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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι υπεύθυνη
για τη χάραξη και άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Ο βασικός
στόχος της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι η διατήρηση της σταθερότητας των
τιµών µέσω της επιδίωξης της διατήρησης ρυθµών πληθωρισµού κάτω, αλλά
πλησίον, του 2% µεσοπρόθεσµα.
Οι πράξεις ανοικτής αγοράς αποτελούν βασικό εργαλείο της ΕΚΤ για την εφαρµογή
της νοµισµατικής πολιτικής της, καθώς µέσω αυτών γίνεται η διαχείριση της
ρευστότητας και ο επηρεασµός των επιτοκίων στην Ευρωζώνη.
Οι βασικές πράξεις ανοικτής αγοράς της ΕΚΤ µέσω των οποίων παρέχεται
ρευστότητα σε τακτική βάση στα πιστωτικά ιδρύµατα του Ευρωσυστήµατος είναι οι
εξής:
-

Οι πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations – MROs),
µέσω των οποίων σηµατοδοτείται επιπλέον και η κατεύθυνση της νοµισµατικής
πολιτικής της ΕΚΤ. Οι πράξεις αυτές διενεργούνται σε εβδοµαδιαία βάση και
έχουν διάρκεια µιας εβδοµάδας.

-

Οι πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term refinancing
operations - LTROs) που διενεργούνται σε µηνιαία βάση και έχουν διάρκεια
τριών µηνών.

Στις ανοικτές πράξεις της ΕΚΤ περιλαµβάνονται επίσης οι πράξεις εξοµάλυνσης των
βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας (Fine-tuning operations) που
διενεργούνται κάθε φορά που απαιτείται εξοµάλυνση των επιπτώσεων που
προκαλούνται στα επιτόκια από αιφνίδιες διακυµάνσεις της ρευστότητας στην αγορά,
καθώς και οι διαρθρωτικές πράξεις (Structural operations) που διενεργούνται όποτε
απαιτείται η αναπροσαρµογή της διαρθρωτικής θέσης του Ευρωσυστήµατος έναντι
του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ή η εξυπηρέτηση κάποιων άλλων σκοπών στο πλαίσιο
εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ.
Οι τακτικές πράξεις κύριας και πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης
αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για την αντιµετώπιση της µεγάλης χρηµατοπιστωτικής
κρίσης που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ το 2007 και άρχισε να πλήττει µε σφοδρότητα την
Ευρωζώνη από τα µέσα Σεπτεµβρίου του 2008. Με σκοπό την αποτελεσµατική
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αντιµετώπιση της κρίσης, η ΕΚΤ εισήγαγε σταδιακά τη διενέργεια των ακόλουθων
µη συµβατικών πράξεων ανοικτής αγοράς:
α.

Πράξεων πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term refinancing
operations - LTROs) µε διάρκεια έξι µηνών, ενός έτους, τριών ετών, καθώς και
διάρκειας ίσης µε αυτήν της αντίστοιχης περιόδου τήρησης υποχρεωτικών
ελάχιστων αποθεµατικών, οι οποίες βοήθησαν τα πιστωτικά ιδρύµατα να
επιµηκύνουν σηµαντικά τη διάρκεια της αναχρηµατοδότησής τους από το
Ευρωσύστηµα. Η διενέργεια των πράξεων αυτών είχε σταδιακά διακοπεί µέχρι
το τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2014.

β.

Στοχευµένων πράξεων πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Targeted
longer-term refinancing operations – TLTROs), διάρκειας µέχρι τις 26/9/2018,
που εγκαινιάστηκαν το 2014 και έχουν ως σκοπό της ενίσχυση της ροής των
πιστώσεων προς τις µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της
Ευρωζώνης.

Εκτός από τις πράξεις ανοικτής αγοράς που χρησιµοποιούσε για την εφαρµογή της
νοµισµατικής πολιτικής της, από το 2007 και µετά η ΕΚΤ διενήργησε επίσης πράξεις
παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (USD) και ελβετικά φράγκα (CHF).
Από το 2008 άρχισε σταδιακά να µειώνεται η κατά τα προηγούµενα έτη µεγάλη
σηµασία των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης (MROs), καθώς οι τεράστιες
ανάγκες του τραπεζικού τοµέα για ρευστότητα εξυπηρετήθηκαν από τις µη
συµβατικές πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (LTROs και TLTROs)
οι οποίες βοήθησαν τα πιστωτικά ιδρύµατα να επιµηκύνουν σηµαντικά τη διάρκεια
της αναχρηµατοδότησής τους από το Ευρωσύστηµα και να εξασφαλίσουν ευνοϊκές
συνθήκες απρόσκοπτης πρόσβασης σε αναχρηµατοδότηση, µέσα σε ένα περιβάλλον
που χαρακτηριζόταν από ασύµµετρη πληροφόρηση και τεράστια κρίση ρευστότητας.
Μέσω των µη συµβατικών πράξεων ανοικτής αγοράς συνεχίζουν και σήµερα να
χορηγούνται τεράστια ποσά ρευστότητας προς τα πιστωτικά ιδρύµατα της
Ευρωζώνης προκειµένου να ενισχυθεί η ροή των πιστώσεων προς την πραγµατική
οικονοµία και να επιτευχθεί µε γρήγορους ρυθµούς η ανάκαµψη και σταθεροποίηση
της οικονοµικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη.
Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 επιβεβαίωσε και στην περίπτωση
της ΕΚΤ τη διαπίστωση που είχε γίνει κατά τη διάρκεια της µεγάλης
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χρηµατοπιστωτικής κρίσης στην Ιαπωνία στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ότι στη
διάρκεια πολύ σοβαρών χρηµατοπιστωτικών κρίσεων οι συµβατικές πράξεις ανοικτής
αγοράς αδυνατούν να µεταδώσουν ακόµη και τα πολύ χαµηλά, έως και µηδενικά,
βασικά επιτόκια των κεντρικών τραπεζών στην αγορά χρήµατος και στα επιτόκια των
τραπεζικών χορηγήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αναγκαία η λήψη µη
συµβατικών µέτρων ευρείας κλίµακας που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των
χρηµατοπιστωτικών συνθηκών και των ροών των πιστώσεων προς την πραγµατική
οικονοµία σε επίπεδα που υποστηρίζουν σε σταθερή βάση την αποτελεσµατική
µετάδοση της νοµισµατικής πολιτικής και την ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης.
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1.

Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

1.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται πολύ συνοπτική αναφορά στη νοµισµατική πολιτική στη
ζώνη του ευρώ, µε σκοπό την ευχερέστερη κατανόηση των όσων αναφέρονται στα
επόµενα κεφάλαια.
1.2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ
EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

To Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) αποτελείται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ)
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ανεξάρτητα από το αν αυτές έχουν
υιοθετήσει το ευρώ ή όχι.
Το Ευρωσύστηµα αποτελείται από την ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ
(Ευρωζώνης), στην οποία ανήκουν όσες χώρες της ΕΕ έχουν υιοθετήσει το ευρώ.
Κατά το 2015 η Ευρωζώνη περιελάµβανε 19 συνολικά χώρες-µέλη (Αυστρία, Βέλγιο,
Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Λιθουανία,
Λουξεµβούργο, Μάλτα,

Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Εσθονία,

Φινλανδία και Λεττονία). Κάθε χώρα που γίνεται µέλος της ζώνης του ευρώ παύει να
ασκεί αυτόνοµη συναλλαγµατική και οικονοµική πολιτική, αλλά µεταβιβάζει το
δικαίωµα αυτό στο ΕΣΚΤ.
Το ΕΣΚΤ και η ΕΚΤ ιδρύθηκαν την 1η Ιουνίου 1998 µε βάση το «Καταστατικό του
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας» (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2008). Η ΕΚΤ ιδρύθηκε ως πυρήνας του
Ευρωσυστήµατος και του ΕΣΚΤ.
1.3

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΩ

Από την 1η Ιανουαρίου 1999 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι υπεύθυνη
για την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το Άρθρο 12.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, αρµόδιο
όργανο για τη χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ είναι το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ το οποίο αποτελείται από τα έξι µέλη της
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Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ και τους διοικητές των ΕθνΚΤ των κρατών-µελών
της ζώνης του ευρώ.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ έχει έξι µέλη, και συγκεκριµένα τον Πρόεδρο και
τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ, καθώς και τέσσερα ακόµη υψηλού κύρους µέλη µε
εµπειρία σε νοµισµατικά και τραπεζικά θέµατα. Μία από τις βασικές αρµοδιότητες
της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι η εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής στη ζώνη
του ευρώ µε βάση τις αποφάσεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ΕΚΤ.
1.4

O ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΤ

Ο βασικός στόχος της νοµισµατικής πολιτικής που ασκείται από την ΕΚΤ είναι η
διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. Στο άρθρο 105 (Παράγραφος 1) της
«Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (γνωστότερης ως Συνθήκης του Μάαστριχτ)
ορίζεται σαφώς ότι «Πρωταρχικός στόχος του ΕΣΚΤ είναι η διατήρηση της
σταθερότητας των τιµών» (Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, 1992). Η έλλειψη
ορισµού για τον όρο «σταθερότητα των τιµών» οδήγησε τελικά

το ∆ιοικητικό

Συµβούλιο της ΕΚΤ να δώσει τον Οκτώβριο του 1998 ένα ποσοτικό ορισµό,
ορίζοντας τη σταθερότητα των τιµών ως «την ετήσια αύξηση του Εναρµονισµένου
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Εν∆ΤΚ) για τη ζώνη του ευρώ µε ρυθµό χαµηλότερο του
2%», προσθέτοντας ότι η σταθερότητα των τιµών «πρέπει να διατηρείται
µεσοπρόθεσµα» (Scheller, 2006, σελ. 80). Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιβεβαίωσε
αυτό τον ορισµό το Μάιο του 2003, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι «κατά την
επιδίωξη της σταθερότητας των τιµών, επιδιώκει τη διατήρηση ρυθµών πληθωρισµού
κάτω, αλλά πλησίον, του 2% µεσοπρόθεσµα» (Scheller, 2006, σελ. 80).
Σύµφωνα µε τον Scheller, µε τη διευκρίνιση αυτή τίθεται ένα σαφές ανώτερο όριο για
το ρυθµό του πληθωρισµού το οποίο είναι συµβατό µε τη σταθερότητα των τιµών
µεσοπρόθεσµα, ενώ από την άλλη µεριά µε την αναφορά για «πλησίον του 2%»
διαµορφώνεται ένα επαρκές περιθώριο για την αποφυγή του κινδύνου του
αποπληθωρισµού.
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1.5

ΟΙ ∆ΥΟ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΤ

Η νοµισµατική στρατηγική της ΕΚΤ βασίζεται σε δύο πυλώνες, στην οικονοµική και
στη νοµισµατική ανάλυση, µε τις οποίες αναλύονται οι πληροφορίες σχετικά µε την
οικονοµική κατάσταση και εκτιµώνται οι πιθανοί κίνδυνοι για τη σταθερότητα των
τιµών.
α.

