποσοστών των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων.
Οι πράξεις ανοικτής αγοράς που αναφέρονται σε πωλήσεις χρεογράφων από την EKT
(Open market sales) οδηγούν σε συρρίκνωση των αποθεματικών των τραπεζών και
της νομισματικής βάσης, με αποτέλεσμα τη μείωση της προσφοράς χρήματος και της
αύξησης των ποσοστών των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων.
Οι πράξεις ανοικτής αγοράς έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα
εργαλεία νομισματικής πολιτικής.
1. Οι πράξεις ανοικτής αγοράς πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία της ΕΚΤ, η οποία
έχει τον πλήρη έλεγχο του όγκου τους.
2. Οι πράξεις ανοικτής αγοράς είναι ευέλικτες και ακριβείς και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε βαθμό.
3. Οι πράξεις ανοικτής αγοράς είναι εύκολο να αντιστραφούν σε περίπτωση λάθους
υπολογισμού.
4. Οι πράξεις ανοικτής αγοράς μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα χωρίς διοικητικές
καθυστερήσεις.
Πέντε είδη χρηματοπιστωτικών εργαλείων είναι στη διάθεση του Ευρωσυστήματος
για τις δικές του πράξεις ανοικτής αγοράς. Το πιο σημαντικό εργαλείο είναι η
αντιστρεπτή συναλλαγή, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μορφή
συμφωνίας επαναγοράς (repurchase agreement)25 ή δανείου έναντι ενεχύρων. Το
25

Συμφωνία επαναγοράς: Συμφωνία με βάση την οποία ο ένας αντισυμβαλλόμενος πωλεί ένα περιουσιακό στοιχείο και
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το επαναγοράσει από τον άλλο αντισυμβαλλόμενο σε καθορισμένη τιμή και σε
καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία Το Eυρωσύστημα εκτελεί τέτοιες πράξεις μόνο για την εξομάλυνση απρόσμενων
διακυμάνσεων της ρευστότητας στην αγορά (fine tuning operations) ή για την προσαρμογή της διαρθρωτικής του θέσης
έναντι του χρηματοπιστωτικού τομέα (structural reverse operations). Φέρουν τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:
α)Έχουν τη μορφή της παροχής ρευστότητας (οριστικές αγορές) ή της απορρόφησης ρευστότητας (οριστικές πωλήσεις)
β)Η συχνότητα αυτών δεν είναι τυποποιημένη
γ)Εκτελούνται μέσω διμερών διαδικασιών
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Ευρωσύστημα έχει τη δυνατότητα επίσης να κάνει χρήση των οριστικών συναλλαγών,
έκδοσης πιστοποιητικών χρέους, πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων (foreign exchange
swaps) και τη συλλογή των καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας.
Οι πράξεις ανοικτής αγοράς διενεργούνται με πρωτοβουλία της ΕΚΤ, η οποία
αποφασίζει για το χρηματοπιστωτικό εργαλείο, τους όρους και τις προϋποθέσεις.
Είναι δυνατόν να εκτελεί πράξεις ανοικτής αγοράς με τακτικές ή έκτακτες
δημοπρασίες, ή με διμερείς διαδικασίες.

3.2.1 Τύποι πράξεων ανοικτής αγοράς
Οι πράξεις ανοικτής αγοράς μπορεί να διαφέρουν από πλευράς στόχου,
κανονικότητας και διαδικασίας.
Οι πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (Main Refinancing Operations -MROs)
είναι τακτικές αντιστρεπτές πράξεις παροχής ρευστότητας του Ευρωσυστήματος οι
οποίες έχουν συχνότητα και διάρκεια συνήθως μίας εβδομάδας. Διενεργούνται σε
αποκεντρωμένη βάση από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες μέσω τακτικών
δημοπρασιών, και σύμφωνα με το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα που
δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΚΤ26. Οι πράξεις κύριας
αναχρηματοδότησης παίζουν κεντρικό ρόλο στην εκπλήρωση των στόχων των
πράξεων ανοικτής αγοράς του Ευρωσυστήματος και συνήθως παρέχουν το
μεγαλύτερο μέρος της αναχρηματοδότησης του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Οι πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (Longer-term Refinancing
Operations - LTROs) είναι αντιστρεπτές συναλλαγές παροχής ρευστότητας με
μεγαλύτερη διάρκεια από ό, τι τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης. Οι τακτικές
πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης έχουν διάρκεια τριών μηνών και
διενεργούνται κάθε μήνα από το Ευρωσύστημα με τακτικές δημοπρασίες, σύμφωνα
με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.
Το Ευρωσύστημα έχει τη δυνατότητα να διενεργεί και μη τακτικές πιο
μακροπρόθεσμες πράξεις, με διάρκεια άνω των τριών μηνών. Οι εν λόγω πράξεις, με
διάρκεια έως 48 μήνες, δεν περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Οι
πράξεις αυτές έχουν στόχο την παροχή πρόσθετης πιο μακροπρόθεσμης
αναχρηματοδότησης στους αντισυμβαλλομένους και μπορεί επίσης να χρησιμεύσει
στην επίτευξη άλλων στόχων της νομισματικής πολιτικής.

δ)Αφορούν πράξεις με υψηλή ασφάλεια και διεξάγονται αποκεντρωμένα από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις διενεργούνται από την ΕΚΤ
26 https://www.ecb.europa.eu/press/calendars/caleu/html/index.en.html
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Οι πράξεις για την εξομάλυνση απρόσμενων και βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της
ρευστότητας (Fine-tuning operations), μπορούν να εκτελούνται σε ad hoc βάση για
τη διαχείριση των συνθηκών ρευστότητας στην αγορά και τον επηρεασμό των
επιτοκίων. Συγκεκριμένα, έχουν στόχο την εξομάλυνση των επιπτώσεων στα επιτόκια
οι οποίες οφείλονται σε απρόσμενες διακυμάνσεις της ρευστότητας. Οι πράξεις για
την εξομάλυνση απρόσμενων και βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας,
διενεργούνται κυρίως ως αντιστρεπτές συναλλαγές, αλλά μπορούν επίσης να λάβουν
τη μορφή πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων (swaps) ή τη συλλογή των καταθέσεων
καθορισμένης διάρκειας. Τα μέσα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη
διενέργεια των εν λόγω πράξεων προσαρμόζονται στους τύπους των συναλλαγών και
των ειδικών στόχων που επιδιώκονται από την εκτέλεση των πράξεων. Οι πράξεις για
την εξομάλυνση απρόσμενων και βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας,
εκτελούνται συνήθως από το Ευρωσύστημα, με έκτακτες δημοπρασίες ή με διμερείς
διαδικασίες. Το Ευρωσύστημα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν περιορισμένο
αριθμό αντισυμβαλλομένων για να συμμετέχουν στις εν λόγω πράξεις.
Οι διαρθρωτικές πράξεις (Structural operations) μπορούν να διενεργούνται από το
Ευρωσύστημα, μέσω αντιστρεπτών ή οριστικών συναλλαγών, όπως και με την έκδοση
πιστοποιητικών χρέους. Οι πράξεις αυτές διενεργούνται όποτε η ΕΚΤ επιθυμεί να
προσαρμόσει τη διαρθρωτική θέση του Ευρωσυστήματος έναντι του
χρηματοπιστωτικού τομέα (σε τακτική ή μη τακτική βάση). Οι διαρθρωτικές πράξεις
με τη μορφή των αντιστρεπτών συναλλαγών και της έκδοσης χρεογράφων
διενεργούνται από το Ευρωσύστημα, μέσω τακτικών δημοπρασιών. Οι διαρθρωτικές
πράξεις με τη μορφή οριστικών συναλλαγών, κανονικά διενεργούνται μέσω διμερών
διαδικασιών.
Πλαίσιο 7
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Βασικά αποδεκτά Περιουσιακά στοιχεία
Για να είναι επιλέξιμα ως εξασφάλιση για τις πράξεις μιας κεντρικής τράπεζας, τα
περιουσιακά στοιχεία πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και απαιτήσεις για
να εξασφαλίσουν επαρκή ποιότητα και να προστατεύσουν την κεντρική τράπεζα από
τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Αυτά είναι:
• Είδος εκδότη / οφειλέτη / εγγυητή: Οι φορείς έκδοσης χρεωστικών τίτλων (και οι
εγγυητές αυτών) συνήθως ταξινομούνται / ομαδοποιούνται σε στοιχεία ενεργητικού
που εκδίδονται από:
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➢
➢
➢
➢

τις κεντρικές τράπεζες,
το δημόσιο τομέα (κεντρική, περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση),
τον ιδιωτικό τομέα (τράπεζες και επιχειρήσεις) και
διεθνή ή υπερεθνικά ιδρύματα.

• Πιστωτικά πρότυπα: Τα πιστωτικά πρότυπα είναι ένα ρητό σύνολο κανόνων για
τον προσδιορισμό του βαθμού φερεγγυότητας του ίδιου του περιουσιακού στοιχείου
ή του εκδότη / οφειλέτη / εγγυητή. Όσον αφορά τα εμπορεύσιμα περιουσιακά
στοιχεία, το Ευρωσύστημα δέχεται μόνο στοιχεία ενεργητικού που πληρούν υψηλά
πιστωτικά πρότυπα. Επιπλέον, εφαρμόζει προσέγγιση ελάχιστης πιθανότητας
αθέτησης (minimum probability of default), η οποία στη συνέχεια συγκρίνεται με τις
αξιολογήσεις των εξωτερικών οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
(ιδρύματα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας).
• Διαμονή εκδότη: Ο τόπος εγκατάστασης του εκδότη / οφειλέτη / εγγυητή
καθορίζεται επίσης. Για παράδειγμα, το Ευρωσύστημα απαιτεί, για τα εμπορεύσιμα
περιουσιακά στοιχεία, ο εκδότης να είναι εγκατεστημένος στον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή σε μία από τις χώρες εκτός του ΕΟΧ που είναι μέλος του
G10.
• Ο τόπος έκδοσης και οι αποδεκτές αγορές (για διαπραγμάτευση των
περιουσιακών στοιχείων ασφαλειών). Αυτές περιορίζονται βασικά στις περιοχές
λειτουργίας των αντίστοιχων κεντρικών τραπεζών, αν και το Ευρωσύστημα επεκτείνει
τον τόπο έκδοσης και τις αποδεκτές αγορές και πέρα από τα αντίστοιχα σύνορά τους.
• Προτεραιότητα: Αυτή αναφέρεται στη σειρά αποπληρωμής σε περίπτωση πώλησης
ή πτώχευσης του εκδότη. Η προτεραιότητα μπορεί να αναφέρεται είτε σε χρέος είτε σε
προνομιούχες μετοχές. Σε γενικές γραμμές, οι κεντρικές τράπεζες απαιτούν τα
αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία να έχουν προτεραιότητα στη σειρά αποπληρωμής
τους.
• Διακανονισμός: Τα κριτήρια διακανονισμού αναφέρονται στη μεταβίβαση της
εξασφάλισης από αυτόν που την παρέχει σε αυτόν που την λαμβάνει.
• Νόμισμα: Πρόκειται για το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η εξασφάλιση. Οι
μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες συνήθως δέχονται ξένα περιουσιακά στοιχεία που
εκφρασμένα στα ισχυρότερα νομίσματα ή σε περιφερειακά συνδεδεμένα νομίσματα
επιπλέον των εξασφαλίσεων που εκφράζονται σε εγχώρια νομίσματα.
Ο κατάλογος των αποδεκτών εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων ενημερώνεται
καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, μετά το κλείσιμο των ευρωπαϊκών
χρηματαγορών.
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Λοιπά αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία
Δεν περιλαμβάνονται όλα τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία στον κατάλογο των
αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγμα, οι μη χρηματοπιστωτικές
επιχειρήσεις μπορούν να εκδίδουν εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν
πιστοληπτική αξιολόγηση από εξωτερικό φορέα αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας για την έκδοση, τον εκδότη ή τον εγγυητή. Στην περίπτωση αυτή, το
καθεστώς επιλεξιμότητάς τους εξαρτάται από την πιστοληπτική αξιολόγηση που
εκδόθηκε από τον φορέα πιστοληπτικής αξιολόγησης που επέλεξε ο
αντισυμβαλλόμενος σύμφωνα με τους κανόνες του πλαισίου αξιολόγησης της
πιστοληπτικής ικανότητας του Ευρωσυστήματος. Επομένως, τα εν λόγω στοιχεία
ενεργητικού δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των αποδεκτών περιουσιακών
στοιχείων.
Επιπλέον, ορισμένα μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία είναι επίσης επιλέξιμα για
χρήση ως εξασφάλιση σε πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με το
"Γενικό πλαίσιο" και το "Προσωρινό πλαίσιο" του νομικού πλαισίου του
Ευρωσυστήματος για τα μέσα νομισματικής πολιτικής. Τα στοιχεία αυτά δεν
περιλαμβάνονται στον δημόσιο κατάλογο των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων.

3.2.2 Προγράμματα αγοράς περιουσιακών στοιχείων27
(Asset purchase programmes)
Ένα μη συμβατικό είδος νομισματικής πολιτικής που έχει μια ομοιότητα με «πράξεις
ανοικτής αγοράς» που αναφέρονται σε αγορές χρεογράφων (open market purchases)
είναι το παράδειγμα του τρέχοντος εκτεταμένου προγράμματος αγοράς
περιουσιακών στοιχείων (Expanded Asset Purchase Programme - EAPP) το οποίο
περιλαμβάνει όλα τα σχετικά προγράμματα αγοράς, σύμφωνα με την οποία οι τίτλοι
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα αγοράζονται με στόχο την αντιμετώπιση των
κινδύνων μιας υπερβολικά παρατεταμένης περιόδου χαμηλού πληθωρισμού.
Οι αγορές αυτές πραγματοποιούνται μέχρι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ να
παρατηρήσει μια σταθερά διαρκή προσαρμογή στην πορεία του πληθωρισμού, η
οποία θα είναι συνεπής με τον στόχο της επίτευξης επιπέδων πληθωρισμού, κάτω αλλά
πλησίον του 2%, στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.
Οι αγορές των εμπορεύσιμων αυτών χρεογράφων, παρέχουν ένεση ρευστότητας στο
τραπεζικό σύστημα. Με αυτό τον τρόπο, το μέτρο συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση
της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, και, σε συνδυασμό με τα άλλα
27

Αναφέρονται επίσης και ως προγράμματα Ποσοτικής Χαλάρωσης (Quantitative easing - QE). Εκτενέστερη αναφορά στο
κεφάλαιο 4.
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εργαλεία, παρέχει περαιτέρω
νομισματικής πολιτικής.