Η οικονοµική ανάλυση
Στο πλαίσιο του πυλώνα αυτού εξετάζονται διάφορες οικονοµικές και
χρηµατοπιστωτικές µεταβλητές µε τις οποίες εκτιµώνται οι πιθανές
βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες επιδράσεις που µπορεί να έχουν στον
πληθωρισµό και στο εισόδηµα διάφοροι εξωγενείς παράγοντες. Με τις
µεταβλητές αυτές, όπως αναφέρουν οι Σαπουντζόγλου και Πεντότης (2009,
σελ. 232), παρακολουθούνται οι εξελίξεις στο συνολικό προϊόν και στη
συνολική ζήτηση, η δηµοσιονοµική πολιτική, οι συνθήκες στις αγορές
κεφαλαίου και εργασίας, η εξέλιξη των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, τα
ισοζύγια πληρωµών και οι συνθήκες στην παγκόσµια αγορά.

β.

Η νοµισµατική ανάλυση
Η νοµισµατική ανάλυση παρακολουθεί το ρυθµό µεταβολής της ποσότητας
χρήµατος,

καθώς

θεωρείται

ότι

οι

µεσοπρόθεσµες

µεταβολές

του

πληθωρισµού οφείλονται κυρίως σε νοµισµατικά αίτια. Στο πλαίσιο του
πυλώνα αυτού εξετάζεται η εξέλιξη του κινητού µέσου τριών µηνών του
δωδεκάµηνου ρυθµού αύξησης του νοµισµατικού µεγέθους M3 σε σχέση µε
µια βασική τιµή αναφοράς που ορίστηκε σε 4,5% στις 1/12/1998, καθώς
θεωρήθηκε ως η τιµή που υποστηρίζει καλύτερα τη σταθερότητα των τιµών
µεσοπρόθεσµα.
Σηµειώνεται ότι η ΕΚΤ έχει ορίσει τρία νοµισµατικά µεγέθη (M1, M2 και
M3) που αφορούν στην προφορά χρήµατος. Όπως αναφέρει ο Κορλίρας
(2006, σελ. 198), τα µεγέθη αυτά διαφέρουν µεταξύ τους ως προς το βαθµό
ρευστότητας των στοιχείων τους, ο οποίος αναφέρεται στα κριτήρια ευκολίας
µεταβίβασης και βεβαιότητας των στοιχείων αυτών. Το «στενό» µέγεθος Μ1
περιλαµβάνει τη νοµισµατική κυκλοφορία και τις καταθέσεις που µπορούν
εύκολα να ρευστοποιηθούν. Το «ενδιάµεσο» µέγεθος Μ2 περιλαµβάνει το
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Μ1, καθώς και τις καταθέσεις προθεσµίας µε διάρκεια ως και δύο έτη ή µε
προθεσµία προειδοποίησης ανάληψης έως τρεις µήνες. Η ρευστοποίηση των
παραπάνω καταθέσεων γίνεται µε µεγαλύτερη δυσκολία (περιορισµοί ή/και
ποινές) σε σχέση µε αυτές του M1. Το «ευρύ» µέγεθος Μ3 περιλαµβάνει το
Μ2, καθώς και διάφορα στοιχεία όπως οι συµφωνίες επαναγοράς (repos),
µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίµων και χρεόγραφα που η λήξη τους δεν
υπερβαίνει τα δύο έτη. Τα παραπάνω στοιχεία (assets) µπορούν να θεωρηθούν
ως υποκατάστατα των τραπεζικών καταθέσεων, καθώς διαθέτουν ένα επαρκή
βαθµό ρευστότητας.
H νοµισµατική και οικονοµική ανάλυση είναι δύο συµπληρωµατικοί πυλώνες, καθώς
η οικονοµική ανάλυση επικεντρώνεται στον βραχυ-µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, σε
αντίθεση µε τη νοµισµατική ανάλυση η εστίαση της οποίας είναι µεσοµακροπρόθεσµη. Παράλληλα, οι δύο πυλώνες επιτρέπουν τη διασταύρωση (crosschecking) των εκτιµήσεων που γίνονται από καθένα από αυτούς, µειώνοντας τον
κίνδυνο να ακολουθηθεί λανθασµένη νοµισµατική πολιτική λόγω στήριξης σε ένα
µόνο δείκτη ή µοντέλο.
Τα παραπάνω αναφερόµενα απεικονίζονται στο ∆ιάγραµµα 1.1.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1: H στρατηγική νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ
προσανατολισµένη προς τη σταθερότητα

Πρωταρχικός στόχος της σταθερότητας των τιµών

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
λαµβάνει αποφάσεις νοµισµατικής πολιτικής βάσει της συνολικής
αξιολόγησης των κινδύνων για τη σταθερότητα των τιµών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ

Ανάλυση
οικονοµικής δυναµικής
και διαταραχών που
επηρεάζουν την οικονοµία

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
∆ιασταύρωση
στοιχείων

Ανάλυση
νοµισµατικών τάσεων

ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΗΓΗ: European Central Bank (2011, σελ. 83)

1.6

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

Το βασικό εργαλείο άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι η
διαµόρφωση του επιπέδου του βασικού επιτοκίου της.
Οι µεταβολές του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ επηρεάζουν τα επιτόκια της αγοράς
και εποµένως τις καταναλωτικές και επενδυτικές δαπάνες, τη συνολική ζήτηση και
τελικά το ρυθµό πληθωρισµού, µέσω του µηχανισµού µετάδοσης που περιγράφεται
αναλυτικά στην επόµενη ενότητα.
Οι µεταβολές του βασικού επιτοκίου αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της ΕΚΤ µε βάση τις εκτιµήσεις της οικονοµικής και νοµισµατικής ανάλυσης.
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1.7

O ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

Ο µηχανισµός µετάδοσης της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ στην οικονοµία είναι
η διαδικασία µέσω της οποίας οι αποφάσεις της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ
επηρεάζουν γενικά την οικονοµία και ειδικότερα το επίπεδο των τιµών (European
Central Bank, 2015a).
Όπως αναφέρει ο Delivorias (2015), η µετάδοση της νοµισµατικής πολιτικής
πραγµατοποιείται σε δύο στάδια:
α.

Στο πρώτο στάδιο, οι αλλαγές στην πολιτική επιτοκίων οδηγούν σε αλλαγές
των επιτοκίων της αγοράς, των τιµών των περιουσιακών στοιχείων, των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών και των όρων χρηµατοδότησης που επηρεάζουν
τη ζήτηση για πιστώσεις και επενδύσεις.

β.

Στο δεύτερο στάδιο, οι αλλαγές του πρώτου σταδίου επηρεάζουν την
κατανάλωση (και κατά συνέπεια τη ζήτηση) αγαθών και υπηρεσιών από
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και τελικά το επίπεδο των τιµών.

Ο µηχανισµός µετάδοσης περιλαµβάνει δύο βασικά κανάλια (channels) µέσω των
οποίων διοχετεύονται οι αλλαγές στην πολιτική επιτοκίων, επηρεάζοντας τελικά το
επίπεδο των τιµών: (1) Το κανάλι των επιτοκίων της αγοράς χρήµατος (money market
interest rates), και (2) Το κανάλι των προσδοκιών (expectations).
Τα δύο παραπάνω βασικά κανάλια παρουσιάζονται σχηµατικά στο ∆ιάγραµµα 1.2 και
αναλύονται στις υποενότητες 1.7.1 και 1.7.2 παρακάτω.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2: Μηχανισµός µετάδοσης νοµισµατικής πολιτικής

∆ιαταραχές έξω από
τον έλεγχο
της ΕΚΤ

Επίσηµα επιτόκια

Προσδοκίες

Επιτόκια αγοράς χρήµατος
Αλλαγές
στα
ασφάλιστρα
κινδύνου

Χρήµα,
Πιστώσεις

Τιµές
περιουσιακών
στοιχείων

∆ιαµόρφωση µισθών
και τιµών

Τραπεζικά
επιτόκια

Συναλλαγµατικές
ισοτιµίες

Προσφορά και ζήτηση στις
αγορές αγαθών και εργασίας

Εγχώριες τιµές

Τιµές εισαγοµένων

Αλλαγές
στα
τραπεζικά
κεφάλαια

Αλλαγές
στην
παγκόσµια
οικονοµία

Αλλαγές
στη
δηµοσιονοµική
πολιτική

Εξέλιξη τιµών
Αλλαγές
στις τιµές
βασικών
προϊόντων

ΠΗΓΗ: European Central Bank (2011, σελ. 59)
1.7.1

Το κανάλι των επιτοκίων αγοράς χρήµατος (The money-market interest
rates channel)

Οι αλλαγές στα επίσηµα επιτόκια της ΕΚΤ επηρεάζουν άµεσα τα επιτόκια στην
αγορά χρήµατος (money-market rates), προκαλώντας τις ακόλουθες αλλαγές:
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α.

Στα τραπεζικά επιτόκια και στις χορηγήσεις δανείων
Αντιδρώντας στις αλλαγές των επιτοκίων στην αγορά χρήµατος, οι τράπεζες
προσαρµόζουν ανάλογα τα επιτόκια των καταθέσεων και των δανείων προς
τους πελάτες τους. Επίσης, αυξάνουν ή µειώνουν τα ποσά που δανείζουν
στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις. Οι ενέργειες αυτές των τραπεζών
αναγκάζουν τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις να αλλάξουν τα καταναλωτικά
και επενδυτικά σχέδιά τους.

β.

Στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες
Η άνοδος των επιτοκίων κάνει το ευρώ πιο ελκυστικό στους διεθνείς
επενδυτές, οδηγώντας σε υπερτίµησή του. Αντίστροφα, η µείωση των
επιτοκίων οδηγεί τελικά σε υποτίµησή του. Και στις δύο περιπτώσεις, η
αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ επηρεάζει τον πληθωρισµό λόγω των αλλαγών
των τιµών των εισαγόµενων αγαθών, καθώς και των εισαγόµενων πρώτων
υλών µέσω των οποίων επηρεάζονται τελικά οι τιµές των εγχώριων τελικών
προϊόντων.

γ.

Στις τιµές των περιουσιακών στοιχείων
Η άνοδος των επιτοκίων οδηγεί σε µείωση των τιµών των οµολόγων, ενώ η
µείωση των επιτοκίων σε αύξηση των τιµών των οµολόγων. Οι αλλαγές αυτές
επηρεάζουν τη συνολική αξία των επενδύσεων των ιδιωτών και επιχειρήσεων
σε οµόλογα και τους οδηγεί σε ανάλογη προσαρµογή των µελλοντικών
καταναλωτικών και επενδυτικών σχεδίων τους.

Σε περίπτωση που οι παραπάνω αλλαγές είναι ευνοϊκές για τις επιχειρήσεις, αυτό τις
οδηγεί στο να προσλάβουν περισσότερο προσωπικό, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η
ζήτηση στην αγορά εργασίας και να ανέβουν οι µισθοί. Η άνοδος των µισθών αυξάνει
το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών, ενθαρρύνοντάς τα να καταναλώνουν
περισσότερο. Η αύξηση της ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών οδηγεί µε τη σειρά της
στην άνοδο των τιµών.
Όπως είναι ευνόητο, σε περίπτωση

που οι αλλαγές είναι δυσµενείς για τις

επιχειρήσεις θα προκύψουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα από τα παραπάνω.
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1.7.2

Το κανάλι των προσδοκιών (The expectations channel)

Στην περίπτωση των προσδοκιών, οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις δεν αντιδρούν µε
βάση τυχόν αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς αλλά προληπτικά, βασιζόµενες στην
εµπειρία τους από το παρελθόν. Οι προσδοκίες τους σχετικά µε τα µελλοντικά
επίπεδα των επίσηµων επιτοκίων µπορεί να επηρεάσουν τα µεσοπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα επιτόκια, ενώ οι προσδοκίες που αναφέρονται στα µελλοντικά
επίπεδα του πληθωρισµού µπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη των τιµών.
1.8

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

Η ΕΚΤ εφαρµόζει τη νοµισµατική πολιτική της µε τρεις τρόπους:
α.

Με τη διενέργεια πράξεων ανοικτής αγοράς
Οι πράξεις ανοικτής αγοράς (Open market operations – OMOs) έχουν ως
σκοπό τον επηρεασµό των επιτοκίων και τη διαχείριση της ρευστότητας στη
χρηµατοπιστωτική αγορά. Οι πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main
refinancing operations – MROs) σηµατοδοτούν επιπλέον και την κατεύθυνση
της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η ΕΚΤ δεν έχει καθορίσει ένα
επίσηµο επιχειρησιακό στόχο (operational target) σε σχέση µε το επιθυµητό
ύψος των επιτοκίων στις αγορές χρήµατος της Ευρωζώνης. Στην πράξη όµως,
ο ρόλος του επιχειρησιακού στόχου έχει ανατεθεί στο EONIA (Euro
OverNight Index Average) το οποίο είναι ουσιαστικά το επιτόκιο αναφοράς
(reference interest rate), καθώς στόχος των πράξεων ανοικτής αγοράς που
διενεργεί το Ευρωσύστηµα είναι να κατευθύνει την τιµή του EONIA όσο το
δυνατόν πιο κοντά στην τιµή του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ, δηλ. του
επιτοκίου των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης.
Το επιτόκιο EONIA υπολογίζεται από την ΕΚΤ ως ο σταθµισµένος µέσος
όρος όλων των επιτοκίων των ακάλυπτων πράξεων δανεισµού διάρκειας µιας
ηµέρας (overnight) στη διατραπεζική αγορά. Τα επιτόκια αυτά αναφέρονται
στην ΕΚΤ από µια οµάδα επιλεγµένων τραπεζών (panel banks).

β.

Με την παροχή πάγιων διευκολύνσεων
Οι πάγιες διευκολύνσεις (Standing facilities) έχουν ως σκοπό την παροχή ή
την απορρόφηση ρευστότητας διάρκειας µίας ηµέρας. Οι πράξεις αυτές δεν
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ξεκινούν από την ΕΚΤ, όπως οι πράξεις ανοικτής αγοράς, αλλά γίνονται µε
πρωτοβουλία των πιστωτικών ιδρυµάτων-αντισυµβαλλοµένων της ΕΚΤ.
Οι πάγιες διευκολύνσεις διακρίνονται:
β1.

Στη διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης (marginal lending facility)
που επιτρέπει στις τράπεζες να δανείζονται κεφάλαια για διάρκεια µιας
ηµέρας από την εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) της χώρας τους,
έναντι αποδεκτών ασφαλειών.

β2.

Στη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων (deposit facility) που επιτρέπει
στις τράπεζες να πραγµατοποιούν καταθέσεις διάρκειας µιας ηµέρας
στην ΕθνΚΤ της χώρας τους.

Το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης είναι συνήθως
υψηλότερο, ενώ το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων είναι
συνήθως χαµηλότερο, από το αντίστοιχο επιτόκιο της χρηµαταγοράς (moneymarket rate). Για το λόγο αυτό, τα πιστωτικά ιδρύµατα συνήθως
χρησιµοποιούν τις πάγιες διευκολύνσεις µόνο όταν δεν έχουν άλλες καλύτερες
εναλλακτικές λύσεις.
Με τον καθορισµό των δύο αυτών επιτοκίων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει
την ανώτερη και κατώτερη τιµή που καθορίζουν το εύρος του «διαδρόµου»
(corridor) µέσα στον οποίο θα περιορίζονται οι διακυµάνσεις του επιτοκίου
δανεισµού για διάρκεια µιας ηµέρας (overnight interest rate) στην αγορά
χρήµατος.
γ.

Με τη θέσπιση της υποχρέωσης των πιστωτικών ιδρυµάτων να τηρούν
ελάχιστα αποθεµατικά σε λογαριασµούς που τηρούνται σε αυτό
Όλες οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ είναι υποχρεωµένες να διατηρούν
ελάχιστα

αποθεµατικά

(minimum

reserves)

στους

τρεχούµενους

λογαριασµούς τους (current accounts) που τηρούνται στις οικείες ΕθνΚΤ. Τα
ελάχιστα αυτά ποσά υπολογίζονται µε βάση συγκεκριµένα στοιχεία των
ισολογισµών των τραπεζών.
Με τη διατήρηση των παραπάνω αποθεµατικών µπορούν να εξοµαλύνονται οι
δυσµενείς επιδράσεις από προσωρινές διακυµάνσεις της ρευστότητας, ενώ
παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στις ΕθνΚΤ να δηµιουργούν ή να
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διευρύνουν την ανάγκη των πιστωτικών ιδρυµάτων για δανεισµό από τις
ΕθνΚΤ. Όπως αναφέρει ο Delivorias (2015), η παραπάνω ανάγκη δίνει την
ευκαιρία στην ΕΚΤ να κατευθύνει τα επιτόκια της χρηµαταγοράς µέσω των
πράξεων ανοικτής αγοράς µε τις οποίες παρέχει ρευστότητα στα πιστωτικά
ιδρύµατα µε επιτόκιο που εξυπηρετεί τις εκάστοτε προθέσεις της.
Οι υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών καθορίζονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2531/98 και στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003
(ΕΚΤ/2003/9).
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2.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