διευκόλυνση

στην

άσκηση

αποτελεσματικής

3.2.3 Η ΕΚΤ ως δανειστής έσχατης προσφυγής (lender of last resort)
Οι μεγαλύτερες Κεντρικές Τράπεζες παγκοσμίως λειτουργούν και ως δανειστές
έσχατης προσφυγής για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η πρακτική αυτή, αν και
μπορεί να επιφέρει τον λεγόμενο “ηθικό κίνδυνο” (τα τραπεζικά ιδρύματα, υπό
προϋποθέσεις, μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την δυνατότητα ακολουθώντας
ριψοκίνδυνες πολιτικές), έχει σκοπό την αποφυγή δημιουργίας πανικού στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα εξ’ αιτίας αντιμετώπισης προβλήματος ρευστότητας ενός
ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων.
Δημιουργία τέτοιου είδους πανικού μπορεί να προκαλέσει μαζικές αναλήψεις και να
βλάψει σοβαρά την οικονομία, εμποδίζοντας την ικανότητα των ενδιάμεσων
χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των αγορών να μεταφέρουν κεφάλαια σε άτομα
με παραγωγικές επενδυτικές ευκαιρίες. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι να οδηγηθεί η
οικονομία σε ακινησία και σταδιακά σε κατάρρευση σύμφωνα και με τη εμπειρία του
πρόσφατου παρελθόντος.
Βάσει του άρθρου 14.428 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών
Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δίνεται η δυνατότητα παροχής
έκτακτης ενίσχυσης ρευστότητας προς μεμονωμένα πιστωτικά ιδρύματα.
Τα πιστωτικά ιδρύματα στη ζώνη του ευρώ έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν
χρηματοδότηση από τις κεντρικές τράπεζες όχι μόνο μέσω της διενέργειας πράξεων
νομισματικής πολιτικής αλλά, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μέσω της παροχής
έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (Emergency Liquidity Assistance - ELA).
Ως έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα νοείται η παροχή εκ μέρους Εθνικής Κεντρικής
Τράπεζας του Ευρωσυστήματος:
(α) χρήματος κεντρικής τράπεζας ή/και
(β) κάθε άλλης μορφής στήριξης η οποία ενδέχεται να επιφέρει αύξηση του χρήματος
κεντρικής τράπεζας
προς φερέγγυο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ή προς όμιλο φερέγγυων
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που αντιμετωπίζει προσωρινά προβλήματα

28

Άρθρο 14.4: Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να εκτελούν και λειτουργίες άλλες από εκείνες που καθορίζονται στο
παρόν καταστατικό, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφανθεί, με πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων, ότι οι
λειτουργίες αυτές παρακωλύουν τους στόχους και τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ. Οι εν λόγω λειτουργίες εκτελούνται υπ’ ευθύνη
των εθνικών κεντρικών τραπεζών και δεν θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος των λειτουργιών του ΕΣΚΤ.

63

ρευστότητας, χωρίς ωστόσο η ενέργεια αυτή να εντάσσεται στο πλαίσιο άσκησης της
ενιαίας νομισματικής πολιτικής. Η έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα παρέχεται με
ευθύνη της ενδιαφερόμενης Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι αυτή
αναλαμβάνει το κόστος και τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από την
παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητας.
Στην έκτακτη αυτή περίπτωση, η εκάστοτε Εθνική Κεντρική Τράπεζα έχει τη
δυνατότητα να δέχεται ενέχυρα χαμηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης
(συγκριτικά με αυτά που γίνονται αποδεκτά στις πράξεις ανοικτής αγοράς), ενώ το
κόστος του εν λόγω δανεισμού είναι υψηλότερο από αυτό που ισχύει μέσω των
υπόλοιπων καναλιών παροχής ρευστότητας του Ευρωσυστήματος.
Εντούτοις, βάσει του άρθρου 14.4 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Καταστατικό του
ΕΣΚΤ) ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ η αρμοδιότητα περιστολής των
πράξεων παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, εφόσον το Διοικητικό
Συμβούλιο αποφανθεί ότι οι εν λόγω πράξεις παρακωλύουν τους στόχους και τα
καθήκοντα του Ευρωσυστήματος. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων.
Τα βασικά χαρακτηριστικά των σχετικών διαδικασιών εκτίθενται συνοπτικά
παρακάτω:
Κατά κανόνα, οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες παρέχουν στην ΕΚΤ λεπτομερή στοιχεία
για κάθε πράξη έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, το αργότερο εντός δύο εργάσιμων
ημερών από την εκτέλεση της εν λόγω πράξης. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

τον αντισυμβαλλόμενο προς τον οποίο χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί
έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα·
την ημερομηνία αξίας και την ημερομηνία λήξης της έκτακτης ενίσχυσης σε
ρευστότητα που χορηγήθηκε ή που πρόκειται να χορηγηθεί·
το ποσό της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα που χορηγήθηκε ή που
πρόκειται να χορηγηθεί
το νόμισμα στο οποίο χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί έκτακτη ενίσχυση
σε ρευστότητα
τις εξασφαλίσεις/εγγυήσεις έναντι των οποίων χορηγήθηκε ή πρόκειται να
χορηγηθεί έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα, συμπεριλαμβανομένων της
αποτίμησης των παρεχόμενων εξασφαλίσεων και τυχόν περικοπών
αποτίμησης που εφαρμόζονται σε αυτές, και, όπου κρίνεται σκόπιμο,
λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις παρεχόμενες εγγυήσεις και τους όρους τυχόν
συμβατικών διασφαλίσεω
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vi.

vii.

viii.

ix.

το επιτόκιο που θα καταβληθεί από τον αντισυμβαλλόμενο επί του ποσού της
έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα που χορηγήθηκε ή που πρόκειται να
χορηγηθεί
τους ειδικούς λόγους για τους οποίους χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί
έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα (π.χ. κάλυψη διαφορών αποτίμησης, εκροές
καταθέσεων κ.λπ.)
τη βραχυμεσοπρόθεσμη αξιολόγηση εκ μέρους του φορέα προληπτικής
εποπτείας σχετικά με την κατάσταση ρευστότητας και τον βαθμό
φερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύματος που λαμβάνει την έκτακτη ενίσχυση
σε ρευστότητα, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν
προκειμένου να εξαχθούν θετικά συμπεράσματα όσον αφορά τη φερεγγυότητά
του, και
όπου κρίνεται σκόπιμο, μια αξιολόγηση των διασυνοριακών προεκτάσεων
ή/και των πιθανών συστημικών επιδράσεων της κατάστασης που
επέβαλε/επιβάλλει την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και εφόσον κρίνεται σκόπιμο, το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί να αποφασίσει να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από την αντίστοιχη Εθνική
Κεντρική Τράπεζα ή να διευρύνει τις απαιτήσεις υποβολής πληροφοριών/στοιχείων
ή/και να τις καταστήσει πιο αυστηρές.

3.3 Πάγιες διευκολύνσεις (Standing facilities)
Οι Πάγιες διευκολύνσεις αποσκοπούν στην παροχή και απορρόφηση ρευστότητας
διάρκειας μίας ημέρας (overnight), στη σηματοδότηση της γενικής κατεύθυνσης της
νομισματικής πολιτικής και στην οριοθέτηση των επιτοκίων της αγοράς μίας ημέρας.
Δύο Πάγιες διευκολύνσεις, οι οποίες χορηγούνται σε αποκεντρωμένη βάση από τις
Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, είναι διαθέσιμες σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους με
δική τους πρωτοβουλία:

3.3.1 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης (Marginal lending facility)
Οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν τη διευκόλυνση οριακής
χρηματοδότησης για να αποκτούν ρευστότητα μίας ημέρας από τις Εθνικές Κεντρικές
Τράπεζες έναντι αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων.
Το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης συνήθως οριοθετεί, ως προς
το ανώτατο επίπεδό του, το επιτόκιο μίας ημέρας της αγοράς.
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3.3.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων (Deposit facility)
Οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν τη διευκόλυνση αποδοχής
καταθέσεων για να πραγματοποιούν καταθέσεις μίας ημέρας στις Εθνικές Κεντρικές
Τράπεζες.
Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων συνήθως οριοθετεί, ως προς το
κατώτατο επίπεδό του, το επιτόκιο μίας ημέρας της αγοράς.
Διάγραμμα 3

Επίπεδα πάγιων διευκολύνσεων ΕΚΤ
περιόδου 2002 - 2017
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Deposit facility

Marginal lending facility

Πηγή δεδομένων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Το διάστημα μεταξύ διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και διευκόλυνσης
αποδοχής καταθέσεων αποτελεί το όριο μέσα στο οποίο κινείται το επιτόκιο
δανεισμού στη διατραπεζική αγορά σε ομαλές περιόδους.
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3.4 Ελάχιστα αποθεματικά (Minimum reserves)
Η ΕΚΤ απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη ζώνη του
ευρώ, να διακρατούν καταθέσεις σε λογαριασμούς που τηρούνται στις Εθνικές
Κεντρικές Τράπεζές τους. Πρόκειται για τα λεγόμενα «ελάχιστα» ή «απαιτούμενα»
αποθεματικά.
Όταν η απαιτούμενη αναλογία αποθεματικών αυξάνεται, οδηγεί σε συρρίκνωση των
αποθεματικών των τραπεζών και της νομισματικής βάσης, με αποτέλεσμα τη μείωση
της προσφοράς χρήματος και της αύξησης των ποσοστών των επιτοκίων της αγοράς.
Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει όταν η απαιτούμενη αναλογία αποθεματικών
μειώνεται.
Τα «Ελάχιστα αποθεματικά» αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του λειτουργικού
πλαισίου της νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη.
Η πρόθεση του συστήματος υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, είναι η επιδίωξη
σταθεροποίησης των επιτοκίων της αγοράς χρήματος και η δημιουργία (ή διεύρυνση)
ενός διαρθρωτικού ελλείμματος ρευστότητας.
Η απαίτηση τήρησης αποθεματικών κάθε ιδρύματος προσδιορίζεται σε σχέση με τα
στοιχεία του ισολογισμού του. Προκειμένου να επιτύχει τη σταθεροποίηση των
επιτοκίων, το σύστημα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος
παρέχει στα ιδρύματα τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των διατάξεων του «μέσου
όρου». Αυτό σημαίνει ότι η συμμόρφωση με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων
αποθεματικών καθορίζεται με βάση το μέσο ημερήσιο επίπεδο αποθεματικών των
ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τήρησης, περίπου ενός μήνα. Οι περίοδοι
τήρησης αρχίζουν την ημέρα διακανονισμού της πράξης κύριας αναχρηματοδότησης
(main refinancing operation), μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά
την οποία έχει προγραμματιστεί η μηνιαία αξιολόγηση της κατεύθυνσης της
νομισματικής πολιτικής. Τα απαιτούμενα αποθεματικά έχουν απόδοση που
κυμαίνεται σε ένα επίπεδο που αντιστοιχεί στο μέσο επιτόκιο κατά την περίοδο
τήρησης των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος.
Μέχρι τον Ιανουάριο του 2012, οι τράπεζες έπρεπε να διατηρούν τουλάχιστον 2% για
ορισμένες υποχρεώσεις, κυρίως καταθέσεις πελατών, στην Εθνική κεντρική τράπεζα
της χώρας τους. Από τότε, αυτή η αναλογία έχει μειωθεί στο 1%. Το σύνολο των
υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών για τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ
διαμορφώθηκε, στις αρχές του 2016, σε περίπου 113 δισεκατομμύρια ευρώ.
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Συνοπτικά ο πίνακας εργαλείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που
περιγράψαμε απεικονίζεται ως εξής:
Πίνακας 1
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μεταβολές στην άσκηση νομισματικής πολιτικής
που επέφερε η κρίση.
Ποσοτική Χαλάρωση.
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4.1 Συνοπτικά
Οι κεντρικές τράπεζες συνήθως διεξάγουν τη νομισματική τους πολιτική αγοράζοντας
και πωλώντας βραχυπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους με στόχο τον επηρεασμό των
βραχυπρόθεσμων ονομαστικών επιτοκίων. Αυτές οι αγορές και πωλήσεις
περιουσιακών στοιχείων μεταβάλουν τόσο τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια όσο και τη
νομισματική βάση. Για παράδειγμα, μια κεντρική τράπεζα μπορεί να επεκτείνει τη
νομισματική βάση με δύο ουσιαστικά ισοδύναμους τρόπους: αγοράζοντας ομόλογα
από το κοινό ή δανείζοντας χρήματα στο κοινό.
Η αγορά ομολόγων μειώνει τον όγκο τους και αυξάνει την ποσότητα του χρήματος
και τα τραπεζικά αποθέματα στην οικονομία. Αυτή η συμβατική νομισματική
πολιτική μπορεί δυνητικά να τονώσει την οικονομία μέσω δύο τύπων καναλιών:
κανάλια τιμών ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων) και πιστωτικά
κανάλια.
Με την αγορά βραχυπρόθεσμων τίτλων, την επέκταση της νομισματικής βάσης και τη
μείωση των βραχυπρόθεσμων πραγματικών επιτοκίων, οι κεντρικές τράπεζες
μπορούν
να
επηρεάσουν
διάφορες
τιμές
περιουσιακών
στοιχείων,
συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των τιμών των μετοχών.
Οι μεταβολές στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων μπορούν να επηρεάσουν τις
οικονομικές αποφάσεις. Οι υψηλότερες τιμές των μετοχών μπορούν να τονώσουν
άμεσα την κατανάλωση και τις επιχειρηματικές επενδύσεις, αυξάνοντας τον πλούτο
των καταναλωτών και καθιστώντας την έκδοση νέων μετοχών πιο προσοδοφόρα. Μία
χαμηλότερη συναλλαγματική αξία του εγχώριου νομίσματος καθιστά τα εγχώρια
αγαθά πιο ανταγωνιστικά σε σχέση με τα ξένα αγαθά. Τα χαμηλότερα επιτόκια
ενθαρρύνουν το δανεισμό για κατανάλωση και επενδύσεις.
Η παγκόσμια ύφεση, ιδιαιτέρως μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008,
η ταχεία επιδείνωση πολλών εγχώριων αγορών εργασίας, και η μεγάλη αύξηση του
δημόσιου χρέους ανάγκασαν τις κυριότερες Κεντρικές Τράπεζες να χαλαρώσουν τις
νομισματικές τους πολιτικές. Η χρήση μόνο συμβατικών εργαλείων νομισματικής
πολιτικής αποδείχθηκε ανεπαρκής για την υποστήριξη της ολοένα και περισσότερο
αποδυναμωμένης οικονομίας. Οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες (Ομοσπονδιακή
Τράπεζα των Η.Π.Α., Τράπεζα της Αγγλίας, Τράπεζα της Ιαπωνίας, Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα) ξεκίνησαν να μειώνουν τα βασικά τους επιτόκια, τα οποία
έφτασαν γρήγορα κοντά στο μηδενικό κατώτατο όριο. Παράλληλα, οι νομισματικές
αρχές χρειάστηκε να εισαγάγουν ορισμένα επιπλέον αντισυμβατικά μέτρα,
συμπεριλαμβανομένων μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης (Quantitative Easing - QE),
προκειμένου να μετριάσουν την οικονομική δυσπραγία και να τονώσουν την
οικονομία αυξάνοντας τη νομισματική βάση.
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Η αρχική αντιμετώπιση της κρίσης από την ΕΚΤ
Παραδοσιακά, οι πράξεις του Ευρωσυστήματος συνίστανται βασικά σε διευκολύνσεις
τραπεζικής αναχρηματοδότησης, κυρίως με τη μορφή αντιστρεπτών συναλλαγών που
χορηγούνται έναντι αποδεκτών εξασφαλίσεων (βλ. κεφάλαιο 3).
Οι Πράξεις Κύριας Αναχρηματοδότησης (MROs), είναι το κύριο μέσο νομισματικής
πολιτικής και το επιτόκιο που χρεώνεται σε αυτές τις πράξεις είναι το βασικό επίσημο
επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ.
Μεταξύ Δεκεμβρίου του 2005 και Ιουλίου 2008, το βασικό επίσημο επιτόκιο αναφοράς
αυξήθηκε συνολικά κατά 225 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 4,25%. Ενώ η ανάπτυξη
των χρηματαγορών και των πιστώσεων υποχώρησε το πρώτο εξάμηνο του 2008, η ΕΚΤ
ανησυχούσε για την αύξηση του συνολικού πληθωρισμού, ο οποίος υπερέβη
προσωρινά το 4%, κυρίως λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου και
τροφίμων, προτού πέσει απότομα συμπαρασυρόμενος από την οικονομική
δραστηριότητα. Αυτή η στροφή προς τον αυξανόμενο περιορισμό - σε μεγάλο βαθμό
σε συμφωνία με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ - ήταν σε πλήρη εξέλιξη όταν
η κατάρρευση της Lehman Brothers έπληξε το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
(Σεπτέμβριος 2008), οδηγώντας σε νέα ανατροπή των επίσημων επιτοκίων, τα οποία
μέχρι τα μέσα του 2009 μειώθηκαν στο 1%.29
Διάγραμμα 4

Μεταβολές βασικών επιτοκίων Κεντρικών Τραπεζών
2007-2017
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Πηγές δεδομένων: Ε.Κ.Τ., Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Η.Π.Α., Τράπεζα της Αγγλίας, Τράπεζα της Ιαπωνίας
29