2.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται αρχικά η έννοια της πράξης ανοικτής αγοράς και
αναφέρονται ορισµένα ιστορικά στοιχεία για την εµφάνιση και τη χρήση των
πράξεων ανοικτής αγοράς κατά τις περασµένες δεκαετίες. Στη συνέχεια, αφού
περιγραφούν µε πολύ γενικό τρόπο οι πράξεις ανοικτής αγοράς της ΕΚΤ και τα µέσα
µε τα οποία αυτές διενεργούνται, παρουσιάζεται η µεταξύ τους συσχέτιση σε µορφή
πίνακα στην Ενότητα 2.5. Με την προσέγγιση αυτή εκτιµάται ότι θα διευκολυνθεί η
κατανόηση των δύο επόµενων κεφαλαίων στα οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση
των µέσων διενέργειας και των χαρακτηριστικών των πράξεων ανοικτής αγοράς της
ΕΚΤ. Τέλος, παρουσιάζονται ορισµένα ιστορικά στοιχεία για την υιοθέτηση των
πράξεων αυτών από το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ινστιτούτο (EMI – European
Monetary Institute) που ήταν ο πρόδροµος της ΕΚΤ.
2.2

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

2.2.1

Ορισµός

Σύµφωνα µε τον Bindseil (2014), οι πράξεις ανοικτής αγοράς (Open Market
Operations – OMOs) είναι χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές που διενεργούνται µε
πρωτοβουλία των κεντρικών τραπεζών για σκοπούς νοµισµατικής πολιτικής.
Ο Bindseil αναφέρει επίσης ότι αρχικά ο όρος «ανοικτής αγοράς» σήµαινε ότι η
κεντρική τράπεζα διενεργεί πράξεις στη διατραπεζική («ανοικτή») αγορά ως ένας
κανονικός, και

πιθανόν ανώνυµος, συµµετέχων. Παράλληλα, ο όρος «πράξεις

ανοικτής αγοράς» αναφερόταν µόνο σε οριστικές πράξεις (outright operations) και
δεν περιελάµβανε πιστοδοτικές πράξεις (credit operations).
2.2.2

Η εµφάνιση των πράξεων ανοικτής αγοράς

Οι πράξεις ανοικτής αγοράς εµφανίστηκαν χρονολογικά µετά από τις πιστωτικές
διευκολύνσεις (standing facilities), υπάρχουν όµως αντιτιθέµενες απόψεις σχετικά µε
το πότε πραγµατοποιήθηκαν οι πρώτες πράξεις ανοικτής αγοράς. Ο Bindseil (2014)
παραθέτει τις απόψεις άλλων παλαιότερων συγγραφέων σχετικά µε το θέµα αυτό,
όπως του Wood (1939), ο οποίος χρησιµοποιεί τον όρο «πράξεις ανοικτής αγοράς»
για να περιγράψει πράξεις χρεογράφων της Τράπεζας στης Αγγλίας (Bank of
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England) πριν από το 1844, όπως και του Clapham (1944) που θεωρεί ότι οι πρώτες
πράξεις ανοικτής αγοράς από την Τράπεζα της Αγγλίας πραγµατοποιήθηκαν στη
δεκαετία του 1830.
Σε αντίθεση µε τον Wood και τον Clapham, o Mishkin (2004, σελ. 410) θεωρεί ότι οι
πράξεις ανοικτής αγοράς ανακαλύφθηκαν τυχαία στις αρχές της δεκαετίας του 1920
από την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (US Federal Reserve System, ή απλά
Fed). Όπως εξηγεί ο Mishkin, µετά από την ύφεση του 1920-21 ο όγκος των discount
loans είχε συρρικνωθεί δραµατικά. Η Fed, η οποία πιέστηκε για εισόδηµα, έλυσε το
πρόβληµα αγοράζοντας income earning securities, γεγονός που είχε ως συνέπεια την
αύξηση των διαθεσίµων στο τραπεζικό σύστηµα και την επέκταση των τραπεζικών
δανείων και καταθέσεων. Όπως σηµειώνει ο Mishkin, ένα νέο εργαλείο νοµισµατικής
πολιτικής είχε γεννηθεί, το οποίο µάλιστα µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920 είχε
εξελιχθεί στο πιο σηµαντικό όπλο στο «οπλοστάσιο» της Fed.
2.3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

Ανάλογα µε το σκοπό τους, οι πράξεις ανοικτής αγοράς της ΕΚΤ διακρίνονται στις
ακόλουθες τέσσερεις κατηγορίες:
α.

Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations - MROs)
Οι πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης έχουν ως σκοπό τον επηρεασµό των
επιτοκίων, την παροχή ρευστότητας στην αγορά και τη σηµατοδότηση της
κατεύθυνσης της νοµισµατικής πολιτικής. ∆ιενεργούνται συνήθως κάθε
εβδοµάδα µε βάση το ενδεικτικό ηµερολογιακό πρόγραµµα τακτικών
δηµοπρασιών του Ευρωσυστήµατος και έχουν διάρκεια µιας εβδοµάδας.

β.

Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term refinancing
operations - LTROs)
Οι πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης έχουν ως σκοπό την
παροχή ρευστότητας πιο µακροπρόθεσµης διάρκειας σε σχέση µε αυτήν που
προσφέρεται από τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης. ∆ιενεργούνται
συνήθως κάθε µήνα µε βάση το ενδεικτικό ηµερολογιακό πρόγραµµα
τακτικών δηµοπρασιών του Ευρωσυστήµατος και έχουν συνήθως τρίµηνη
διάρκεια. Από το 2008 µέχρι σήµερα, και µε σκοπό την αντιµετώπιση της
χρηµατοπιστωτικής κρίσης των τελευταίων ετών, έχει διενεργηθεί και πολύ
µεγάλος αριθµός πράξεων αυτού του τύπου σε έκτακτη βάση και µε
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διαφορετική διάρκεια (έξι µηνών, ενός έως τεσσάρων το πολύ ετών, καθώς
και µε διάρκεια ίση µε αυτή της αντίστοιχης περιόδου τήρησης των
υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών).
γ.

Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
(Fine-tuning operations)
Οι πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
έχουν ως σκοπό την εξοµάλυνση των επιπτώσεων που προκαλούν στα
επιτόκια αιφνίδιες διακυµάνσεις της ρευστότητας στην αγορά. ∆ιενεργούνται
εκτάκτως

και,

ανάλογα

µε

τον

εκάστοτε

επιδιωκόµενο

στόχο,

χρησιµοποιούνται για την παροχή ή την απορρόφηση ρευστότητας.
δ.

∆ιαρθρωτικές πράξεις (Structural operations)
Είναι πράξεις παροχής ή απορρόφησης ρευστότητας και διενεργούνται κάθε
φορά που απαιτείται η αναπροσαρµογή της διαρθρωτικής θέσης του
Ευρωσυστήµατος έναντι του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ή η εξυπηρέτηση
κάποιων άλλων σκοπών στο πλαίσιο εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής
της ΕΚΤ.

2.4

ΜΕΣΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ
ΕΚΤ

Τα µέσα µε τα οποία διενεργούνται οι πράξεις ανοικτής αγοράς της ΕΚΤ είναι τα
ακόλουθα:
α.

Αντιστρεπτέες συναλλαγές (Reverse transactions)
Στις αντιστρεπτέες συναλλαγές, µια ΕθνΚΤ αγοράζει ή πωλεί περιουσιακά
στοιχεία µέσω µιας συµφωνίας επαναγοράς ή διενεργεί πιστοδοτικές πράξεις
µε τη µορφή δανείων που καλύπτονται από ασφάλεια.

β.

Πράξεις ανταλλαγής νοµισµάτων για τους σκοπούς της νοµισµατικής
πολιτικής της ΕΚΤ (Foreign exchange swaps for monetary policy purposes)
Οι πράξεις ανταλλαγής νοµισµάτων για τους σκοπούς της νοµισµατικής
πολιτικής αποτελούνται από δύο

ταυτόχρονες συναλλαγές µε τις οποίες

ανταλλάσσονται ευρώ µε ξένο νόµισµα. Η πρώτη συναλλαγή είναι άµεση
(spot), ενώ η δεύτερη συναλλαγή είναι προθεσµιακή (forward). Οι πράξεις
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αυτές µπορούν να διενεργούνται για την παροχή ή την απορρόφηση
ρευστότητας.
γ.

Αποδοχή καταθέσεων καθορισµένης διάρκειας (Collection of fixed-term
deposits)
Το Ευρωσύστηµα µπορεί να καλεί µε δική του πρωτοβουλία τους
αντισυµβαλλοµένους να πραγµατοποιούν καταθέσεις καθορισµένης διάρκειας
στις οικείες ΕθνΚΤ. Οι πράξεις αυτού του είδους διενεργούνται µε σκοπό την
απορρόφηση ρευστότητας.

δ.

Έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ (Issuance of ECB debt certificates)
Τα πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ συνιστούν ενοχική υποχρέωση της ΕΚΤ
έναντι του κοµιστή τους και εκδίδονται για την απορρόφηση ρευστότητας. Τα
πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ εκδίδονται και τηρούνται σε άυλη µορφή σε
αποθετήρια τίτλων της Ευρωζώνης.

ε.

Οριστικές συναλλαγές (Outright transactions)
Στις οριστικές συναλλαγές γίνεται πλήρης µεταβίβαση της κυριότητας από τον
πωλητή στον αγοραστή, χωρίς να ακολουθεί αναµεταβίβαση. Οι πράξεις αυτές
µπορούν να διενεργούνται για την παροχή ρευστότητας (οριστικές αγορές) ή
την απορρόφηση ρευστότητας (οριστικές πωλήσεις).