Τον Αύγουστο του 2007 οι πρώτες σπίθες έντασης που προέκυψαν από την αναδυόμενη κρίση ενυπόθηκων δανείων
υψηλού κινδύνου στις αγορές των ΗΠΑ, χτύπησαν τις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές όταν η γαλλική BNP-Paribas
ανακοίνωσε την αναστολή τριών funds της (Parvest Dynamic ABS, ABS Euribor και ABS Eonia). Η ΕΚΤ αντέδρασε αμέσως
- για πρώτη φορά - με άφθονη ρευστότητα (περίπου 95 δισεκατομμύρια ευρώ, διάρκειας μίας ημέρας, σε λίγες πράξεις) με
σταθερό επιτόκιο και σε πλήρη κατανομή, όπου ικανοποιήθηκε πλήρως η ζήτηση των αποδεκτών αντισυμβαλλομένων.
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Την περίοδο 2008-2009, το σοκ μετά από τη χρεοκοπία της Lehman Brothers, που
προήλθε από τις αμερικανικές κεφαλαιαγορές, αντιμετωπίστηκε χωρίς ιδιαίτερες
πιέσεις στην εσωτερική συνοχή - όπως αντανακλάται στις ήπιες διευρυνόμενες διαφορές
μεταξύ των περιθωρίων κινδύνου των 10ετών ομολόγων των κρατών -μελών της
Ευρωζώνης (βλ. διάγραμμα 5). Όπως και οι υπόλοιπες μεγάλες Κεντρικές Τράπεζες έτσι
και ΕΚΤ αντέδρασε με τη μείωση των επιτοκίων και επέκτεινε μαζικά τις πράξεις
αναχρηματοδότησης για το τραπεζικό σύστημα. Η παροχή χρηματοδότησης ως
δανειστής έσχατης προσφυγής προς το τραπεζικό σύστημα ήταν μαζική και
αποτελεσματική, με ελάχιστες διαφωνίες μεταξύ των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Μεταξύ Οκτωβρίου 2008 και Μαΐου 2009, η ΕΚΤ μείωσε το βασικό ποσοστό
αναχρηματοδότησης κατά 325 μονάδες βάσης, φθάνοντας το 1%. Ενέκρινε επίσης
ορισμένα μέτρα πιστωτικής ενίσχυσης για τον μετριασμό των επιπτώσεων της
κατάρρευσης των χονδρικών και διατραπεζικών αγορών. Από τον Οκτώβριο του 2008,
οι MROs και οι LTROs (πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης)
χορηγήθηκαν σε βάση πλήρους κατανομής30 και σταθερού επιτοκίου, έτσι ώστε όλη η
ζήτηση ρευστότητας να ικανοποιηθεί με σταθερό κόστος, εφόσον υπήρχε επαρκής
εξασφάλιση (βλ Πλαίσιο 7). Η μέγιστη διάρκεια των LTROs αυξήθηκε αρχικά σε έξι
μήνες και στη συνέχεια (Μάιος 2009) σε 12 μήνες (τρεις LTROs, για περισσότερα από
500 δισ. Ευρώ). Η ΕΚΤ ξεκίνησε επίσης το πρώτο της Πρόγραμμα Αγοράς Καλυμμένων
Ομολογιών (Covered Bond Purchase Programme - CBPP1), προκειμένου να
αναζωογονήσει μια αγορά που κανονικά αποτελεί πρωταρχική πηγή χρηματοδότησης
για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, οι οποίες είχαν υποχωρήσει τόσο ως προς τη ρευστότητα
όσο και ως προς την έκδοση. Στο πλαίσιο του προγράμματος αγόρασε τίτλους αξίας
περίπου 60 δισ. Ευρώ. Οι απαιτήσεις εξασφάλισης περιορίστηκαν επανειλημμένα
μειώνοντας την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία και επεκτείνοντας τον κατάλογο των
επιλέξιμων τίτλων. Το ενεργητικό της ΕΚΤ ανήλθε σε πάνω από 2 τρισεκατομμύρια
ευρώ (διάγραμμα 6).
Οι χρηματοπιστωτικές εντάσεις άρχισαν να αμβλύνονται, έως τις αρχές του 2010, όταν
η κρίση του ελληνικού δημόσιου χρέους διατάραξε τις συνθήκες της αγοράς αυξάνοντας
τις αμφιβολίες των επενδυτών σχετικά με το εάν η Ελλάδα και ενδεχομένως και άλλα
κράτη μέλη της Ευρωζώνης με υψηλό χρέος, θα βρεθούν σε αδυναμία πληρωμής και
ίσως και εκτός Ευρωζώνης.

30

Πλήρης κατανομή στη δεδομένη περίπτωση σημαίνει πως οι προσφορές των αντισυμβαλλομένων ικανοποιούνται
πλήρως έναντι επαρκών εγγυήσεων σε αντίθεση με τη συμβατική διαδικασία όπου η ΕΚΤ ανακοινώνει το ποσό που διαθέτει
ανά Πράξη, το οποίο συνήθως υπερκαλύπτεται από τις προσφορές των αντισυμβαλλομένων
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4.2 Πώς η κρίση αποκάλυψε θεσμικές αδυναμίες στη ζώνη του
ευρώ
Η απάντηση της νομισματικής πολιτικής στην κρίση αποσκοπούσε κυρίως στο να
αγοράσει χρόνο για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων οι οποίες γίνονται
αποτελεσματικές με κάποια χρονική υστέρηση, αλλά αυτή η απάντηση δε θα
μπορούσε να υποκαταστήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις με την πάροδο του
χρόνου. Από την άποψη αυτή, η κρίση αποκάλυψε ότι ο σχεδιασμός της ζώνης του
ευρώ ήταν ελλιπής.
Από την ευρωζώνη έλειπε από ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για (i) την πρόληψη των
κρίσεων και (ii) τη διαχείριση και επίλυση κρίσεων, τα οποία αποτελούν βασικά
συστατικά για την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής σε μια νομισματική ένωση.
Έλλειψη αποτελεσματικού πλαισίου πρόληψης κρίσεων
Πρώτον, οι υπερβολικά χαλαρές ρυθμιστικές πολιτικές στον χρηματοπιστωτικό τομέα
επέτρεψαν να δημιουργηθεί υπερβολικός κίνδυνος. Η καθιέρωση της νομισματικής
ένωσης έκανε ευκολότερο για τις ελλειμματικές χώρες να χρηματοδοτούν
μακροπρόθεσμες μακροοικονομικές ανισορροπίες μέσω διασυνοριακών εισροών
κεφαλαίων, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση κινδύνου. Όταν οι εισροές αυτές
μετατράπηκαν σε εκροές, καθώς το οικονομικό περιβάλλον επιδεινώθηκε μετά το
2008, οι ανισορροπίες αυτές όχι μόνο οδήγησαν σε προβλήματα για τις εν λόγω χώρες
αλλά επίσης προκάλεσαν τη μετάδοση αυτών των προβλημάτων και σε άλλα μέρη της
ζώνης του ευρώ. Αυτές οι εξωτερικότητες οδήγησαν στην εμφάνιση μιας διττής κρίσης,
όπου το χρέος του ιδιωτικού τομέα (κυρίως χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων)
μετατράπηκε γρήγορα σε δημόσιο, με αποτέλεσμα να ενισχύεται ο αρνητικός
ανατροφοδοτούμενος βρόχος μεταξύ των κρατών και των τραπεζών.
Δεύτερον, οι παρατεινόμενες αποκλίσεις στην ανταγωνιστικότητα και στις
μακροοικονομικές ανισορροπίες αγνοήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Οι διαρκείς
ανισορροπίες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εντός της ζώνης του ευρώ, που
σηματοδοτούν τρωτά σημεία ορισμένων κρατών μελών, θεωρήθηκαν για μεγάλο
διάστημα ως ασήμαντες σε μια νομισματική ένωση. Εκτός από τη δημοσιονομική
εποπτεία, η υπόθεση εργασίας ήταν ότι δεν χρειάζεται να παρακολουθούνται στενά
οι μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η κρίση μας έχει διδάξει ότι οι ανισορροπίες σε
μεμονωμένες χώρες ενδέχεται να έχουν ισχυρές αρνητικές εξωτερικές επιπτώσεις σε
άλλες χώρες στο πλαίσιο μιας νομισματικής ένωσης.
Τρίτον, η ευρωζώνη χρησιμοποίησε ένα πλαίσιο συντονισμού και εποπτείας της
δημοσιονομικής πολιτικής. Η ύπαρξη δημοσιονομικών κανόνων σε επίπεδο ΕΕ,
κωδικοποιημένων στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και στη Διαδικασία
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υπερβολικού ελλείμματος της Συνθήκης, οφείλεται στην ανάγκη διασφάλισης της
δημοσιονομικής πειθαρχίας και αυτόματης σταθεροποίησης σε περιόδους ύφεσης.
Ωστόσο, το προηγούμενο πλαίσιο δεν διέθετε επαρκή αντικίνητρα και η εφαρμογή
του από τα κράτη μέλη εντός της Ευρωζώνης παρέμενε ανεπαρκώς αυστηρή. Ως
αποτέλεσμα, οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ δεν περιόρισαν επαρκώς τις
δημοσιονομικές πολιτικές.
Έλλειψη αποτελεσματικών εργαλείων διαχείρισης κρίσεων
Πρώτον, ο σχεδιασμός της ζώνης του ευρώ υπέθετε ότι η σταθεροποίηση θα
πραγματοποιούταν σε εθνικό επίπεδο και σε μεγάλο βαθμό αυτόματα. Ωστόσο, η
κρίση μας έδειξε ότι οι «απορροφητές κραδασμών» σε εθνικό επίπεδο είναι
ανεπαρκείς σε περίπτωση σοβαρής χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.
Πράγματι, η κλίμακα του σοκ μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 ήταν
πρωτοφανής σε αρκετές χώρες και υπερέβη κατά πολύ την εθνική τους ικανότητα
απορρόφησης κραδασμών. Η ζώνη του ευρώ δεν διέθετε μηχανισμούς για την παροχή
οικονομικής στήριξης σε χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, για την εξασφάλιση
αποτελεσματικού καταμερισμού του κινδύνου και την πρόληψη της διασυνοριακής
μετάδοσης.
Δεύτερον, η χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε ότι η διασυνοριακή μετάδοση της
κρίσης είναι η ακούσια συνέπεια της ολοκλήρωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Ωστόσο, η ζώνη του ευρώ δεν διέθετε αποτελεσματικά μέσα για την άμβλυνση της
μετάδοσης.

4.3 Ο ρόλος της ΕΚΤ στην αντιμετώπιση των συνεπειών της
κρίσης χρέους
Προκειμένου να εξουδετερωθούν οι ακραίες αναταραχές στην αγορά, η ΕΚΤ εισήγαγε
το Μάιο του 2010 το Πρόγραμμα Αγοράς Τίτλων (Securities Market Programme –
SMP), το οποίο αποτέλεσε την πρώτη της συμμετοχή στις αγορές προβληματικών
κρατικών ομολόγων - βάσει των οποίων θα αγόραζε ένα απροσδιόριστο ποσό
κρατικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. Οι παρεμβάσεις θα «αποστειρώνονταν»
με αντισταθμιστικές πωλήσεις των τοκοφόρων καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα,
έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η στάση της νομισματικής πολιτικής. Η ΕΚΤ δεν
αποκάλυψε το συνολικό ποσό που θα δαπανούσε, ένα χρονικό πλαίσιο για τις αγορές,
ούτε και τους τίτλους στους οποίους θα στόχευε, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα
εξασθένησαν κατά πολύ τις επιπτώσεις τους στην αγορά.
Οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος συγκεντρώθηκαν κατά κύριο λόγο στο
διάστημα Μαΐου-Ιουνίου του 2010 και Αυγούστου-Νοεμβρίου του 2011 ενώ το

74

πρόγραμμα ήταν ανενεργό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Διακόπηκε τον Μάρτιο του
2011, αλλά επαναλήφθηκε τον Αύγουστο του ίδιου έτους, με σημαντικές αγορές ιταλικού
και ισπανικού κρατικού χρέους, με κάποιες θετικές επιπτώσεις στα περιθώριά τους σε
συνθήκες αστάθειας στις αγορές.
Διάγραμμα 5

Αποδόσεις κρατικών ομολόγων Ευρωζώνης
2007-2017
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Πηγή δεδομένων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Το Σεπτέμβριο του 2012 το πρόγραμμα διακόπηκε και αντικαταστάθηκε από το
πρόγραμμα Άμεσων Νομισματικών Συναλλαγών (Outright Monetary TransactionsOMT).31
Στο πλαίσιο του προγράμματος SMP, η ΕΚΤ διακράτησε χρεόγραφα μέχρι το ύψος των
220 δισ. Ευρώ, τα οποία μειώθηκαν σταδιακά καθώς μειώθηκε η πίεση στην αγορά (σε 138
δισεκ. Ευρώ τον Μάιο του 2015). Τον Οκτώβριο του 2011, στο ύψος των εντάσεων στην
αγορά ιταλικού και ισπανικού κρατικού χρέους, η ΕΚΤ ανακοίνωσε επίσης ότι θα

31Η

ανακοίνωση του προγράμματος OMT προκάλεσε αντιδράσεις στη Γερμανία και την προσφυγή Γερμανικών
παρατάξεων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα επιχειρήματα:
1. της παράβασης του Καταστατικού της ΕΚΤ (υποστηρίχθηκε ότι το πρόγραμμα OMT παραβιάζει το στόχο της
νομισματικής πολιτικής επεμβαίνοντας και στη δημοσιονομική πολιτική) και
2. ότι το πρόγραμμα OMT αποτελεί χρηματοδότηση του χρέους μέσω νομισματικής επέκτασης κάτι που απαγορεύεται από
τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της ΕΕ αποφάσισε τον Ιούνιο του 2015 ότι το πρόγραμμα ΟΜΤ είναι συμβατό με την ευρωπαϊκή
νομοθεσία.
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αγοράσει πρόσθετα €40 δισ. Καλυμμένα ομόλογα (Covered Bond Purchase Programme
2-CBPP2).
Σε ένα ραγδαία επιδεινούμενο περιβάλλον, η ΕΚΤ έσπευσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες
χρηματοδότησης των τραπεζών. Η υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών
μειώθηκε από 2% σε 1% τον Ιανουάριο του 2012. Επιπλέον, η ΕΚΤ εγκαινίασε δύο «πολύ
μακροπρόθεσμες» πράξεις αναχρηματοδότησης (Very Long Term Refinancing
Operations - VLTROs) τον Δεκέμβριο του 2011 και τον Φεβρουάριο του 2012, με διάρκεια
τριών ετών. Το ποσό που αντλήθηκε ανήλθε σε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ, με το
μεγαλύτερο μερίδιο να πηγαίνει στις ιταλικές και τις ισπανικές τράπεζες. Το Ενεργητικό
της ΕΚΤ αυξήθηκε αισθητά.
Διάγραμμα 6
Εξέλιξη συνολικού Ενεργητικού ΕΚΤ
1999-2016
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Πηγή δεδομένων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η κατάσταση αγωνίας και αμοιβαίας δυσπιστίας στο τραπεζικό σύστημα, εκείνη την
εποχή αντανακλάται στο γεγονός ότι οι τράπεζες του Ευρωσυστήματος επιλέγουν να
σταθμεύσουν κοντά στα 600 δισεκατομμύρια ευρώ στην ΕΚΤ για να διατηρήσουν ένα
μαξιλάρι ρευστότητας αντί να δανείσουν τα κεφάλαια αυτά. Υιοθετήθηκαν νέα μέτρα για
τη χαλάρωση των περιορισμών στις αποδεκτές εξασφαλίσεις, ως απάντηση στην
προοδευτική υποβάθμιση κρατικών ομολόγων32 σε «μη-επενδυτικού» βαθμού.33