2.5

ΕΠΙΣΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

Στον παρακάτω Πίνακα 2.1 παρουσιάζεται η συσχέτιση ανάµεσα στις πράξεις
ανοικτής αγοράς της ΕΚΤ και στα µέσα µε τα οποία αυτές πραγµατοποιούνται, όπως
ήδη περιγράφτηκε µε πολύ συνοπτικό τρόπο στις αµέσως προηγούµενες ενότητες.
Παράλληλα, αναφέρονται στοιχεία όπως η διάρκεια της πράξης, η συχνότητα
εκτέλεσής της και η διαδικασία µέσω της οποίας η πράξη αυτή διενεργείται σε
καθεµία των περιπτώσεων.
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Πίνακας 2.1: Επισκόπηση των χαρακτηριστικών των πράξεων ανοικτής αγοράς
της ΕΚΤ
Κατηγορίες
πράξεων
νοµισµατικής
πολιτικής

Είδος µέσου
Παροχή
ρευστότητας

Απορρόφηση
ρευστότητας

∆ιάρκεια

Συχνότητα ∆ιαδικασία

Πράξεις κύριας
αναχρηµατοδότησης

Αντιστρεπτέες
συναλλαγές

-

Μία
εβδοµάδα

Εβδοµαδιαία

Τακτική
δηµοπρασία

Πράξεις πιο
µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης

Αντιστρεπτέες
συναλλαγές

-

Τρεις µήνες

Μηνιαία

Τακτική
δηµοπρασία

Αντιστρεπτέες
συναλλαγές

Αντιστρεπτέες
συναλλαγές

Μη προκαθορισµένη

Μη
προκαθορισµένη

∆ηµοπρασία

Πράξεις
ανταλλαγής
νοµισµάτων

Πράξεις
ανταλλαγής
νοµισµάτων

-

-

∆ιµερείς
διαδικασίες

-

Αποδοχή
καταθέσεων
καθορισµένης
διάρκειας

-

-

-

Αντιστρεπτέες
συναλλαγές

Αντιστρεπτέες
συναλλαγές

Μη προκαθορισµένη

Μη
προκαθορισµένη

Τακτική
δηµοπρασία

Έκδοση
πιστοποιητικών χρέους
της ΕΚΤ

Μικρότερη
των δώδεκα
µηνών

Μη
προκαθορισµένη

-

Πράξεις
εξοµάλυνσης
των
βραχυχρόνιων
διακυµάνσεων
της ρευστότητας

∆ιαρθρωτικές
πράξεις

-

Οριστικές
αγορές

Οριστικές
πωλήσεις

ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2014a, σελ. 15)
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-

Μη
προκαθορισµένη

∆ηµοπρασία
∆ιµερείς
διαδικασίες

2.6

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΏΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι κατηγορίες των πράξεων ανοικτής αγοράς της ΕΚΤ, καθώς και τα µέσα και οι
διαδικασίες διενέργειάς τους, καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Ινστιτούτο (European Monetary Institute – EMI) που ιδρύθηκε επίσηµα στη
Φραγκφούρτη την 1/1/1994 και ήταν ο πρόδροµος της ΕΚΤ. Το EMI σταµάτησε να
λειτουργεί όταν ιδρύθηκε η ΕΚΤ (1/6/1998).
Μεταξύ των επιτροπών που συνέστησε το EMI µε σκοπό την προετοιµασία της
µετάβασης στο ενιαίο νόµισµα ήταν το MPSC (Monetary Policy Sub-Committee) στο
οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία εισήγησης για τη ενιαία νοµισµατική πολιτική των
χωρών-µελών της Ευρωζώνης. Ο πρώτος πρόεδρος του MPSC ήταν ο Λουκάς
Παπαδήµος, τότε Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος κράτησε αυτή
τη θέση µέχρις ότου έγινε ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (1/10/1994).
Σηµειώνεται ότι στο MSPC συµµετείχαν και εκπρόσωποι από τις χώρες που δεν θα
υιοθετούσαν το ευρώ από την αρχή, όπως η ∆ανία, η Ελλάδα, η Σουηδία και το
Ηνωµένο Βασίλειο.
Με σκοπό την υποβοήθηση του τεράστιου έργου του, το MSPC συνέστησε δύο
οµάδες εργασίες (task forces):
α.

Το Task Force on Eligible Debt Instruments for Mobilization and Pledging
(TFIMP) µε αντικείµενο τη ρύθµιση των θεµάτων σχετικά µε τα περιουσιακά
στοιχεία που θα γίνονταν αποδεκτά στις πιστοδοτικές πράξεις του
Ευρωσυστήµατος (eligible assets).

β.

Το Task Force on Monetary Policy Instruments and Procedures (TFMPIP) µε
αντικείµενο την κατάρτιση πρότασης για το λειτουργικό πλαίσιο εφαρµογής
της νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος. Του TFMPIP προήδρευε ο
Paul Mercier, επικεφαλής του Financial Markets Division του EMI, ενώ
εισηγητής (rapporteur) του TFMPIP ήταν o Mats Galvenious, υπάλληλος του
EMI. Στα δύο αυτά µέλη του TFMPIP οφείλονται οι πληροφορίες που
αναφέρονται παρακάτω σχετικά µε το ιστορικό υιοθέτησης των πράξεων
ανοικτής αγοράς από το EMI.
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α.

Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations – MROs)
Όπως αναφέρουν οι Galvenius & Mercier (2014, σελ. 148), σχεδόν όλες οι
εθνικές

κεντρικές

τράπεζες

που

θα

συµµετείχαν

στην

Ευρωζώνη

χρησιµοποιούσαν κάποιου είδους αντιστρεπτέες συναλλαγές (συµφωνίες
επαναγοράς ή πράξεις δανεισµού έναντι ενεχύρων) για να κατευθύνουν τα
επιτόκια της εγχώριας χρηµαταγοράς. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε το
1996 να χρησιµοποιηθούν οι αντιστρεπτέες συναλλαγές (reverse transactions)
για τη διενέργεια των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης, οι οποίες θα
αποτελούσαν το κύριο εργαλείο άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής της
ΕΚΤ. Επειδή κάποιες κεντρικές τράπεζες χρησιµοποιούσαν ήδη εβδοµαδιαίες
πράξεις µε διάρκεια δύο εβδοµάδων, η πρακτική αυτή υιοθετήθηκε χωρίς
ενστάσεις, όπως ακριβώς συνέβη και µε την πρόταση για αποκεντρωµένη
διενέργεια των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης.
β.

Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term refinancing
operations – LTROs)
Σε αντίθεση µε τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης, η απόφαση για τη
µορφή που θα είχαν οι πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης δεν
ήταν καθόλου εύκολη. Οι Galvenius & Mercier (2014, σελ. 149) σηµειώνουν
ότι µερικές κεντρικές τράπεζες υποστήριζαν ότι οι µεγάλης κλίµακας
διαδικασίες στις δηµοπρασίες των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης δεν
ήταν κατάλληλες για µικρά πιστωτικά ιδρύµατα µε περιορισµένη πρόσβαση
στη διατραπεζική αγορά και µε µικρή εµπειρία στις δηµοπρασίες των
κεντρικών τραπεζών. Ύστερα από εξέταση διάφορων εναλλακτικών λύσεων
που απορρίφθηκαν, είτε γιατί δεν ήταν συµβατές µε τις πρακτικές της αγοράς
είτε γιατί θα έστελναν ενδεχοµένως διαφορετικά µηνύµατα στην αγορά από τα
αντίστοιχα των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης, υιοθετήθηκε το
Σεπτέµβριο του 1996 από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ευρωπαϊκού
Νοµισµατικού Ινστιτούτου η συµβιβαστική λύση που πρότεινε ο Robert
Rayond, Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού αυτού. Η νέα πράξη, µε όνοµα
LTRO (Longer-Term Refinancing Operation), θα εκτελείτο όπως και η πράξη
κύριας αναχρηµατοδότησης µέσω αντιστρεπτέων συναλλαγών, θα είχε ίδια µε
αυτήν υποκείµενα περιουσιακά στοιχεία και µεγαλύτερη διάρκεια (πιθανόν 3
µήνες).

Το

∆ιοικητικό

Συµβούλιο
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διευκρίνισε

ότι

οι

πράξεις

πιο

µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης δεν θα χρησιµοποιούνταν για τη
σηµατοδότηση της νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος αλλά µόνο
για

να

βοηθούν

τα

µικρά

πιστωτικά

ιδρύµατα

να

εξασφαλίζουν

χρηµατοδότηση από τις κεντρικές τράπεζες χωρίς να καταφεύγουν στις
πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης. Στις πράξεις πιο µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης, το Ευρωσύστηµα θα λειτουργούσε ως «τιµολήπτης»
(price-taker), προκειµένου να µη µεταδίδονται στη αγορά αντιφατικά
µηνύµατα

σε

σχέση

µε

αυτά

που

εξέπεµπαν

οι

πράξεις

κύριας

αναχρηµατοδότησης.
γ.

Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
(Fine-tuning operations)
Όπως αναφέρουν οι Galvenius & Mercier (2014, σελ. 152), ανάµεσα στις
άλλες προτεινόµενες λύσεις για τη διενέργεια πράξεων εξοµάλυνσης των
βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας (όπως οριστικές πράξεις,
πράξεις ανταλλαγής νοµισµάτων και αντιστρεπτέες συναλλαγές), ήταν και η
διενέργεια των πράξεων αυτών µέσω αντίστροφων συµφωνιών επαναγοράς
(reverse repos). Αυτή η λύση τελικά δεν υιοθετήθηκε από τα µέλη της οµάδας
εργασίας TFMPIP (Task Force on Monetary Policy Instruments and
Procedures) του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ινστιτούτου, καθώς θα απαιτούσε
την τήρηση επαρκών αποθεµάτων από πανοµοιότυπα ή παρόµοια υποκείµενα
περιουσιακά στοιχεία (κυρίως κυβερνητικά οµόλογα), προκειµένου οι
συναλλαγές αυτές να διενεργούνται µε εναρµονισµένο τρόπο σε όλο το
Ευρωσύστηµα.