32

Τα κρατικά ομόλογα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο για τις ιδιωτικές τράπεζες ως εξασφάλιση, όταν δανείζονται από τις
ΕθνΚΤ
33 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αντέδρασε αρχικά παρέχοντας εξαίρεση για τα κρατικά ομόλογα και τα χρεόγραφα
του ιδιωτικού τομέα που έφεραν την εγγύηση των κρατών αυτών που βρίσκονταν κάτω από τις ελάχιστες απαιτήσεις
διαβάθμισης, κατά περίπτωση. Το Μάιο του 2013, η ΕΚΤ γενίκευσε τις εξαιρέσεις αυτές με την παραίτηση από την απαίτηση
αξιολόγησης για τις χώρες που υποστηρίχθηκαν και συμμορφώνονται με ένα πρόγραμμα προσαρμογής της Ε.Ε. και του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης για τίτλους που καλύπτονται από
περιουσιακά στοιχεία (Asset Backed Securities - ABS), οι οποίες δεν είχαν επηρεαστεί από το πρώτο κύμα βελτίωσης των
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Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2011, η ΕΚΤ αύξησε
δύο φορές το επιτόκιό της (συνολικά κατά 50 μονάδες βάσης) για να αντιμετωπίσει τον
επιταχυνόμενο πληθωρισμό και την ταχεία πιστωτική επέκταση στη Γερμανία και σε
άλλες βασικές χώρες. Η κίνηση αποδείχθηκε ατυχής και αντιστράφηκε πριν από το τέλος
του έτους.
Αντί να υποχωρήσει μετά τις μεγάλες εισροές ρευστότητας από την ΕΚΤ, οι πιέσεις
συνέχισαν να αναπτύσσονται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012. Οι αποδόσεις των
κρατικών ομολόγων σε ορισμένες χώρες της ευρωζώνης έφθασαν σε νέα ύψη (βλ
διάγραμμα 5), ενσωματώνοντας όλο και περισσότερο ένα ασφάλιστρο κινδύνου που
αφορούσε την πιθανότητα κάποια από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να αναγκαστούν
να αποχωρήσουν από αυτήν. Τελικά, η προοπτική της κατάρρευσης ολόκληρης της
ευρωζώνης οδήγησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Σύνοδο Κορυφής των κρατώνμελών της Ευρωζώνης τον Ιούνιο του 2012, στο να ξεκινήσουν το σχέδιο της τραπεζικής
ενοποίησης, το οποίο αποσκοπούσε στο να σπάσει τη θηλιά τραπεζών και κρατών.
Παράλληλα η γερμανική κυβέρνηση έκανε γνωστό ότι η έξοδος της Ελλάδας από την
ευρωζώνη δεν ήταν πλέον επιλογή.
Σε αυτό το φόντο, στις 26 Ιουλίου 2012, ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Mario Draghi δήλωσε σε
ομιλία του σε επενδυτές στο Lancaster House, στο Λονδίνο, ότι η ΕΚΤ ήταν "έτοιμη να
κάνει ό, τι χρειάζεται για τη διαφύλαξη του ευρώ". Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, με την
ανακοίνωση του προγράμματος OMT, σύμφωνα με το οποίο η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ θα είχαν
τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν για απεριόριστα ποσά σε δευτερογενείς αγορές
ομολόγων συγκεκριμένων μελών της ευρωζώνης χωρίς προκαθορισμένο χρονικό όριο, η
ΕΚΤ, de facto, έθεσε τον εαυτό της ως δανειστή έσχατης προσφυγής, που στέκεται πίσω
από τα κράτη της ευρωζώνης σε περίπτωση μεγάλων ιδιοσυγκρασιακών οικονομικών
κρίσεων. Ωστόσο, αυτές οι παρεμβάσεις θα ξεκινούσαν μόνον αφού η ενδιαφερόμενη
χώρα είχε υπογράψει ένα οικονομικό πρόγραμμα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) ή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας
(ESM), που συνεπάγεται "αυστηρούς και αποτελεσματικούς όρους".

4.3.1 Η πορεία προς τις αντισυμβατικές πολιτικές.
Η ομιλία του προέδρου της ΕΚΤ, Mario Draghi στο Jackson Hole τον Αύγουστο του 2014,
σηματοδότησε μια νέα στροφή στην πολιτική της ΕΚΤ, από μία παθητική νομισματική
στάση αναμονής αναζήτησης ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα στην ενεργό
επεκτατική ώθηση, στάση που δεν είχε προηγούμενο στη σύντομη ιστορία του θεσμού. Η

ασφαλειών το 2008, μειώθηκαν από το βαθμό AAA σε A (Δεκέμβριος 2011) και στη συνέχεια σε BBB (οριακά πάνω από το
όριο του να χαρακτηριστούν «μη-επενδυτικού βαθμού», Ιούνιος 2012) για ένα ευρύ φάσμα τίτλων. Τον Δεκέμβριο του 2011,
η ΕΚΤ υιοθέτησε επίσης ένα πρόσθετο πλαίσιο πιστοληπτικών απαιτήσεων βάσει του οποίου οι μεμονωμένες ΕθνΚΤ είχαν
τη δυνατότητα να δεχθούν με δική τους ευθύνη πιστωτικές απαιτήσεις χαμηλότερης ποιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι
είχαν καθορίσει τα δικά τους κριτήρια επιλεξιμότητας και αυτά είχαν εγκριθεί από την ΕΚΤ. Επτά ΕθνΚΤ έκαναν χρήση
αυτής της επιλογής.
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αντίσταση στην ενεργή επέκταση εντός του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ ήταν ισχυρή
καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης και αντικατοπτρίζεται στον συστηματικά βραδύτερο
ρυθμό μειώσεων των επίσημων επιτοκίων σε σχέση με τις άλλες κύριες κεντρικές τράπεζες
από το 2009 μέχρι σχεδόν το τέλος του 2013 (βλ. διάγραμμα 4). Αυτή η ως τότε στάση
έστελνε το μήνυμα ενός συνεχιζόμενου σχετικού νομισματικού περιορισμού που κατά
πάσα πιθανότητα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αδικαιολόγητα υψηλή
συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ από την αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Πράγματι, όταν ο ισολογισμός της ΕΚΤ άρχισε να συρρικνώνεται μετά την ανακοίνωση
των OMT, αυτό θεωρήθηκε από τα στελέχη της ΕΚΤ ως ένδειξη μιας ευπρόσδεκτης
ομαλοποίησης των οικονομικών συνθηκών, αλλά παραβλέφθηκε η αρνητική επίδραση
των υψηλών επιτοκίων στη ζήτηση ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα και έτσι η
νομισματική πολιτική παρέμεινε υπερβολικά σφιχτή.
Στην ομιλία του, ο Draghi ανέφερε ότι οι επεκτατικές πολιτικές από πλευράς ζήτησης είναι
δικαιολογημένες και τόνισε ότι "αν αυτή η περίοδος χαμηλού πληθωρισμού διαρκέσει για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ο κίνδυνος για τη σταθερότητα των τιμών θα αυξηθεί"
και "χωρίς μεγαλύτερη συνολική ζήτηση, διακινδυνεύουμε μεγαλύτερη διαρθρωτική
ανεργία".
Διάγραμμα 7

Διακύμανση ανεργίας 2007-2016
Ευρωζώνη - Η.Π.Α. - Μ.Βρετανία
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Πηγή δεδομένων: Eurostat
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Διάγραμμα 8

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ* στην Ευρωζώνη
2008-2017
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Πηγή δεδομένων: Eurostat
*Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς (σταθερή σύνθεση)

Ακόμα πιο αποκαλυπτική είναι η ομιλία του Draghi στο Άμστερνταμ τον Απρίλιο του
2014 όπου εξήγησε ότι όταν οι κεντρικές τράπεζες φτάνουν σε σχεδόν μηδενικά επιτόκια
βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, εξαφανίζεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις
τρέχουσες αλλαγές στο βραχυπρόθεσμο επιτόκιο για να σηματοδοτήσουν την απάντηση
της νομισματικής πολιτικής σε μια μεταβαλλόμενη προοπτική του πληθωρισμού. Και
επεσήμανε πως γίνεται όλο και πιο σημαντικό το να επικοινωνηθούν άμεσα οι
μελλοντικές μεταβολές των επιτοκίων για να καθοδηγηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι
προσδοκίες με ένα ευρύ φάσμα μέτρων και πιο ενεργή επικοινωνία για τη λειτουργία της
αντίδρασης της ΕΚΤ.
Το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του 2014 η οικονομία της ευρωζώνης «πάγωσε»
απροσδόκητα, με μερικές περιφερειακές χώρες να υποχωρούν και πάλι σε ύφεση. Τα
συνολικά ποσοστά πληθωρισμού εξακολούθησαν να υποχωρούν προς τα κάτω, με τους
αρνητικούς ρυθμούς να επεκτείνονται σε περισσότερες χώρες και να τροφοδοτούν τους
φόβους για αποπληθωρισμό.
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Διάγραμμα 9

Πληθωρισμός Ευρωζώνης
2008-2017
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Πηγή δεδομένων: Eurostat

Επιπλέον εντός του 2014 η ΕΚΤ αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για τα
μελλοντικά επίπεδα πληθωρισμού 3 διαδοχικές φορές (μηνιαία δελτία ΕΚΤ Ιουνίου,
Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2014) ενώ και η ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο ανέβηκε περίπου
στο 1,40 κατά το 1ο τρίμηνο του 2014.
Διάγραμμα 10

Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο
2007-2017
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Πηγή δεδομένων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
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Οι αποφάσεις της ΕΚΤ τους επόμενους μήνες, επιβεβαίωσαν την ανακοίνωση του
Άμστερνταμ. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2014, τα επιτόκια των MROs και της
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων μειώθηκαν κατά 20 μονάδες βάσης, αντίστοιχα σε
0,05% και σε -0,20%, ενώ το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης μειώθηκε
κατά 45 μονάδες βάσης στο 0,30%. Μια νέα σειρά Στοχευμένων Πράξεων πιο
Mακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (Targeted Longer-Term Refinancing
Operations – TLTROs) ανακοινώθηκε τον Ιούνιο, με τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ να
συνδέεται με την απαίτηση για παροχή πιστώσεων στην πραγματική οικονομία. Η
χρηματοδότηση αυτή διατέθηκε μέσω δύο παραθύρων, τον Σεπτέμβριο και τον
Δεκέμβριο, και ακολούθησαν περαιτέρω παράθυρα από τον Μάρτιο του 2015 έως τον
Ιούνιο του 2016. Είχαν διάρκεια μέχρι και τέσσερα χρόνια, αρχικά με μικρή προσαύξηση
επί του ποσοστού των MROs (10 μονάδες βάσης), η οποία στη συνέχεια εξαλείφθηκε (τον
Ιανουάριο του 2015).
Ωστόσο, η απορρόφηση της χρηματοδότησης δεν ήταν πλήρης (συνολικά περίπου 212
δισεκ. Ευρώ), ενώ η συνολική ρευστότητα που παρείχε η ΕΚΤ στο τραπεζικό σύστημα
μειώθηκε στην πραγματικότητα το τελευταίο τρίμηνο του 2014 - σαφής ένδειξη της
συνεχιζόμενης αδυναμίας στη ζήτηση για πίστωση από την οικονομία και, ταυτόχρονα,
της σταδιακής εξομάλυνσης των συνθηκών χρηματοδότησης των τραπεζών στις
κεφαλαιαγορές. Η αντίθεση με τις πράξεις VLTROs που προσφέρθηκαν στα τέλη του 2011
και τις αρχές του 2012 δεν θα μπορούσε να είναι πιο έντονη: στην περίπτωση εκείνη η
ζήτηση ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ, καθώς τα διατραπεζικά κανάλια
χρηματοδότησης είχαν παγώσει. Οι πράξεις ΤLTROs, από την άλλη πλευρά,
χρησιμοποιήθηκαν μάλλον για να υποκαταστήσουν τις υπάρχουσες γραμμές
χρηματοδότησης με ευνοϊκότερους όρους, ενώ η καθαρή προσφυγή των τραπεζών στην
ΕΚΤ μειώθηκε.
Το φθινόπωρο του 2014, η ΕΚΤ ξεκίνησε επίσης και δύο προγράμματα αγοράς
περιουσιακών στοιχείων του ιδιωτικού τομέα, ένα πρόγραμμα αγοράς τίτλων έναντι
περιουσιακών στοιχείων (Asset-Backed Securities Purchase Programme ABSPP, από το
Νοέμβριο) και ένα νέο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών (CBPP3, τον
Οκτώβριο) τα οποία θα διαρκούσαν για δύο χρόνια. Και στις δύο περιπτώσεις, ο σκοπός
ήταν να ενθαρρυνθεί η αύξηση του δανεισμού στον ιδιωτικό τομέα με την ενίσχυση του
κινήτρου για την παροχή δανείων τα οποία θα μπορούσαν να τιτλοποιηθούν σε
ελκυστικές συνθήκες (σε αγορές που εξακολουθούσαν να έχουν σημαντικά προβλήματα)
αλλά και με τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των τραπεζών. Τα σχετικά ποσά αρχικά
ήταν μάλλον μικρά (συνολικά περίπου 32 δισ. Ευρώ μέχρι το τέλος του 2014), αλλά οι
αγορές θα συνεχίζονταν με σταθερό ρυθμό 10 δισ. Ευρώ ανά μήνα.
Τελικά, η συνεχιζόμενη υποτονικότητα της οικονομίας, και οι επανειλημμένες
αναθεωρήσεις προς τα κάτω των εκτιμήσεων της πορείας του πληθωρισμού, ο οποίoς το
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Δεκέμβριο του 2014 πέρασε σε αρνητικά επίπεδα, οδήγησαν σε ευρεία συναίνεση στο
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ώστε να προχωρήσει στην ποσοτική χαλάρωση (QE).

4.4 Γιατί Ποσοτική Χαλάρωση;
Η πλέον υψηλού προφίλ μορφή αντισυμβατικής νομισματικής πολιτικής είναι η
ποσοτική χαλάρωση (Quantitative Easing - QE). Η φράση χρησιμοποιήθηκε για
πρώτη φορά στην Ιαπωνία όταν αντιμετώπισε το «σκάσιμο της φούσκας των
ακινήτων» και τις αποπληθωριστικές πιέσεις που ακολούθησαν τη δεκαετία του 1990.
Η συμβατική νομισματική πολιτική λειτουργεί επηρεάζοντας τα βραχυπρόθεσμα
επιτόκια μέσω πράξεων ανοικτής αγοράς. Με την αγορά ή πώληση τίτλων από το
τραπεζικό σύστημα, επηρεάζεται το επίπεδο των αποθεματικών που διατηρούν οι
τράπεζες στο σύστημα. Σε ομαλές περιόδους, αυτές οι διακυμάνσεις του όγκου των
αποθεμάτων είναι απλώς ένα υποπροϊόν και δεν αποτελούν εστίαση ή στόχο της ίδιας
της πολιτικής. Αντίθετα, οι διακυμάνσεις των αποθεματικών αποτελούν μέσο για την
επίτευξη των επιθυμητών αλλαγών στα επιτόκια. Η φράση «Ποσοτική Χαλάρωση»
εισήχθη για να σηματοδοτήσει μια μετατόπιση της εστίασης προς τη στόχευση
ποσοτικών μεταβλητών. Με τα επιτόκια στο κατώτατο (μηδενικό) επίπεδο, η Τράπεζα
της Ιαπωνίας σκόπευε να αγοράσει κρατικά χρεόγραφα από τον τραπεζικό τομέα και
με τον τρόπο αυτό να ενισχύσει το επίπεδο των ταμειακών αποθεματικών που
κατείχαν οι τράπεζες στο σύστημα. Η ελπίδα ήταν ότι με τη στόχευση ενός αρκετά
υψηλού επιπέδου αποθεματικών, τελικά αυτό θα μεταφερθεί σε δανεισμό στην
ευρύτερη οικονομία, βοηθώντας στην αύξηση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων
και θα απομακρύνει τις αποπληθωριστικές δυνάμεις.
Κανονικά, οι πράξεις νομισματικής πολιτικής δρουν θέτοντας έναν στόχο για το
επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς ή της αγορά χρήματος και, στη συνέχεια,
προσαρμόζουν την προσφορά χρήματος από την κεντρική τράπεζα για την επίτευξη
αυτού του στόχου.
Εντούτοις, από τη στιγμή που κάποιο σοκ στην αγορά οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμα
επιτόκια κοντά στο μηδέν, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για περαιτέρω μείωση αυτών
επιτοκίων, και επομένως ο συνήθης μηχανισμός δημιουργίας υψηλότερης συνολικής
ζήτησης για κατανάλωση και επενδύσεις με κίνητρο τα χαμηλότερα επιτόκια
καθίσταται ανενεργός.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η κεντρική τράπεζα μπορεί να προσπαθήσει να
αναζωπυρώσει την οικονομία και τον πληθωρισμό, μειώνοντας τα μακροπρόθεσμα
επιτόκια, τα οποία παραμένουν θετικά, ακόμη και μετά τη μείωση των
βραχυπρόθεσμων επιτοκίων στο μηδέν.
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Η κεντρική τράπεζα μπορεί να επιδιώξει να επηρεάσει τις προσδοκίες των επιτοκίων
δεσμευόμενη σε μια πολιτική παρατεταμένης περιόδου χαμηλών επιτοκίων
(καθοδήγηση προς τα εμπρός – forward guidance), ή μπορεί να στοχεύσει στην άμεση
μεταβολή της τιμής των μακροπρόθεσμων τίτλων με την άμεση αγορά τους και,
συνεπώς, να οδηγήσει σε μια σειρά αντικαταστάσεων περιουσιακών στοιχείων σε
ιδιωτικά χαρτοφυλάκια (επίδραση ισοζυγίου χαρτοφυλακίου - portfolio balance effect).
Τα δύο αυτά κανάλια μετάδοσης δεν αλληλοαποκλείονται και στην πράξη
αλληλοσυμπληρώνονται. Και στις δύο περιπτώσεις θα υπήρχε μια ισοπέδωση της
καμπύλης αποδόσεων. Για το σκοπό αυτό, η προσφορά χρήματος από την Κεντρική
τράπεζα (το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού της κεντρικής τράπεζας) πρέπει να
αυξηθεί σημαντικά, γι' αυτό και οι πολιτικές αυτές αναφέρονται συνήθως ως ποσοτική
χαλάρωση. Η μεγάλη αύξηση της προσφοράς χρήματος αποτέλεσε έτσι το
χαρακτηριστικό γνώρισμα των αντισυμβατικών πολιτικών, οι επιχειρησιακοί στόχοι
των οποίων ανακοινώνονται συνήθως ως προγραμματισμένες αγορές περιουσιακών
στοιχείων σε καθορισμένο χρονικό ορίζοντα, μαζί με την επακόλουθη επέκταση του
ισολογισμού της κεντρικής τράπεζας.
Διάγραμμα 11

Μεταβολές Ενεργητικού ECB-FED-Bank of England
2007-2016*
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Πηγές δεδομένων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Τράπεζα της Αγγλίας, Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Η.Π.Α.
*Η Τράπεζα της Αγγλίας δεν έχει δημοσιοποιήσει στοιχεία για το 2016.
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Η καθοδήγηση προς τα εμπρός, δηλαδή η πιο σαφής πληροφόρηση και δέσμευση της
Κεντρικής τράπεζας σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων πολιτικής της,
μπορεί να στοχεύει στο να εμποδίσει τη μεταβλητότητα της αγοράς (και ιδιαίτερα τη
μεταβλητότητα των επιτοκίων) να επηρεάσει την κατεύθυνση της νομισματικής
πολιτικής σε ανεπιθύμητες κατευθύνσεις και να παρεμποδίσει τη μετάδοση του
υπάρχοντος ποσού διευκόλυνσης. Με τη σειρά της, η μειωμένη αβεβαιότητα
αναφορικά με το ύψος των επιτοκίων θα βελτιώσει τον προγραμματισμό των
ιδιωτικών οικονομικών παραγόντων, όσον αφορά τις τρέχουσες και μελλοντικές
οικονομικές τους αποφάσεις.
Το 2ο κανάλι μετάδοσης, η επίδραση ισοζυγίου χαρτοφυλακίου, υποθέτει ότι τα
μακροπρόθεσμα επιτόκια ενσωματώνουν ένα διασφαλιστικό περιθώριο επιτοκίου
λόγω της ατελούς δυνατότητας υποκατάστασης των τίτλων σε χαρτοφυλάκια ιδιωτών
επενδυτών κατά τη διάρκεια της διάρθρωσης των επιτοκίων. Αυτό μπορεί να
οφείλεται σε παράγοντες όπως ιδιοσυγκρασιακές ιδιωτικές προτιμήσεις, διαρθρωτικά
χαρακτηριστικά της αγοράς (υψηλό κόστος συναλλαγών ή αντιστάθμισης ορισμένων
τίτλων) και κανονιστικοί περιορισμοί στο είδος των τίτλων που ενδέχεται να κατέχουν
ορισμένοι επενδυτές, π.χ. συνταξιοδοτικά ταμεία. Η ατελής δυνατότητα
υποκατάστασης συνεπάγεται ότι οι μεταβολές στην προσφορά περιουσιακών
στοιχείων που διατίθενται στους ιδιώτες επενδυτές θα επηρεάσουν την τιμή και την
απόδοση τους.
Κατά κύριο λόγο, οι πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις αναμένεται εύλογα να
προκύψουν από τη μετατόπιση των ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στις μετοχές (γενικά,
σε πιο ριψοκίνδυνους τίτλους), στα ακίνητα και στα ξένα περιουσιακά στοιχεία. Η
μετατόπιση στα ξένα περιουσιακά στοιχεία, οδηγεί επίσης σε υποτίμηση της
συναλλαγματικής ισοτιμίας με συνακόλουθη αύξηση της καθαρής εξωτερικής ζήτησης
για εγχώρια αγαθά, υπηρεσίες και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.
Η αποτελεσματικότητα της αντισυμβατικής αυτής νομισματικής πολιτικής στη μείωση
των επιτοκίων και στη μετατόπιση του χαρτοφυλακίου των επενδυτών προς τις
μετοχές, έχει πλέον γίνει προφανής με εκτεταμένη εμπειρική έρευνα. Η υιοθέτηση των
αντισυμβατικών πολιτικών συνοδεύεται συνήθως, όπως προαναφέρθηκε, και από
μεγάλη υποτίμηση στη συναλλαγματική ισοτιμία η οποία αργότερα πάντως
αναστρέφεται όταν η οικονομία αρχίζει να ανακάμπτει (χαρακτηριστικό παράδειγμα
η πορεία του δολαρίου, βλ. διάγραμμα 10).
Στην ευρωζώνη, όπως είδαμε στο διάγραμμα 10, η συναλλαγματική ισοτιμία είχε
αρχίσει να μειώνεται πολύ πριν από την ανακοίνωση της ποσοτικής χαλάρωσης από
την ΕΚΤ (Ιανουάριος 2015), αντανακλώντας το συνδυασμό της αναμενόμενης
σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ,
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και της αναμενόμενης χαλάρωσης από την ΕΚΤ. Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια
άρχισαν να μειώνονται μάλλον απότομα συμβαδίζοντας με τις ανακοινώσεις της ΕΚΤ
από τα τέλη του 2014, πριν καν ακόμη η ΕΚΤ δαπανήσει ένα ευρώ. Ένας σημαντικός
ρόλος στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αντισυμβατικών πολιτικών της
ΕΚΤ έγκειται στον συνδυασμό της ποσοτικής χαλάρωσης με τα αρνητικά ποσοστά των
τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΚΤ (διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων, βλ κεφ.3) τα
οποία ενισχύουν το κίνητρο για τις τράπεζες να αναζητούν άλλες εναλλακτικές λύσεις
στην ανάπτυξη της ρευστότητάς τους.

4.5 Χαρακτηριστικά της Ποσοτικής Χαλάρωσης της ΕΚΤ
4.5.1 Ιανουάριος 2015 - Φεβρουάριος 2016
Στις 22 Ιανουαρίου 2015, με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης στο -0,6%, ο Πρόεδρος
Draghi ανακοίνωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για ενίσχυση
της νομισματικής επέκτασης με την ανάληψη του διευρυμένου προγράμματος
αγοράς περιουσιακών στοιχείων (Expanded Asset Purchase Programme - EAPP),
στο πλαίσιο του οποίου το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών θα αγοράζει
κάθε μήνα 60 δις. Ευρώ αξίας ιδιωτικών και κρατικών τίτλων για την περίοδο
Μαρτίου 2015 - Σεπτεμβρίου 2016.
Με το EAPP, η ΕΚΤ πρόσθετε στα δύο ήδη δρομολογημένα προγράμματα αγοράς
χρεογράφων (πρόγραμμα αγοράς τίτλων έναντι περιουσιακών στοιχείων ABSPP και
το 3ο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών CBPP3) μέσω των οποίων οι αγορές
χρεογράφων θα ανέρχονταν στο ποσό των 10 δις Ευρώ ανά μήνα, ένα νέο
Πρόγραμμα Αγοράς χρεογράφων Δημόσιου Τομέα (Public Sector Purchase
Programme - PSPP) βάσει του οποίου το Ευρωσύστημα θα αγόραζε μηνιαίως
χρεόγραφα αξίας 50 δις ευρώ στη δευτερογενή αγορά κατά την περίοδο Μαρτίου 2015
- Σεπτεμβρίου 2016.
Η ΕΚΤ δεσμεύθηκε επίσης να συνεχίσει τις αγορές της στο πλαίσιο του προγράμματος
και για μεγαλύτερη διάρκεια, σε περίπτωση που ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού
δεν είχε δείξει μέχρι τότε «σταθερή προσαρμογή στην πορεία του πληθωρισμού που είναι
συνεπής με τον στόχο μας να επιτύχουμε ρυθμούς πληθωρισμού κάτω, αλλά κοντά στο 2%
μεσοπρόθεσμα». Η συνολική αξία των αγορασθέντων τίτλων θα ανερχόταν
τουλάχιστον στο €1,14 τρις ή 11% του ΑΕΠ της ευρωζώνης, επαναφέροντας τον
ισολογισμό της ΕΚΤ στο σημείο που βρισκόταν στο πιο δύσκολο σημείο της κρίσης,
στις αρχές του 2012 (βλ. διάγραμμα 6).
Οι αγορές χρεογράφων του δημόσιου τομέα ήταν αρχικά προγραμματισμένο να
ανέρχονταν σε 950 δισ. Ευρώ και να περιλαμβάνουν ομόλογα που εκδίδονται από τα
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κράτη μέλη και ορισμένους εθνικούς οργανισμούς (836 δισ. Ευρώ) και από ορισμένα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (114 δισ. Ευρώ)34. Οι τίτλοι ανακοινώθηκε ότι θα
αγοράζονταν από τις ΕθνΚΤ, υπό το συντονισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΚΤ, το οποίο έχει διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο του σχεδιασμού του προγράμματος.
Σε ό,τι αφορά τον επιμερισμό υποθετικών ζημιών, το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφάσισε ότι στο πλαίσιο του διευρυμένου προγράμματος αγοράς περιουσιακών
στοιχείων οι αγορές τίτλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (που θα αποτελούν το
12% των πρόσθετων αγορών περιουσιακών στοιχείων και τους οποίους θα αγοράζουν
οι ΕθνΚΤ) θα υπόκεινται σε επιμερισμό των κινδύνων και των ενδεχόμενων ζημιών.
Παράλληλα η ΕΚΤ θα διακρατεί το 8% των πρόσθετων αγορών περιουσιακών
στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά το 20% των πρόσθετων αγορών περιουσιακών
στοιχείων θα υπόκειται σε καθεστώς επιμερισμού των κινδύνων. Οι υπόλοιπες αγορές
περιουσιακών στοιχείων από τις ΕθνΚΤ, στα πλαίσια του προγράμματος PSPP, δεν θα
υπόκεινται σε επιμερισμό κινδύνων.
Οι αγορές εθνικών δημόσιων τίτλων (40 δισ. Ευρώ μηνιαίως ή 80% επί του συνολικού
όγκου αγορών στα πλαίσια του προγράμματος) που θα αποκτηθούν από τις ΕθνΚΤ
θα κατανεμηθούν αναλογικά, βάσει των μεριδίων τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, και ο
κίνδυνος ζημιών που θα προέρχονται από αυτές τις αγορές θα βαραίνει την εκάστοτε
ΕθνΚΤ.
Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε όσον αφορά τον επιμερισμό του κινδύνου ήταν
πιθανώς αναπόφευκτος, προκειμένου να επιτευχθεί ευρεία συναίνεση για την
Ποσοτική Χαλάρωση στο πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αφήνει τις
ενδεχόμενες απώλειες από αδυναμία αποπληρωμής κρατικού χρέους, στις ΕθνΚΤ.
Μειώνοντας τα περιθώρια κινδύνου και τον κατακερματισμό της αγοράς, η QE θα
μειώσει την πιθανότητα ενός τέτοιου γεγονότος και επομένως το ζήτημα ενδέχεται να
μην είναι σχετικό στην πράξη. Ωστόσο, εάν επανέλθει το σοβαρό πρόβλημα που
αντιμετώπισε την περίοδο 2011-12 η Ευρωζώνη, το Ευρωσύστημα ενδέχεται να εκτεθεί
σε ένα νέο «διαβολικό βρόχο» μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και των
κυβερνήσεών τους, κάτι που όχι μόνο θα αναιρεί τον διαχωρισμό μεταξύ
νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής που επιβάλλεται από τη Συνθήκη για
την Ε.Ε., αλλά θα μπορούσε θεωρητικά να βάλει σε κίνδυνο και την ίδια τη
νομισματική ένωση.
Η ΕΚΤ μέσω του προγράμματος αποφασίστηκε να αγοράζει δημόσιους τίτλους με
εναπομένουσα διάρκεια κατά την απόκτηση μεταξύ 2 και 30 ετών, με απόδοση
34

Οι εθνικοί οργανισμοί και τα ιδρύματα των οποίων τα ομόλογα είναι επιλέξιμα για αγορές του Ευρωσυστήματος
περιλαμβάνονται σε κατάλογο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ΕΚΤ, ο οποίος κατάλογος μπορεί να τροποποιηθεί
"βάσει εκτιμήσεων νομισματικής πολιτικής και αντανακλώντας δεόντως τα θέματα διαχείρισης κινδύνων".
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υψηλότερη από -20 μονάδες βάσης (το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων
της ΕΚΤ εκείνη την περίοδο). Οι αγορές χρεογράφων δε μπορούσαν να υπερβούν το
33% των εκκρεμών τίτλων ενός εκδότη και το 25% μιας έκδοσης τίτλων. Το όριο ανά
εκδότη έχει τεθεί ως μέσο διασφάλισης της λειτουργίας της αγοράς και της
διαμόρφωσης των τιμών, καθώς και του περιορισμού του κινδύνου να καταστεί η ΕΚΤ
κυρίαρχος πιστωτής των κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ. Για το σκοπό αυτό, το όριο
ανά εκδότη εφαρμόζεται στο σύνολο των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων.
Η ανακοίνωση της Ποσοτικής Χαλάρωσης οδήγησε σε άμεση μεταβολή των
προσδοκιών αναφορικά με τον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα ενώ και το Ευρώ
αποδυναμώθηκε δίνοντας μία ανάσα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις (βλ. διάγραμμα
10).
Οι αγορές μέσω του προγράμματος ξεκίνησαν στις 09/03/2015.
Παρά την αρχική βελτίωση των προσδοκιών αναφορικά με τον πληθωρισμό, αυτές
ανεστράφησαν από το καλοκαίρι του 2015, ενώ ο πληθωρισμός βρισκόταν κοντά στο
0% και όλες οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη και τα επίπεδα ανεργίας απεικόνιζαν
στασιμότητα (βλ. διαγράματα 8 και 9).
Το Νοέμβριο του 2015 η ΕΚΤ, ως μέτρο ομαλοποίησης του προγράμματος PSPP
αύξησε το όριο αγοράς της ανά μερίδιο έκδοσης, από 25% σε 33% ανά διεθνή
αναγνωριστικό αριθμό τίτλων, υπό τον όρο να ελέγχεται κατά περίπτωση ότι η εν
λόγω συμμετοχή κατά 33%, δεν θα οδηγήσει τις κεντρικές τράπεζες του
Ευρωσυστήματος να φτάσουν σε δεσμεύσεις μειοψηφίας σε σχέση με ρήτρες
συλλογικής δράσης.
Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους αποφασίστηκε η μείωση του επιτοκίου της διευκόλυνσης
αποδοχής καταθέσεων κατά 10 μονάδες βάσης στο ‑0,30% ενώ τα υπόλοιπα βασικά
επιτόκια παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.
Τον Ιανουάριο άρχισε να καθίσταται προφανές ότι χρειαζόταν ακόμα πιο επεκτατική
πολιτική από την πλευρά της ΕΚΤ. Στην 3μηνιαία έρευνα επαγγελματιών εκτιμητών
της ΕΚΤ όλοι οι χρονικοί δείκτες του πληθωρισμού κινήθηκαν καθοδικά όπως
φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, ενώ τον Φεβρουάριο του 2016 ο πληθωρισμός
υποχώρησε στο -0,2%.
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Πίνακας 2