δ.

∆ιαρθρωτικές πράξεις (Structural operations)
Όπως αναφέρουν οι Galvenius & Mercier (2014, σελ. 154), οι περισσότερες
κεντρικές τράπεζες των υποψήφιων χωρών για ένταξη στην Ευρωζώνη ήταν
υπέρ της χρησιµοποίησης οριστικών συναλλαγών ως µέσων διενέργειας
διαρθρωτικών πράξεων.
Αντίθετα, υπήρξαν αρκετές διαφωνίες στο θέµα της έκδοσης πιστοποιητικών
χρέους ως εργαλείου για τη διενέργεια διαρθρωτικών πράξεων. Οι
περισσότερες χώρες ήταν υπέρ της έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών από
την ίδια την ΕΚΤ και όχι από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, µε το σκεπτικό
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ότι µε τον τρόπο αυτό τα πιστοποιητικά θα εµφανίζονταν στη λογιστική
κατάσταση της ΕΚΤ, αποφεύγοντας έτσι τυχόν περιπλοκές κατά τον
υπολογισµό του νοµισµατικού εισοδήµατος (monetary income). Υποστήριζαν
επίσης ότι η τυχόν έκδοση των πιστοποιητικών χρέους από τις εθνικές
κεντρικές τράπεζες θα υπέσκαπτε την πεποίθηση ότι η απόφαση για τη
δηµιουργία της Νοµισµατικής Ένωσης ήταν αµετάκλητη. Τελικά, το
∆εκέµβριο

του

1996,

το

∆ιοικητικό

Συµβούλιο

του

Ευρωπαϊκού

Νοµισµατικού Ινστιτούτου τάχθηκε υπέρ της άποψης της πλειοψηφίας για
έκδοση των πιστοποιητικών χρέους από την ίδια την ΕΚΤ.
ε.

∆ηµοπρασίες (tender procedures)
Το µόνο θέµα σχετικά µε τις δηµοπρασίες για το οποίο υπήρχαν αρκετές
αντιτιθέµενες απόψεις ήταν το κατά πόσον οι συµµετέχοντες στις
δηµοπρασίες θα ήταν υποχρεωµένοι να διαθέτουν ενέχυρα που να καλύπτουν
τις προσφορές τους κατά την υποβολή τους. Όπως αναφέρουν οι Galvenius &
Mercier (2014, σελ. 155), κατά την άποψη των εκπροσώπων ορισµένων
κεντρικών τραπεζών το µέτρο αυτό θα απέτρεπε την υποβολή υπερβολικά
υψηλών και κερδοσκοπικών προσφορών από τα µεγάλα πιστωτικά ιδρύµατα,
τακτική που θα εµπόδιζε την απευθείας πρόσβαση των µικρότερων
πιστωτικών ιδρυµάτων στη χρηµατοδότηση από τις εθνικές κεντρικές
τράπεζες.
Η άποψη της πλειοψηφίας ήταν πάντως εναντίον αυτού του µέτρου µε το
επιχείρηµα ότι η εφαρµογή του θα ήταν δύσκολη από διαχειριστικής άποψης,
ενώ παράλληλα σε κάποιες χώρες θα ήταν από νοµικής πλευράς εξαιρετικά
δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να ελέγχουν µέσω των θεµατοφυλάκων
(custodians) τα αποθέµατα χρεογράφων των αντισυµβαλλοµένων.
Τελικά συµφωνήθηκε, ως συµβιβαστική λύση, να αναφέρεται στη Γενική
Τεκµηρίωση (General Documentation) ότι οι αντισυµβαλλόµενοι θα έπρεπε
να είναι πάντοτε σε θέση να καλύψουν επαρκώς µε ενέχυρα το ποσό που τους
πιστοποιήθηκε σε µια δηµοπρασία και ότι το Ευρωσύστηµα θα µπορούσε να
επιβάλλει ποινές στους τυχόν παραβάτες.
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στ.

∆ιµερείς διαδικασίες (Bilateral procedures)
Όπως αναφέρουν οι

Galvenius & Mercier (2014, σελ. 157), ορισµένες

κεντρικές τράπεζες ήταν της άποψης ότι µε βάση την αρχή της αποκέντρωσης
(decentralization), οι διµερείς διαδικασίες θα έπρεπε να διενεργούνται από τις
εθνικές κεντρικές τράπεζες και όχι από την ΕΚΤ. Σε περίπτωση που ήταν
αδύνατο να εκτελεσθούν ταυτόχρονα από όλες τις εθνικές κεντρικές τράπεζες,
θα µπορούσαν να εκτελούνται από οµάδα εθνικών κεντρικών τραπεζών για
λογαριασµό του Ευρωσυστήµατος. Ιδιαίτερα ένθερµοι υπέρ αυτής της άποψης
εµφανίζονταν οι εκπρόσωποι των µεγαλύτερων εθνικών κεντρικών τραπεζών
που ανέφεραν το παράδειγµα της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (US
Federal Reserve System – Fed), στην περίπτωση της οποίας όλες οι πράξεις
ανοικτής αγοράς διενεργούνται από τη Fed Νέας Υόρκης που ενεργεί ως
εκτελεστικός βραχίονας (operative arm) για ολόκληρο το Οµοσπονδιακό
Αποθεµατικό Σύστηµα.
Αντίθετα, οι µικρότερες εθνικές κεντρικές τράπεζες δεν ήταν ευχαριστηµένες
µε µια τέτοια λύση, καθώς η ΕΚΤ θα παρέµενε χωρίς επιχειρησιακές
δυνατότητες. Για το λόγο αυτό, διατύπωναν την άποψη ότι για να ενισχυθεί η
αξιοπιστία της ΕΚΤ ήταν απαραίτητο να της δοθούν πλήρεις επιχειρησιακές
δυνατότητες.
Το χάσµα µεταξύ των δύο οµάδων εθνικών κεντρικών τραπεζών ήταν τόσο
έντονο που δεν µπορούσε να γεφυρωθεί στο πλαίσιο των διάφορων επιτροπών
και οµάδων εργασίας του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ινστιτούτου. Τελικά, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ινστιτούτου επέλεξε
ένα µάλλον περίεργο συµβιβασµό, δηλ. «να µην πάρει καµία απόφαση»
(Galvenius & Mercier, 2014, σελ. 158). Αντί για µία ξεκάθαρη λύση,
συµφωνήθηκε

να

αναφέρεται

στη

Γενική

Τεκµηρίωση

(General

Documentation) ότι η ΕΚΤ «µπορεί» στο µέλλον, κάτω από εξαιρετικές
περιστάσεις, να αποφασίσει να παρέµβει η ίδια στις αγορές χρήµατος µέσω
διµερών διαδικασιών.
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3.

ΜΕΣΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

3.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά τα µέσα µε τα οποία διενεργούνται οι
πράξεις ανοικτής αγοράς της ΕΚΤ. Η αναφορά στα µέσα διενέργειας των πράξεων
ανοικτής αγοράς γίνεται στο συγκεκριµένο σηµείο της παρούσας διπλωµατικής
διατριβής, προκειµένου οι σχετιζόµενες µε τα µέσα αυτά έννοιες να είναι οικείες στον
αναγνώστη του επόµενου Κεφαλαίου 4 στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα
χαρακτηριστικά των πράξεων ανοικτής αγοράς ανά κατηγορία.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 2, τα µέσα διενέργειας των πράξεων
ανοικτής αγοράς είναι τα ακόλουθα:
α.

Αντιστρεπτέες συναλλαγές (Reverse transactions).

β.

Πράξεις ανταλλαγής νοµισµάτων για τους σκοπούς της νοµισµατικής
πολιτικής της ΕΚΤ (Foreign exchange swaps for monetary policy purposes).

γ.

Αποδοχή καταθέσεων καθορισµένης διάρκειας (Collection of fixed-term
deposits).

δ.

Έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ (Issuance of ECB debt certificates).

ε.

Οριστικές συναλλαγές (Outright transactions).

3.2

ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΕΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

3.2.1

Περιγραφή

Στις αντιστρεπτέες συναλλαγές (reverse transactions), µια εθνική κεντρική τράπεζα
της Ευρωζώνης (ΕθνΚΤ) αγοράζει ή πωλεί περιουσιακά στοιχεία µέσω µιας
συµφωνίας επαναγοράς ή διενεργεί πιστοδοτικές πράξεις µε τη µορφή δανείων που
καλύπτονται από ασφάλεια.
3.2.2

Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά των αντιστρεπτέων συναλλαγών περιγράφονται στον Πίνακα 3.1.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: Χαρακτηριστικά αντιστρεπτέων συναλλαγών
Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

Σκοπός

H παροχή ή η απορρόφηση ρευστότητας.

Τρόπος διενέργειας

Συνήθως µε
ΕθνΚΤ).

∆ιαδικασία
διενέργειας,
συχνότητα, διάρκεια

Τα χαρακτηριστικά αυτά εξαρτώνται από την
κατηγορία της πράξης ανοικτής αγοράς για την
οποία διενεργείται µια συγκεκριµένη αντιστρεπτέα
συναλλαγή (βλ. Κεφάλαιο 4).

Κριτήρια
καταλληλότητας
αντισυµβαλλοµένων

Πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται
στο Κεφάλαιο 6.