Πηγή: Δελτίο τύπου ΕΚΤ, 22/01/2016

4.5.2 Μάρτιος 2016 – Μάρτιος 2017
Τον Μάρτιο του 2016 η ΕΚΤ ανακοίνωσε μια σειρά νέων μέτρων:

➢ Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος
μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 0%.
➢ Το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης μειώθηκε επίσης κατά
5 μονάδες βάσης σε 0,25% και
➢ Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων μειώθηκε κατά 10
μονάδες βάσης σε -0,40%.
Τα νέα επιτόκια τέθηκαν σε ισχύ στις 16 Μαρτίου 2016.
Παράλληλα ανακοινώθηκε πως:
• οι μηνιαίες αγορές που διενεργούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς
περιουσιακών στοιχείων θα αυξάνονταν κατά 20 δις Ευρώ από τον Απρίλιο του
ίδιου έτους, φτάνοντας πλέον την αξία των 80 δισεκ. ευρώ ανά μήνα και
• ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας (investment grade) εκφρασμένα σε ευρώ τα οποία
έχουν εκδοθεί από μη τραπεζικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στη ζώνη του
ευρώ θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο περιουσιακών στοιχείων που κρίνονται
αποδεκτά για τη διενέργεια τακτικών αγορών. Το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφάσισε επίσης να προσαρμόσει τις παραμέτρους του προγράμματος αγοράς
χρεογράφων δημόσιου τομέα (PSPP). Τα όρια των χρεογράφων ανά εκδότη και
ανά τίτλο που εκδίδονται από επιλέξιμους διεθνείς οργανισμούς και πολυμερείς
τράπεζες ανάπτυξης αυξήθηκαν στο 50% από το 33%.
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• προστίθεται στις αγορές τίτλων το Πρόγραμμα Αγοράς Χρεογράφων Εταιρικού
Τομέα (Corporate Sector Purchase Programme- CSPP). Το μέτρο σκόπευε να
συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της μεταβίβασης των αγοραπωλησιών
στοιχείων του ενεργητικού του Ευρωσυστήματος στις συνθήκες χρηματοδότησης
της πραγματικής οικονομίας
Επιπρόσθετα, εισάγεται μια νέα δέσμη τεσσάρων στοχευμένων πράξεων πιο
μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO II), διάρκειας 4 ετών η καθεμία, με
έναρξη τον θα Ιούνιο του 2016 και λήξη το Μάρτιο του 2017. Οι πράξεις αυτές θα
πραγματοποιούνταν ανά 3μηνο.
Κάνοντας προφανές ότι ο στόχος του προγράμματος TLTRO II είναι η διοχέτευση
ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, η ΕΚΤ ανακοίνωσε πως:

✓ οι αντισυμβαλλόμενοι που αύξησαν την παροχή αποδεκτών καθαρών
χορηγήσεων35 κατά την δωδεκάμηνη περίοδο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2016,
αποφασίστηκε ότι θα είχαν πρόσβαση σε περισσότερα κεφάλαια από τους
αντισυμβαλλομένους που εμφάνιζαν μείωση αποδεκτών καθαρών
χορηγήσεων κατά την ίδια περίοδο (η διαφορά για αυτούς τους
αντισυμβαλλόμενους θα ισούταν με τη μείωση των καθαρών αποδεκτών
χορηγήσεων κατά την προαναφερθείσα περίοδο)
✓ Οι αντισυμβαλλόμενοι των οποίων οι αποδεκτές καθαρές χορηγήσεις κατά την
περίοδο μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2016 και 31ης Ιανουαρίου 2018 υπερβαίνουν
το όριο αναφοράς36 θα χρεώνονται με χαμηλότερο επιτόκιο για ολόκληρη τη
διάρκεια της πράξης. Αυτός ο χαμηλότερος συντελεστής θα συνδέεται με το
επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων που ισχύει κατά την
κατανομή κάθε πράξης.
Η δυναμική αυτή αντίδραση έφερε σχετικά άμεσα αποτελέσματα αναφορικά με την
παροχή δανεισμού από τον χρηματοπιστωτικό τομέα η οποία αποτυπώθηκε στις
3μηνιαίες έρευνες της ΕΚΤ περί τραπεζικού δανεισμού στην Ευρωζώνη (euro area
bank lending survey). Συγκεκριμένα σε όλες τις έρευνες κατά το διάστημα Απριλίου
2016 – Απριλίου 2017 αποτυπώνεται η βαθμιαία βελτίωση στην παροχή χορηγήσεων
και η αυξημένη ζήτηση για αυτές. Παράλληλα παρουσιάστηκε μείωση των επιτόκια
δανεισμού επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Το πρόγραμμα TLTRO II βοήθησε τις
35

«αποδεκτές καθαρές χορηγήσεις»: ακαθάριστες χορηγήσεις αποδεκτών δανείων στη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου,
κατόπιν αφαίρεσης τυχόν αποπληρωμών ανεξόφλητων υπολοίπων των αποδεκτών δανείων
«αποδεκτά δάνεια»: δάνεια τα οποία χορηγούνται σε (μη χρηματοοικονομικές) εταιρείες και νοικοκυριά
(συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά) που είναι κάτοικοι κρατών
μελών με νόμισμα το ευρώ, εξαιρουμένων των δανείων που χορηγούνται σε νοικοκυριά για αγορά κατοικίας
36 Το όριο αναφοράς ενός συμμετέχοντα καθορίζεται στη δεδομένη περίπτωση με βάση τις αποδεκτές καθαρές χορηγήσεις
κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που εκτείνεται από την 1η Μαΐου 2013 έως την 30ή Απριλίου 2014
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τράπεζες να αυξήσουν τη κερδοφορία τους αλλά παράλληλα τις ώθησε στο να
χαλαρώσουν τα πιστωτικά τους κριτήρια σε όλες τις κατηγορίες δανείων (σε
συνδυασμό με τη γενικότερη νομισματική πολιτική).
Παρ’ όλα αυτά τα πιστωτικά κριτήρια των τραπεζών παραμένουν πιο αυστηρά σε
σχέση με την προ-κρίσης εποχή ενώ οι προσδοκίες για αύξηση του πληθωρισμού
παρέμειναν αρκετά φειδωλές εντός του 2016 με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης
πάντως το Δεκέμβριο του 2016 να ξεπερνάει το 1% για 1η φορά μετά το Σεπτέμβριο
του 2013.
Υπό το πρίσμα αυτό η ΕΚΤ το Δεκέμβριο του 2016 (και αφού είχε προηγηθεί το
Νοέμβριο επέκταση των αποδεκτών τίτλων ώστε να είναι επιλέξιμα και ορισμένα
χρεόγραφα με αρνητικές ταμειακές ροές), ανακοίνωσε την επέκταση του
Προγράμματος Αγοράς Περιουσιακών Στοιχείων «μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του
2017 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο
διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με
την επιδίωξή του για τον πληθωρισμό. Εάν, στο μεταξύ, οι προοπτικές καταστούν λιγότερο
ευνοϊκές ή οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες παύσουν να υποστηρίζουν την περαιτέρω πρόοδο
προς μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο
προτίθεται να αυξήσει το μέγεθος και/ή τη διάρκεια του προγράμματος».
Δεδομένης πάντως της αύξησης του πληθωρισμού αλλά και των προσδοκιών για την
μεσοπρόθεσμη και πιο μακροπρόθεσμη πορεία του (η οποία αποτυπώθηκε και στις
3μηνιαίες έρευνες επαγγελματιών εκτιμητών της ΕΚΤ τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο
του 2017), αποφασίστηκε το ύψος των καθαρών αγορών περιουσιακών στοιχείων να
διαμορφωθεί σε 60 δισεκ. ευρώ (από 80) μηνιαίως, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο
του 2017.
Τον Φεβρουάριο του 2017 ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη άγγιξε το 2% το οποίο
δημιούργησε αμφιβολίες για την παράταση του προγράμματος της ποσοτικής
χαλάρωσης ως το Δεκέμβριο του 2017 όπως είχε ανακοινωθεί, δεδομένου ότι φαινόταν
να επιτυγχάνεται ο στόχος του επιπέδου του πληθωρισμού. Ο πρόεδρος Draghi σε
ομιλία του συνέδριο στην Φρανκφούρτη στις 6 Απριλίου, κατέστησε σαφές ότι δεν
υφίσταται τέτοιο ενδεχόμενο:
«Eίναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η στάση μας δεν καθορίζεται πλέον από ένα μόνο εργαλείο,
τα επιτόκια νομισματικής πολιτικής. Καθορίζεται από τη βαθμονόμηση και την αλληλεπίδραση
μεταξύ του συνόλου των οργάνων που έχουμε εισαγάγει. Είναι ο συνδυασμός όλων αυτών των
εργαλείων που θέτει μια δεδομένη στάση…οι αγορές τίτλων συμπληρώνουν αυτές τις πολιτικές
επιτοκίων[…]και δεδομένου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η σημερινή στάση είναι
απολύτως κατάλληλη, επιβεβαίωσε κατά την τελευταία συνεδρίασή του ότι οι καθαρές αγορές
περιουσιακών στοιχείων θα συνεχιστούν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2017 ή και πέραν αυτών εάν
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είναι απαραίτητο και σε κάθε περίπτωση μέχρι να δούμε μια διαρκή προσαρμογή στη διαδρομή
του πληθωρισμού σύμφωνα με τον στόχο μας για τον πληθωρισμό. Επιβεβαίωσε επίσης (το Δ.Σ.)
την προσδοκία ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στa υφιστάμενα ή σε χαμηλότερα
επίπεδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και πολύ πέρα από τον χρονικό ορίζοντα των
καθαρών αγορών περιουσιακών στοιχείων.
Στο τέλος Μαρτίου 2017 οι συμμετοχές του Ευρωσυστήματος στα πλαίσια του
Εκτεταμένου Προγράμματος Αγοράς Περιουσιακών Στοιχείων ήταν:
Πίνακας 3
Τίτλων έναντι

Τίτλων

Χρεογράφων

Πρόγραμμα Περιουσιακών
Ομολογιών 3
Στοιχείων
Αγοράς

Εταιρικού

Δημόσιου

Τομέα

Τομέα

(ABSPP)

(CSPP)

(PSPP)

75,46

1.457,65

Συμμετοχές
Μάρτιος
2017*

24,19

Καλυμμένων
(CBPP3)

214,45

Σύνολο Συμμετοχών
Εκτεταμένου
Προγράμματος
Αγοράς Περιουσιακών
Στοιχείων
(EAPP)

1.771,74

*Στο αποσβεσμένο κόστος, σε εκατ. Ευρώ, στο τέλος του μήνα.
Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η εικόνα των χρεογράφων που είχαν αποκτηθεί στις 30 Απριλίου 2017, στα πλαίσια
του Προγράμματος Αγοράς χρεογράφων Δημόσιου Τομέα φαίνεται στον πίνακα που
ακολουθεί στην επόμενη σελίδα:
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Πίνακας 4
Στοιχεία
31-03-2017

Συνολικές μηνιαίες
καθαρές αγορές*

Μέση σταθμισμένη ληκτότητα
(σε έτη)

Αυστρία

39.014

9,31

Βέλγιο

49.092

10,14

Κύπρος

248

4,59

Γερμανία

355.594

7,65

Εσθονία

65

1,29

Ισπανία

175.947

8,82

Φιλανδία

23.526

7,26

Γαλλία

282.373

7,64

Ιρλανδία

20.231

8,92

Ιταλία

245.582

8,72

Λιθουανία

2.473

6,79

Λουξεμβούργο

1.893

5,54

Λετονία

1.474

7,66

915

11,3

Ολλανδία

79.540

7,83

Πορτογαλία

26.617

9,19

Σλοβενία

5.397

9,2

Σλοβακία

9.084

8,09

162.150

7,36

1.481.216

8,11

Μάλτα

Υπερεθνικά
Ιδρύματα
Σύνολο

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
*1 Λογιστική αξία σε εκατομμύρια ευρώ
*2 Οι βασικές πληρωμές για τίτλους που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PSPP επανεπενδύονται από
το Ευρωσύστημα με ευέλικτο και έγκαιρο τρόπο. Οι μηνιαίοι όγκοι αγορών εμφανίζονται μετά την
επανεπένδυση. Οι πρώτες πληρωμές βασικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του
2017.
*3 Η Ελλάδα προς το παρόν (Μάιος 2017) δε συμμετέχει στο πρόγραμμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο
έχει ανακοινώσει ότι θα εξετάσει μεταγενέστερα πιθανές αγορές ομολόγων του Ελληνικού
Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς δημόσιου τομέα (PSPP), λαμβάνοντας υπόψη
την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ανάλυση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του χρέους της
Ελλάδας, καθώς και άλλων θεμάτων διαχείρισης κινδύνου.

92

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κανόνας άσκησης νομισματικής πολιτικής του
Taylor:
Στοιχεία από Ευρωζώνη, Η.Π.Α., Ηνωμένο
Βασίλειο και Ιαπωνία
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5.1 Συνοπτικά
Από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) το 1999, τέθηκε το
ερώτημα κατά πόσον ακολουθεί ή πρέπει να ακολουθήσει τον διάσημο κανόνα του
Taylor. Μέχρι τώρα έχουμε δει αρκετά χρόνια νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και
πλέον μπορούμε να αντλήσουμε νέες εκτιμήσεις από μια αρκετά ευρεία βάση
δεδομένων για τη ζώνη του ευρώ. Αυτό καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό από τότε
που ξεκίνησε η χρηματοπιστωτική κρίση το 2007, διότι μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι
λειτουργίες αντίδρασης μέσω Taylor δε μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν σε ένα
τέτοιο περιβάλλον δεδομένου ότι το βασικό επιτόκιο θα πρέπει να είναι αρνητικό στο
πλαίσιο του κανόνα του Taylor το οποίο είναι αδύνατο καθώς τα ονομαστικά επιτόκια
περιορίζονται στο να είναι θετικά (ή μηδενικά). Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο
κανόνας Taylor μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και στο πλαίσιο της
χρηματοπιστωτικής κρίσης αποτελεσματικά, αλλά ίσως οι συντελεστές του να πρέπει
να προσαρμοστούν.

5.2 Ο κανόνας του Taylor
Ο John B. Taylor, καθηγητής του πανεπιστημίου Stanford των Η.Π.Α., το 1993
δημοσίευσε τη γνωστή επιστημονική του μελέτη «Discretion versus policy rules in
practice». Με αυτή την επιστημονική μελέτη ο Taylor εισήγαγε τον ομώνυμο κανόνα
με τον οποίο πρότεινε έναν νέο τρόπο καθορισμού των ονομαστικών επιτοκίων από
τις Κεντρικές Τράπεζες.
Στη μελέτη του αυτή ο Taylor υποστήριξε πως «…oι κανόνες πολιτικής έχουν σημαντικά
πλεονεκτήματα έναντι της διακριτικής ευχέρειας για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων.
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η έννοια ενός κανόνα πολιτικής, ακόμη και σε ένα
περιβάλλον όπου είναι πρακτικά αδύνατο να ακολουθηθούν μηχανικά οι αλγεβρικοί τύποι τους
οποίους οι οικονομολόγοι γράφουν για να περιγράψουν τους προτιμώμενους κανόνες πολιτικής
τους.»
Κατά την άποψη του Taylor, ένας κανόνας πολιτικής δεν χρειάζεται να είναι ένας
μηχανικός τύπος αλλά ούτε να χάνει εξ ολοκλήρου την έννοια του κανόνα πολιτικής.
Υπό την καθαρή διακριτική ευχέρεια των υπευθύνων χάραξης της πολιτικής, οι
ρυθμίσεις για τα μέσα πολιτικής καθορίζονται από το μηδέν κάθε περίοδο χωρίς να
υπάρχει προσπάθεια να ακολουθηθεί ένα εύλογα καθορισμένο σχέδιο έκτακτης
ανάγκης για το μέλλον.
«Από τεχνική άποψη, ένας κανόνας πολιτικής είναι ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που διαρκεί
για πάντα, εκτός εάν υπάρχει ρητή ρήτρα ακύρωσης. Αν και κανένας κανόνας πολιτικής δεν θα
διαρκέσει κυριολεκτικά για πάντα, για να έχει ένας κανόνας πολιτικής κάποιο νόημα, πρέπει να
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είναι σε λειτουργία για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα…Οι φορείς χάραξης πολιτικής
πρέπει να δεσμευτούν να διατηρήσουν τη χρήση του κανόνα, προκειμένου να αποκτήσουν τα
πλεονεκτήματα της αξιοπιστίας που συνδέεται με έναν κανόνα. Εάν η οικονομική ανάλυση είναι
να προβλέψει την απόδοση της οικονομίας με έναν κανόνα πολιτικής, είναι προφανές ότι είναι
απαραίτητο ο κανόνας να διαρκέσει. Επιπλέον, η οικονομετρική αξιολόγηση των κανόνων
πολιτικής δεν έχει μεγάλη χρησιμότητα αν ο κανόνας της πολιτικής αλλάζει διαρκώς.»
Ο Taylor αναφέρεται στην επιστημονική μελέτη των Bryant, Hooper και Mann του
1993 οι οποίοι είχαν αξιολογήσει 9 διαφορετικούς κανόνες νομισματικής πολιτικής
που είχαν αναπτυχθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ομοσπονδιακή
Τράπεζα των ΗΠΑ, την Οικονομική Υπηρεσία του Καναδά και διάφορους
μεμονωμένους ερευνητές.
Όλοι οι κανόνες πολιτικής που αξιολογούνται σε αυτή τη μελέτη είναι κανόνες
επιτοκίων. Βάσει αυτών οι νομισματικές αρχές αναμένονταν να προσαρμόσουν το
επιτόκιο τους ανάλογα με:

1. τις αποδόσεις της προσφοράς χρήματος από ορισμένους στόχους,
2. τις αποκλίσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας από κάποιο στόχο, ή
3. τις σταθμισμένες αποκλίσεις του πληθωρισμού και της πραγματικής παραγωγής
από κάποιο στόχο.
Οι Bryant, Hooper, and Mann διαπίστωσαν ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές από
μοντέλο σε μοντέλο και δεν υπήρχε συμφωνία για έναν συγκεκριμένο κανόνα
νομισματικής πολιτικής με συγκεκριμένες παραμέτρους. Ωστόσο, υπήρχε κάποια
συναίνεση. Οι κανόνες πολιτικής που επικεντρώνονται στην συναλλαγματική
ισοτιμία ή οι πολιτικές που επικεντρώνονται στην προσφορά χρήματος δεν έχουν
τόσο καλή απόδοση (υπολογισμένη βάσει της παραγωγής και της μεταβλητότητας των
τιμών) όσο οι πολιτικές που επικεντρώνονται άμεσα στο επίπεδο των τιμών και στην
πραγματική παραγωγή. Με άλλα λόγια, οι κανόνες νομισματικής πολιτικής στους
οποίους το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο αυξάνεται από τις νομισματικές αρχές, εάν το
επίπεδο τιμών και το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνουν ένα στόχο και μειώνεται εάν
το επίπεδο τιμών και το πραγματικό εισόδημα είναι υπολείπονται του στόχου,
φαίνονται να λειτουργούν αποτελεσματικά.
Με αυτά τα συμπεράσματα συμφωνούσε και ο Taylor, και βάσει της δικής του έρευνας
κατέληξε σε έναν σχετικά απλό κανόνα πολιτικής:
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r = p + 0.5y + 0.5(p - 2) + 2

(3)

όπου

r :37 το επιτόκιο δανεισμού στη διατραπεζική αγορά,
p : ο ρυθμός πληθωρισμού κατά τα προηγούμενα τέσσερα τρίμηνα
y :38 η ποσοστιαία απόκλιση του πραγματικού ΑΕΠ από τον στόχο που έχει τεθεί
Ο Taylor ανέφερε ότι «παρόλο που δεν υπάρχει συναίνεση ως προς το μέγεθος των
συντελεστών των κανόνων πολιτικής, είναι χρήσιμο να εξεταστεί το πως μπορεί να είναι ένας
αντιπροσωπευτικός κανόνας πολιτικής».
Αναφορικά με τη χρήση ενός κανόνα νομισματικής πολιτικής ο Taylor επεσήμανε ότι
αυτή δε μπορεί να γίνεται άκριτα.
Φέρνοντας ως παράδειγμα την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ τον Αύγουστο του 1990,
η οποία οδήγησε σε βραχυπρόθεσμη εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, εξηγεί πως
η άκριτη χρήση ενός κανόνα νομισματικής πολιτικής θα οδηγούσε σε αύξηση του
βασικού επιτοκίου μιας Κεντρικής Τράπεζας ως αντιστάθμισμα στην επερχόμενη
άνοδο του πληθωρισμού. Δεδομένου όμως ότι περαιτέρω ανάλυση καθιστούσε σαφές
ότι η αύξηση των τιμών αναμενόταν να είναι προσωρινή (όπως φαινόταν στην αγορά
συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο), μια τέτοια κίνηση θα ήταν
λανθασμένη.
Στον αντίποδα, το 2ο παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο Taylor στη μελέτη του ήταν η
Γερμανία μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την ενοποίηση ανατολικής
και δυτικής Γερμανίας. Ήταν δεδομένο ότι η ενοποίηση θα οδηγούσε σε αύξηση της
ζήτησης κεφαλαίων στη Γερμανία και σε αύξηση του ελλείμματος του δημόσιου
προϋπολογισμού. Πράγματι το 1989 η Δυτική Γερμανία παρουσίασε πλεόνασμα 0,2%
ενώ η ενωμένη Γερμανία το 1990 παρουσίασε έλλειμα ύψους 3%.
Υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις ότι η τάση αυτή δε θα ήταν προσωρινή και θα οδηγούσε
σε μια διαρκή αύξηση του πληθωρισμού οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση η αύξηση
του επιτοκίου βάσης μέσω της χρήσης ενός κανόνα νομισματικής πολιτικής θα ήταν
εύλογη.
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Στην ουσία το r απεικονίζει το ύψος του βασικού επιτοκίου που πρέπει να θέσει η Κεντρική τράπεζα και το οποίο
επηρεάζει άμεσα το ανώτατο ύψος του επιτοκίου δανεισμού στη διατραπεζική αγορά
38

y = 100 (Υ-Υ*)/Υ* όπου
Y: πραγματικό ΑΕΠ και
Y*: η τάση του πραγματικού ΑΕΠ
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5.3 Taylor rule και Κεντρικές Τράπεζες
Ο Taylor το 1999 (A Historical Analysis of Monetary Policy Rules), υποστήριξε ότι
ένας τρόπος χρήσης των ιστορικών δεδομένων για να ελεγχθεί αν ένας κανόνας
πολιτικής λειτουργεί ικανοποιητικά, είναι να επικεντρωθούμε στη χρήση του
ιστορικά. Επιλέγουμε τον προτιμώμενο κανόνα πολιτικής και εξετάζουμε
συγκεκριμένα επεισόδια στο παρελθόν, όταν το εργαλείο πολιτικής -το βασικό
επιτόκιο πολιτικής της κεντρικής τράπεζας- απέκλινε από τις ρυθμίσεις που δίδονται
από τον προτιμώμενο κανόνα πολιτικής. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τέτοιες
αποκλίσεις ως «λάθη πολιτικής»39 και να δούμε αν η οικονομία επηρεάστηκε
αρνητικά ως αποτέλεσμα αυτών των λαθών.
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ακολούθησε μερικώς τον κανόνα του Taylor
την 10ετία μετά τη δημοσίευση της σχετικής μελέτης. Κατά το διάστημα 1970-1979 το
παρεμβατικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας ήταν σταθερά χαμηλότερο από αυτό
που θα υποδεικνυόταν από τον κανόνα του Taylor. Αυτό το δεδομένο εξηγεί γιατί
κατά την περίοδο αυτή ο πληθωρισμός αυξήθηκε. Από τις αρχές της δεκαετίας του
1980 μέχρι το 1987, όταν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προσπαθούσε να
μειώσει τον πληθωρισμό, παρατηρούμε ότι το παρεμβατικό επιτόκιό της ήταν σταθερά
υψηλότερο από αυτό που θα υποδεικνυόταν από τον κανόνα του Taylor. Η υιοθέτηση,
σε μεγάλο βαθμό, του κανόνα του Taylor στις ΗΠΑ, οδήγησε σε θετικά αποτελέσματα.
Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) από το 2002 και μέχρι το 2008 η
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Η.Π.Α. απομακρύνθηκε από τις υποδείξεις του κανόνα
του Taylor για να επανέλθει όμως με το ξέσπασμα της κρίσης όπου φαίνεται να
ταυτίζεται με αυτόν (με χρήση χρονικά μεταβαλλόμενου φυσικού επιτοκίου) μέχρι το
κατώτατο μηδενικό σημείο. Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι Κεντρικές
Τράπεζες, δεδομένου ότι δεν υπήρχε από ένα σημείο και μετά περιθώριο για
περαιτέρω μείωση των σχεδόν μηδενικών βραχυπρόθεσμων επιτοκίων,
χρησιμοποίησαν την ποσοτική χαλάρωση ώστε να πετύχουν και τη μείωση των
μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε υπό μία έννοια ότι
στα χρόνια της κρίσης η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Η.Π.Α. συνέχισε να ακολουθεί
τη λογική του κανόνα του Taylor αν και δε μπορούσε να θέσει αρνητική τιμή στο
παρεμβατικό της επιτόκιο.

39

Ο Taylor δε γινόταν επικριτικός χρησιμοποιώντας τον όρο «λάθη πολιτικής» αφού, όπως ανέφερε και ο ίδιος, είχε το
πλεονέκτημα να εξετάζει τις παραπάνω πολιτικές υπό το πρίσμα νεότερης έρευνας και εμπειρίας. Ο όρος «λάθος» δε
σημαίνει απαραίτητα ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής του παρελθόντος είχαν την πληροφόρηση ώστε να δράσουν
διαφορετικά.
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Διάγραμμα 12

Επιτόκιο Taylor rule (υπολογισμένο με χρήση χρονικά μεταβαλλόμενου φυσικού επιτοκίου)
Επιτόκιο Taylor rule (υπολογισμένο με χρήση σταθερού φυσικού επιτοκίου. Υπολογισμός ΟΟΣΑ: 2,7%)40
Επιτόκιο που χρησιμοποίησε η Κεντρική Τράπεζα
Πηγή: Ο.Ο.Σ.Α., ECONOMICS DEPARTMENT WORKING PAPER No. 1081

Πλαίσιο 8
Εδώ, το φυσικό επίπεδο επιτοκίου εμφανίζεται ως το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο που
είναι συνεπές με σταθερό πληθωρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνει κρίσεις στη ζήτηση
και την προσφορά. Πιο συγκεκριμένα, εάν το πραγματικό βραχυπρόθεσμο επιτόκιο
είναι πάνω από το φυσικό επίπεδο επιτοκίου, η νομισματική πολιτική είναι
συστολική, μειώνοντας το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό (το αντίστροφο ισχύει όταν το
πραγματικό επιτόκιο είναι χαμηλότερο από το φυσικό επίπεδο επιτοκίου).
Ωστόσο, το φυσικό επίπεδο επιτοκίου δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμο και εξαρτάται
από παράγοντες, όπως η δυνητική ανάπτυξη της οικονομίας και η διαχρονική
ελαστικότητα της υποκατάστασης στην κατανάλωση, των οποίων οι μετρήσεις δεν
είναι προφανείς. Εάν οι καθοριστικοί παράγοντες του φυσικού επιπέδου επιτοκίου
ήταν σταθεροί με την πάροδο του χρόνου, θα αρκούσε ο υπολογισμός του μέσου όρου
του πραγματικού βραχυπρόθεσμου επιτοκίου για μια μακρά περίοδο ώστε να
εκτιμηθεί. Ωστόσο, οι παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση της
πίστωσης εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου και, κατά συνέπεια, το φυσικό
επίπεδο επιτοκίου είναι μια χρονικά μεταβαλλόμενη μεταβλητή. Αν αυτές οι κινήσεις
είναι αρκετά μεγάλες, ο μακροπρόθεσμος μέσος όρος μπορεί ακόμη και να είναι ένας
κακός προγνωστικός δείκτης του φυσικού επιπέδου επιτοκίου.
40

με βάση τον μέσο όρο της πραγματικής δυνητικής αύξησης του ΑΕΠ για την περίοδο 1980-2012
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Στην Ιαπωνία, η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας με την πολιτική των πολύ χαμηλών
επιτοκίων που ακολουθεί παραδοσιακά δε θα μπορούσαμε να πούμε ότι βασίζεται σε
κάποιον συγκεκριμένο κανόνα. Ωστόσο ακόμα και αυτή με τη μείωση του βασικού της
επιτοκίου το 2008 κατά 0,45% κινήθηκε επίσης στη λογική του κανόνα του Taylor
(όπως και προγενέστερων κανόνων).
Διάγραμμα 13

Επιτόκιο Taylor rule (υπολογισμένο με χρήση χρονικά μεταβαλλόμενου φυσικού επιτοκίου)
Επιτόκιο Taylor rule (υπολογισμένο με χρήση σταθερού φυσικού επιτοκίου. Υπολογισμός ΟΟΣΑ: 1,5%)41
Επιτόκιο που χρησιμοποίησε η Κεντρική Τράπεζα42
Πηγή: Ο.Ο.Σ.Α., ECONOMICS DEPARTMENT WORKING PAPER No. 1081

Στη Μεγάλη Βρετανία αντιθέτως, η Κεντρική Τράπεζα φαίνεται για σημαντικά
χρονικά διαστήματα κατά την περίοδο 2000-2008, να έχει ακολουθήσει τον κανόνα
του Taylor (υπολογισμένο με χρήση σταθερού φυσικού επιτοκίου). Ωστόσο από το
ξέσπασμα της κρίσης και έπειτα η Bank of England επέλεξε μία επιτοκιακή πολιτική
που είναι εμφανώς χαλαρή αν την υπολογίσουμε με χρήση σταθερού φυσικού
επιτοκίου. Αυτό που φαίνεται όμως από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι ότι ακόμα και
με υπολογισμό του κανόνα του Taylor με χρήση χρονικά μεταβαλλόμενου φυσικού
επιτοκίου η πολιτική της Bank of England μπορεί να χαρακτηριστεί επίσης επεκτατική
αν συμπεριλάβουμε στο σχεδόν μηδενικό επιτόκιο την πολιτική της ποσοτικής
χαλάρωσης που εφαρμόστηκε με τα πρώτα σημάδια της κρίσης.