αποκεντρωµένο τρόπο (από τις

Οι αντιστρεπτέες πιστοδοτικές πράξεις για παροχή
ρευστότητας πρέπει να καλύπτονται από αποδεκτά
περιουσιακά στοιχεία, µε βάση τα κριτήρια που
περιγράφονται στο Κεφάλαιο 7.
Κάλυψη από ασφάλεια

3.3

Οι αντιστρεπτέες πιστοδοτικές πράξεις για την
απορρόφηση ρευστότητας καλύπτονται από
περιουσιακά στοιχεία που παρέχει ως ασφάλεια το
Ευρωσύστηµα. Τα κριτήρια καταλληλότητας
αυτών των στοιχείων είναι τα ίδια µε αυτά που
προβλέπονται παραπάνω για τις αντιστρεπτέες
πιστοδοτικές πράξεις για παροχή ρευστότητας.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

3.3.1

Περιγραφή

Οι πράξεις ανταλλαγής νοµισµάτων για τους σκοπούς της νοµισµατικής πολιτικής
(Foreign exchange swaps for monetary policy purposes) αποτελούνται από δύο
ταυτόχρονες συναλλαγές µε τις οποίες ανταλλάσσονται ευρώ µε ξένο νόµισµα:
α.

Η πρώτη συναλλαγή είναι άµεση (spot).

β.

Η δεύτερη συναλλαγή είναι προθεσµιακή (forward).

3.3.2

Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά των πράξεων αυτών περιγράφονται στον Πίνακα 3.2.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2: Χαρακτηριστικά πράξεων ανταλλαγής νοµισµάτων για τους
σκοπούς της νοµισµατικής πολιτικής
Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

Σκοπός

Η παροχή ή η απορρόφηση ρευστότητας.

Τρόπος διενέργειας

Συνήθως µε αποκεντρωµένο τρόπο (από τις ΕθνΚΤ).

∆ιαδικασία διενέργειας

Συνήθως µέσω έκτακτων δηµοπρασιών ή διµερών
διαδικασιών (εκτός αν αποφασιστεί από την ΕΚΤ η
διενέργειά τους µέσω τακτικής δηµοπρασίας για
συγκεκριµένους λόγους νοµισµατικής πολιτικής ή ως
αντίδραση σε συγκεκριµένες συνθήκες της αγοράς).

Συχνότητα διενέργειας

Μη προκαθορισµένη.

∆ιάρκεια ισχύος

Μη προκαθορισµένη.

Ξένο νόµισµα

Πρέπει να αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε
ευρεία κλίµακα και σύµφωνα µε τις καθιερωµένες
πρακτικές της αγοράς.

∆ιαφορικές µονάδες
ανταλλαγής

Περιγράφονται στην Ενότητα 3.3.3 παρακάτω.

Κριτήρια
καταλληλότητας
αντισυµβαλλοµένων

Πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο 6.

3.3.3

∆ιαφορικές µονάδες ανταλλαγής

Στις πράξεις αυτού του είδους, το Ευρωσύστηµα και οι αντισυµβαλλόµενοι
συµφωνούν σχετικά µε τις διαφορικές µονάδες ανταλλαγής για τη συναλλαγή. Οι
όροι διαµόρφωσης των συναλλαγµατικών ισοτιµιών στις πράξεις αυτές καθορίζονται
µε βάση τον Πίνακα 2 (σελ. 20-21) της Κατευθυντήριας Γραµµής (ΕΕ) 2015/510 της
ΕΚΤ µε ηµεροµηνία 19/12/2014 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2014a), ως εξής:
S = τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία (κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής της
πράξης ανταλλαγής νοµισµάτων) του ευρώ (EUR) έναντι του ξένου νοµίσµατος
(ABC).
S=( x * ABC) / (1 * EUR)
FM=προθεσµιακή συναλλαγµατική ισοτιµία EUR/ABC κατά την ηµεροµηνία
επαναγοράς (M)
FM= (y * ABC) / (1 * EUR)
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∆Μ =διαφορά µεταξύ προθεσµιακής και τρέχουσας ισοτιµίας EUR/ABC κατά την
ηµεροµηνία επαναγοράς (M)
∆Μ= FM - S
Αν N(.) το ποσό του νοµίσµατος στο άµεσο σκέλος της συναλλαγής και N(.)M το
ποσό νοµίσµατος στο προθεσµιακό σκέλος της συναλλαγής, τότε:
N(ABC)=N(EUR) * S ή N(EUR)=N(ABC) / S
N(ABC)M=N(EUR)M * FM ή N(EUR)M=N(ABC)M / FM
3.4

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

3.4.1

Περιγραφή

Ύστερα από σχετική πρόσκληση του Ευρωσυστήµατος, οι αντισυµβαλλόµενοι
πραγµατοποιούν στις οικείες ΕθνΚΤ καταθέσεις καθορισµένης διάρκειας (fixed-term
deposits).
3.4.2

Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά των πράξεων αποδοχής καταθέσεων καθορισµένης διάρκειας
περιγράφονται στον Πίνακα 3.3.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3: Χαρακτηριστικά αποδοχής καταθέσεων καθορισµένης διάρκειας
Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

Σκοπός

Η απορρόφηση ρευστότητας.

Τρόπος διενέργειας

Συνήθως µε αποκεντρωµένο τρόπο (από τις ΕθνΚΤ).

∆ιαδικασία διενέργειας

Συνήθως µέσω έκτακτης δηµοπρασίας, εκτός αν
αποφασιστεί από την ΕΚΤ η διενέργεια µιας τέτοιας
πράξης µε άλλο τρόπο (διµερή διαδικασία ή τακτική
δηµοπρασία) για συγκεκριµένους λόγους νοµισµατικής
πολιτικής ή ως αντίδραση σε συγκεκριµένες συνθήκες της
αγοράς.

Συχνότητα διενέργειας

Με βάση χρονοδιάγραµµα πράξεων προκαθορισµένης
συχνότητας και διάρκειας που ανακοινώνεται εκ των
προτέρων ή εκτάκτως κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες
ρευστότητας.

∆ιάρκεια ισχύος

Οι καταθέσεις των αντισυµβαλλοµένων έχουν καθορισµένη διάρκεια.
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Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

Επιτόκιο

Μπορεί να είναι θετικό, µηδενικό ή αρνητικό. Οι τόκοι
καταβάλλονται στη λήξη της κατάθεσης. Σε περίπτωση
αρνητικού επιτοκίου, ο αντισυµβαλλόµενος καταθέτης
οφείλει να καταβάλει ορισµένο ποσό στην οικεία ΕθνΚΤ.

Κριτήρια
καταλληλότητας
αντισυµβαλλοµένων

Πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο 6, ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη διαδικασία
διενέργειας.

Κάλυψη από ασφάλεια

∆εν παρέχεται από τις ΕθνΚΤ ασφάλεια έναντι των
καταθέσεων.

Τόπος τήρησης

Τηρούνται πάντοτε σε λογαριασµούς της οικείας ΕθνΚΤ
(ακόµη και στην περίπτωση που η αντίστοιχη πράξη
διενεργήθηκε από την ίδια την ΕΚΤ).

3.5

ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

3.5.1

Περιγραφή

Τα πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ συνιστούν ενοχική υποχρέωση της ΕΚΤ έναντι
του κοµιστή των πιστοποιητικών αυτών.
3.5.2

Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά της έκδοσης πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ (Issuance of ECB
debt certificates) περιγράφονται στον Πίνακα 3.4.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4: Χαρακτηριστικά έκδοσης πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ
Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

Σκοπός

H απορρόφηση ρευστότητας.

∆ηµοπράτηση και
διακανονισµός

Με αποκεντρωµένο τρόπο (από τις ΕθνΚΤ).

∆ιαδικασία έκδοσης

Μέσω τακτικών δηµοπρασιών.

∆ιάρκεια ισχύος

Μικρότερη από δώδεκα µήνες.

Επιτόκιο

Συµφωνηµένο.

Συχνότητα έκδοσης

Σε τακτά χρονικά διαστήµατα ή εκτάκτως.

43

Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

Τόπος έκδοσης και
τήρησης

Εκδίδονται και τηρούνται σε άυλη µορφή σε αποθετήρια τίτλων της Ευρωζώνης.

∆υνατότητα
µεταβίβασης

Μπορούν να µεταβιβάζονται χωρίς περιορισµούς.

Κριτήρια
καταλληλότητας
αντισυµβαλλοµένων

Πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο 6.

3.5.3

Υπολογισµός της τιµής διάθεσης των πιστοποιητικών χρέους

Η ΕΚΤ µπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά χρέους της σε τιµή χαµηλότερη της
ονοµαστικής τους αξίας (υπό το άρτιο) ή σε τιµή υψηλότερη της ονοµαστικής τους
αξίας (υπέρ το άρτιο). Τα πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ εξοφλούνται στη λήξη τους
και στην ονοµαστική τους αξία.
Η διαφορά ανάµεση στην τιµή διάθεσης και στην ονοµαστική αξία (στην οποία
γίνεται η εξόφληση) είναι ίση µε τους δεδουλευµένους τόκους επί την τιµή διάθεσης,
µε το συµφωνηµένο επιτόκιο, για τη διάρκεια του πιστοποιητικού χρέους. Για τον
υπολογισµό των δεδουλευµένων τόκων, το επιτόκιο

εφαρµόζεται επί του

πραγµατικού αριθµού ηµερών σε έτος 360 ηµερών.
Η τιµή διάθεσης υπολογίζεται µε βάση τον Πίνακα 3 (σελ. 22) της Κατευθυντήριας
Γραµµής (ΕΕ) 2015/510 της ΕΚΤ µε ηµεροµηνία 19/12/2014 (Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, 2014a), ως εξής:
PT= N * [1 / (1 +( rI * D / 36000)]
όπου:
PT =τιµή διάθεσης του πιστοποιητικού χρέους της ΕΚΤ
N =ονοµαστική αξία του πιστοποιητικού χρέους της ΕΚΤ

rI =επιτόκιο (%)
D =διάρκεια του πιστοποιητικού χρέους της ΕΚΤ (σε ηµέρες)
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3.6

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

3.6.1

Περιγραφή

Σε µια οριστική συναλλαγή (outright transaction) γίνεται πλήρης µεταβίβαση της
κυριότητας από τον πωλητή στον αγοραστή, χωρίς να επακολουθεί αναµεταβίβαση.
O υπολογισµός της αξίας των τίτλων που χρησιµοποιούνται στη συναλλαγή γίνεται
από το Ευρωσύστηµα, µε βάση την επικρατέστερη πρακτική της αγοράς για τις
αγοραπωλησίες των συγκεκριµένων τίτλων.
3.6.2

Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά των οριστικών συναλλαγών περιγράφονται στον παρακάτω
Πίνακα 3.5.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5: Χαρακτηριστικά οριστικών συναλλαγών
Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

Σκοπός

H παροχή ή η απορρόφηση ρευστότητας.