41

με βάση τον μέσο όρο της πραγματικής δυνητικής αύξησης του ΑΕΠ για την περίοδο 1980-2012

42

Από τον Ιανουάριο του 2013, ο στόχος πληθωρισμού που έχει θέσει η Τράπεζας της Ιαπωνίας είναι 2%.
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Διάγραμμα 14

Επιτόκιο Taylor rule (υπολογισμένο με χρήση χρονικά μεταβαλλόμενου φυσικού επιτοκίου)
Επιτόκιο Taylor rule (υπολογισμένο με χρήση σταθερού φυσικού επιτοκίου. Υπολογισμός ΟΟΣΑ: 2,4%)43
Επιτόκιο που χρησιμοποίησε η Κεντρική Τράπεζα
Πηγή: Ο.Ο.Σ.Α., ECONOMICS DEPARTMENT WORKING PAPER No. 1081

43

με βάση τον μέσο όρο της πραγματικής δυνητικής αύξησης του ΑΕΠ για την περίοδο 1980-2012
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5.4 Κλασικός Taylor rule και Ευρωζώνη
Στην Ευρωζώνη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 είναι σαφές ότι η ΕΚΤ άρχισε να
κινείται στα πλαίσια του κανόνα του Taylor. Η πολιτική της ωστόσο φαίνεται να είναι
παραδοσιακά πιο χαλαρή από αυτή που υποδεικνύει ο κανόνας του Taylor αν και
από το ξέσπασμα της κρίσης και μετά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί σημαντικά. Για
τον υπολογισμό του επιτοκίου βάσει του κανόνα του Taylor και την κατάρτιση του
παρακάτω διαγράμματος χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του ΟΟΣΑ για το κενό
παραγωγής44 της Ευρωζώνης. Αναφορικά με τον πληθωρισμό, προτιμήθηκε ο δομικός
πληθωρισμός45 αφού τείνει να προβλέπει τον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό καλύτερα
απ’ ότι ο ονομαστικός πληθωρισμός. Αναφορικά με το επιτόκιο των πράξεων κύριας
αναχρηματοδότησης (MROs) της ΕΚΤ χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος επιτοκίου κάθε
χρονιάς.
Διάγραμμα 15 : Σύγκριση διαχρονικής εξέλιξης Επιτοκίου Κύριας Αναχρηματοδότησης ΕΚΤ
(MRO) με το επιτόκιο που υποδεινύει ο κλασικός κανόνας του Taylor
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Πηγή δεδομένων: Ο.O.Σ.Α. και Eurostat

44

Ο ΟΟΣΑ ορίζει το κενό παραγωγής (output gap) ως «τη διαφορά μεταξύ του πραγματικού και του δυνητικού
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) ως ποσοστό του δυνητικού ΑΕΠ».
45 είναι ο πληθωρισμός που υπολογίζεται από το καλάθι αγαθών και υπηρεσιών του επίσημου πληθωρισμού εάν
αφαιρέσουμε από αυτό αγαθά που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της οικονομικής πολιτικής και των οποίων οι τιμές
παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα. Η παρακολούθηση του πληθωρισμού αυτού δείχνει τις πραγματικές μεσοπρόθεσμες
τάσεις κίνησης των τιμών διότι δεν λαμβάνει υπόψη φαινόμενα που ασκούν πρόσκαιρες πληθωριστικές πιέσεις. Επόμενα,
μπορεί να προβλέψει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις μελλοντικές αλλαγές. Στη ζώνη του ευρώ ο πληθωρισμός αυτός δεν
περιλαμβάνει τα μη επεξεργασμένα είδη διατροφής και την ενέργεια.
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5.5 Μια διαφορετική προσέγγιση επί του Taylor rule
Από το 1993, όταν και δημοσιεύθηκε η μελέτη του Taylor, έχουν προταθεί πολλές
παραλλαγές του ομώνυμου κανόνα. Κάποιες από αυτές είναι μη-γραμμικές ενώ σε
κάποιες χρησιμοποιούνται επιπλέον ή και διαφορετικές μεταβλητές.
Μια σημαντική παραλλαγή αναφορικά με την Ευρωζώνη ήταν αυτή της Fernanda
Nechio, η οποία αποτυπώθηκε σε μελέτη της για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Σαν
Φρανσίσκο τον Ιούνιο του 2011.
Η Nechio θεωρώντας ότι τα επιτόκια των πολιτικών των κεντρικών τραπεζών θα
πρέπει να ανταποκρίνονται στις αποκλίσεις του πληθωρισμού από τον στόχο και της
ανεργίας από το φυσικό της ποσοστό κατέληξε στην παρακάτω εκδοχή του Taylor
rule:
Επιτόκιο πολιτικής = 1 + 1,5 x Πληθωρισμός – 1 x Κενό Ανεργίας
όπου

(4)

Πληθωρισμός: χρησιμοποιείται ο δομικός πληθωρισμός
Κενό ανεργίας: η διαφορά μεταξύ του μετρούμενου ποσοστού ανεργίας και του
φυσικού ποσοστού ανεργίας, δηλαδή το ποσοστό ανεργίας που δεν επιβραδύνει ούτε
επιταχύνει τον πληθωρισμό
Πράγματι οι αποκλίσεις του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ από το επιτόκιο της εκδοχής
της Nechio είναι μικρότερες συγκριτικά με τις αντίστοιχες αποκλίσεις που
προκύπτουν από το επιτόκιο του κλασικού κανόνα του Taylor46.
Σε αυτή την εκδοχή υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση. Σε αντίθεση με τον
κλασικό κανόνα του Taylor, η εκδοχή της Nechio απεικονίζει την πολιτική της ΕΚΤ
για τα έτη 2013 και 2014 ως υπερβολικά περιοριστική. Είναι η εποχή που ο
πληθωρισμός απομακρύνθηκε σημαντικά από τον στόχο της ΕΚΤ και όλες οι
εκτιμήσεις για την ανάπτυξη και τα επίπεδα ανεργίας στην Ευρωζώνη απεικόνιζαν
στασιμότητα κάτι που οδήγησε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ στην υιοθέτηση του
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης τον Ιανουάριο του 2015.
Για τον υπολογισμό του επιτοκίου μέσω της εκδοχής της Nechio και την κατάρτιση
του παρακάτω διαγράμματος, και αναφορικά με τον υπολογισμό του κενού ανεργίας,

46

Ιδιαίτερα για την περίοδο 2005-2015, η μέση απόκλιση της εκδοχής της Nechio από το MRO είναι περίπου 0,85% ενώ η
μέση απόκλιση του κλασικού κανόνα του Taylor από το MRO είναι περίπου 1,05%
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χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τη δομική ανεργία στην Ευρωζώνη
(NAIRU - Equilibrium Unemployment rate)47 ως φυσικό ποσοστό ανεργίας.
Αναφορικά με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης (MROs) της ΕΚΤ
χρησιμοποιήθηκε και σε αυτή την περίπτωση ο μέσος όρος επιτοκίου κάθε χρονιάς.
Διάγραμμα 16 : Σύγκριση διαχρονικής εξέλιξης Επιτοκίου Κύριας Αναχρηματοδότησης ΕΚΤ
(MRO) με το επιτόκιο που υποδεινύει η εκδοχή Nechio επί του κανόνα του Taylor
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Πηγή δεδομένων: Ο.O.Σ.Α. και Eurostat

47

η έννοια του ποσοστού ανεργίας που δεν επιταχύνει τον πληθωρισμό - NAIRU (nonaccelerating inflation rate of
unemployment) είναι συναφής έννοια του φυσικού ποσοστού ανεργίας. Με απλά λόγια, όταν το ποσοστό ανεργίας είναι
πάνω από το NAIRU με την παραγωγή να είναι χαμηλότερη από τις δυνατότητες της οικονομίας, ο πληθωρισμός θα
μειωθεί, αλλά αν το ποσοστό της ανεργίας είναι κάτω από το NAIRU με την παραγωγή να είναι υψηλότερη από τις
δυνατότητες της οικονομίας, ο πληθωρισμός θα αυξηθεί.
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Συμπεράσματα
Η άσκηση νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα υλοποιείται στα πλαίσια ενός αρκετά σαφούς στόχου πληθωρισμού (κάτω
αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα). Το Ευρωσύστημα (το οποίο αποτελείται από
την ΕΚΤ και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των Κρατών Μελών που ανήκουν στην
Ευρωζώνη) απολαμβάνει πλήρη ανεξαρτησία αλλά η προσπάθεια επίτευξης του εν
λόγω στόχου γίνεται μέσω μιας αρκετά συμμετοχικής διαδικασίας και με ευθύνη
λογοδοσίας στα αρμόδια όργανα.
Το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008 το οποίο οδήγησε
στην κρίση χρέους εντός της Ευρωζώνης, έφερε στην επιφάνεια την ύπαρξη μιας
αρνητικής ανατροφοδότησης μεταξύ των κρατών-μελών και των τραπεζών. Αυτό
εκδηλώθηκε με την αύξηση των επιπέδων χρέους των κρατών που έπρεπε να παρέχουν
οικονομική στήριξη σε προβληματικές τράπεζες καθώς και με μεγάλες απώλειες για
τις τράπεζες από την έκθεσή τους σε υπερχρεωμένα κράτη τα οποία βρέθηκαν υπό
ασφυκτική πίεση.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν, το 2012, οι ηγέτες της Ευρωζώνης να πάρουν
την απόφαση στενότερου εποπτικού ελέγχου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ο
οποίος ανατέθηκε στην ΕΚΤ και στις Εθνικές Εποπτικές Αρχές (ανάλογα τη
σημαντικότητα των ιδρυμάτων) μέσου του νεοσύστατου Ενιαίου Εποπτικού
Μηχανισμού (SSM). Με χρήση σύγχρονων εποπτικών μεθόδων και με την άρτια
συνεργασία Εθνικών Εποπτικών Αρχών και ΕΚΤ, στοχεύεται η σταθερότητα του
χρηματοπιστωτικού
συστήματος
εντός
της
Ευρωζώνης
μέσω
του
αποτελεσματικότερου ελέγχου των τραπεζών.
Πέραν όμως από το νέο εποπτικό μηχανισμό, τα οφέλη του οποίου θα φανούν σε
αργότερο στάδιο, η κρίση που ξέσπασε το 2008 «απαίτησε» από την ΕΚΤ και
παρεμβάσεις με άμεσο ή σχετικά βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα. Οι ιδιαίτερες και
ασφυκτικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν ανάγκασαν την ΕΚΤ να απομακρυνθεί
από την συμβατική χρήση των πάγιων εργαλείων της και να αναζητήσει διαφορετικές
και πιο τολμηρές λύσεις αναφορικά με την παροχή ρευστότητας προς τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και με την επίτευξη του βασικού στόχου της - του
επιθυμητού επιπέδου πληθωρισμού.
Αν και με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με τις υπόλοιπες μεγάλες Κεντρικές
Τράπεζες (κυρίως Ηνωμένου Βασιλείου και Η.Π.Α.) η ΕΚΤ μείωσε τα επιτόκιά της
μέχρι το κατώτατο μηδενικό επίπεδο και μέσα από πολύχρονες διαπραγματεύσεις
εντός του Διοικητικού της Συμβουλίου (και με τον πληθωρισμό να φτάνει σε αρνητικά
επίπεδα) πήρε την απόφαση στις αρχές του 2015 να καταφύγει στο εργαλείο της
104

Ποσοτικής Χαλάρωσης (QE). Μετά από περαιτέρω προσαρμογή και παράταση του
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, ο πληθωρισμός φαίνεται σταδιακά να
προσεγγίζει τον επιθυμητό στόχο (παράλληλα με τη σταδιακή μείωση της ανεργίας
και την αύξηση του Α.Ε.Π.) και το πρόγραμμα φαίνεται εφικτό να ολοκληρωθεί με
επιτυχία το Δεκέμβριο του 2017.
Οι Κεντρικές τράπεζες ακολούθησαν παρόμοια νομισματική πολιτική κατά τα χρόνια
της κρίσης (βασικά χαρακτηριστικά αυτής, η μείωση των παρεμβατικών επιτοκίων και
τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης). Αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο αφού όπως
παρατηρήσαμε ο κανόνας άσκησης νομισματικής πολιτικής του Taylor από το 1993
έχει αποτελέσει βασικό εργαλείο προσδιορισμού νομισματικής πολιτικής (κατά βάση
αναφορικά με το επιτόκιο). Οι βασικές μεγάλες Κεντρικές Τράπεζες ακολουθούν σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τη λογική του κανόνα του Taylor, ή παραλλαγές
αυτού, με πολύ θετικά αποτελέσματα όχι μόνο αναφορικά με τον στόχο του
πληθωρισμού αλλά κατ’ επέκταση και στο ΑΕΠ και την απασχόληση.
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mb200907_pp91-99en.pdf
➢ Ο ορισμός της ΕΚΤ για τα νομισματικά μεγέθη της ζώνης του ευρώ:
https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/monetary_aggregates
/html/hist_content.en.html
➢ Στοιχεία πληθωρισμού, ανεργίας, και ΑΕΠ εξήχθησαν από τους ιστότοπους
των:
✓ ΟΟΣΑ https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=EO και
✓ ΕΚΤ http://sdw.ecb.europa.eu/home.do

➢ Recent developments in marked-based indicators of inflation expectations
https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/pdf/bmcg/160119/2016-01-19Item3.b-ECBpresentation-Marketbasedindicatorsofinflationexpectations.pdf?bb4818d0caf30be278de1fbc03403b
bb
➢ Επιτόκια Κεντρικών Τραπεζών:
✓ Η.Π.Α.: https://www.newyorkfed.org/
✓ Ηνωμένο Βασίλειο
http://www.bankofengland.co.uk/boeapps/iadb/Repo.asp
✓ Ιαπωνίας:
https://www.boj.or.jp/en/statistics/boj/other/discount/index.htm/
✓ ΕΚΤ:
http://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_i
nterest_rates/html/index.en.html
➢ Ενεργητικό Κεντρικής Τράπεζας Η.Π.Α.:
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends_accessibl
e.htm
➢ Ενεργητικό Κεντρικής Τράπεζας Ηνωμένου Βασιλείου:
http://www.bankofengland.co.uk/research/Pages/datasets/default.aspx
➢ Ομιλία προέδρου ΕΚΤ, Mario Draghi, 06/04/2017
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170406.en.html
➢ Ομιλία προέδρου ΕΚΤ, Mario Draghi, 22/08/2014
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140822.en.html
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➢ Αποδεκτές Εξασφαλίσεις από την ΕΚΤ: COLLATERAL ELIGIBILITY
REQUIREMENTS A COMPARATIVE STUDY ACROSS SPECIFIC
FRAMEWORKS JULY 2013
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/collateralframeworksen.pdf
➢ Νομιμότητα Outright Monetary Transactions (πρόγραμμα ΟΜΤ της ΕΚΤ)
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201506/cp150070en.pdf
➢ Ανακοίνωση προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ, 22/01/2015
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150122.en.html
➢ Λεπτομέρειες Προγράμματος Αγοράς χρεογράφων Δημόσιου Τομέα (Public
Sector Purchase Programme - PSPP):
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/pspp-qa.en.html
➢ Από τα Δελτία Τύπου της ΕΚΤ:
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/index.en.html
(2017),
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/index.en.html (2016)
και https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/index.en.html
(2015)
Χρησιμοποιήθηκε μέρος όλων με έμφαση σε αυτά αυτά που εκδόθηκαν:
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https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr151109.en.html
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✓ 10/03/2016
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ml
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THE FINANCIAL CRISIS, ECONOMICS DEPARTMENT WORKING PAPER
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➢ The Relevance of International Spillovers and Asymmetric Effects in the
Taylor Rule, Centre for European Policy Studies (CEPS), Joscha Beckmann,
Ansgar Belke and Christian Dreger, No. 403 / February 2015
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