Τρόπος διενέργειας

Συνήθως µε αποκεντρωµένο τρόπο (από τις ΕθνΚΤ).

∆ιαδικασία διενέργειας

Μέσω διµερών διαδικασιών (εκτός αν αποφασιστεί
από την ΕΚΤ η διενέργειά τους µέσω έκτακτης ή
τακτικής δηµοπρασίας).

Συχνότητα διενέργειας

Μη προκαθορισµένη.

Κριτήρια καταλληλότητας
αντισυµβαλλοµένων

Πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στo
Κεφάλαιο 6.

Κάλυψη από ασφάλεια

Πρέπει να καλύπτονται από αποδεκτά εµπορεύσιµα
περιουσιακά στοιχεία, µε βάση τα κριτήρια που
περιγράφονται στο Κεφάλαιο 7.
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4.

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ

4.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται ο σκοπός και τα διάφορα χαρακτηριστικά των
τεσσάρων κατηγοριών πράξεων ανοικτής αγοράς. Αναφέρονται επίσης πολύ
συνοπτικά οι σηµαντικότερες αλλαγές που έχουν γίνει από το 1999 µέχρι σήµερα στα
χαρακτηριστικά ορισµένων από τις πράξεις αυτές. Αναλυτικότερη περιγραφή των
αλλαγών αυτών γίνεται στο Κεφάλαιο 9 στο οποίο αναφέρονται ανά έτος τα πιο
σηµαντικά ιστορικά στοιχεία για τη διενέργεια πράξεων ανοικτής αγοράς.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 2, οι κατηγορίες πράξεων ανοικτής αγοράς
είναι οι ακόλουθες:
α.

Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations - MROs).

β.

Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term refinancing
operations - LTROs).

γ.

Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
(Fine-tuning operations).

δ.

∆ιαρθρωτικές πράξεις (Structural operations).

4.2

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

4.2.1

Σκοπός

Σκοπός των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations MROs) είναι ο επηρεασµός των επιτοκίων, η παροχή ρευστότητας στην αγορά και η
σηµατοδότηση της κατεύθυνσης της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ.
4.2.2

Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης περιγράφονται στον
παρακάτω Πίνακα 4.1.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: Χαρακτηριστικά πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης (Main
refinancing operations - MROs) της ΕΚΤ
Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

Μέσο διενέργειας

Αντιστρεπτέες συναλλαγές.

Τρόπος διενέργειας

Με αποκεντρωµένο τρόπο (από τις ΕθνΚΤ).

∆ιαδικασία διενέργειας

Με τακτικές δηµοπρασίες σταθερού ή ανταγωνιστικού
επιτοκίου (βλ. Ενότητα 4.2.3 παρακάτω).

Συχνότητα διενέργειας

Συνήθως διενεργούνται κάθε εβδοµάδα σύµφωνα µε το
ενδεικτικό
ηµερολογιακό
πρόγραµµα
τακτικών
δηµοπρασιών του Ευρωσυστήµατος.

∆ιάρκεια ισχύος

Συνήθως µία εβδοµάδα (βλ. Ενότητα 4.2.4 παρακάτω).

Επιτόκιο

Αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ.

Κριτήρια
καταλληλότητας
αντισυµβαλλοµένων

Πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο 6.

Κάλυψη από ασφάλεια

Πρέπει να καλύπτονται από αποδεκτά περιουσιακά
στοιχεία, µε βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στο
Κεφάλαιο 7.

4.2.3

∆ιαδικασία διενέργειας

Στον παρακάτω Πίνακα 4.2 παρουσιάζονται οι αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί
από την ΕΚΤ στη διαδικασία διενέργειας των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης
στο χρονικό διάστηµα 1999-2015. Αναλυτική παρουσίαση των αλλαγών αυτών
γίνεται στο Κεφάλαιο 9 (Ιστορικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής αγοράς της
ΕΚΤ).
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2: Αλλαγές στη διαδικασία διενέργειας των πράξεων κύριας
αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations - MROs) της ΕΚΤ
Ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος
1/1/1999
27/6/2000

9/10/2008

∆ιαδικασία διενέργειας
Μέσω δηµοπρασιών σταθερού επιτοκίου.
Μέσω δηµοπρασιών ανταγωνιστικού επιτοκίου µε ελάχιστο
επιτόκιο προσφοράς και κατανοµή µε πολλαπλό επιτόκιο. Η
σχετική απόφαση ελήφθη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ
στις 8/6/2000.
Μέσω δηµοπρασιών σταθερού επιτοκίου µε κατανοµή όλου του
ποσού (ικανοποίηση όλων των προσφορών).
Η πρώτη δηµοπρασία αυτού του είδους έγινε στις 14/10/2008 και
διακανονίστηκε την επόµενη ηµέρα (15/10/2008).
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4.2.4

∆ιάρκεια ισχύος

Στον παρακάτω Πίνακα 4.3 παρουσιάζονται οι αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί
από την ΕΚΤ σε σχέση µε τη διάρκεια ισχύος των πράξεων κύριας
αναχρηµατοδότησης στο χρονικό διάστηµα 1999-2015. Αναλυτική παρουσίαση των
αλλαγών αυτών γίνεται στο Κεφάλαιο 9 (Ιστορικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής
αγοράς της ΕΚΤ).
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: ∆ιάρκεια πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης (Main
refinancing operations - MROs) της ΕΚΤ
Ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος
1/1/1999

9/3/2004

∆ιάρκεια

Παρατηρήσεις

∆ύο εβδοµάδες
Με εξαίρεση την πράξη στις
18/12/2007 (τελευταία πράξη
πριν τα Χριστούγεννα του 2007)
που ήταν διάρκειας 2 εβδοµάδων.

Μία εβδοµάδα

4.3

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΙΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΘΕΣΜΗΣ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

4.3.1

Σκοπός

Οι πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term refinancing operations

- LTROs) έχουν ως σκοπό την παροχή ρευστότητας πιο µακροπρόθεσµης διάρκειας σε
σχέση µε αυτήν που προσφέρεται από τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης.

4.3.2

Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά των πράξεων πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης
περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 4.4.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4: Χαρακτηριστικά πράξεων πιο µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης (Longer-term refinancing operations - LTROs) της ΕΚΤ
Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

Μέσο διενέργειας

Με αντιστρεπτέες συναλλαγές.

Τρόπος διενέργειας

Με αποκεντρωµένο τρόπο (από τις ΕθνΚΤ).

∆ιαδικασία διενέργειας

Με δηµοπρασίες σταθερού ή ανταγωνιστικού επιτοκίου.

48

Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

Συχνότητα διενέργειας

Κατά κανόνα διενεργούνται κάθε µήνα, σύµφωνα µε το
ενδεικτικό ηµερολογιακό πρόγραµµα τακτικών δηµοπρασιών του Ευρωσυστήµατος. Μπορεί να διενεργηθούν
και σε έκτακτη βάση.

∆ιάρκεια ισχύος

Οι τακτικές πράξεις έχουν διάρκεια τριών µηνών. Οι
έκτακτες ή οι µη συµβατικές πράξεις µπορεί να έχουν
διάφορες διάρκειες (βλ. Ενότητα 4.3.4 παρακάτω).

Επιτόκιο

Αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ.
Κανονικά είναι ανταγωνιστικό, προκειµένου η ΕΚΤ να
λειτουργεί
ως
«τιµολήπτης»
(price-taker).
Αν
αποφασιστεί η διενέργεια της πράξης µέσω δηµοπρασίας
σταθερού επιτοκίου, το επιτόκιο αυτό µπορεί να
συνδέεται µε ορισµένο υποκείµενο επιτόκιο αναφοράς
(π.χ. το µέσο επιτόκιο των πράξεων κύριας
αναχρηµατοδότησης) σε όλη τη διάρκεια της πράξης,
προσαυξηµένο κατά ένα περιθώριο ή χωρίς περιθώριο.
Πάντως, όπως αναφέρεται και στην Ενότητα 4.3.3
παρακάτω, από τις 29/10/2008 οι LTROs διενεργούνται
µέσω δηµοπρασιών σταθερού επιτοκίου.

Κριτήρια
καταλληλότητας
αντισυµβαλλοµένων

Πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο 6.

Κάλυψη από ασφάλεια

Πρέπει να καλύπτονται από περιουσιακά στοιχεία, τα
οποία να είναι αποδεκτά µε βάση τα κριτήρια που
περιγράφονται στο Κεφάλαιο 7.

4.3.3

∆ιαδικασία διενέργειας

Στον παρακάτω Πίνακα 4.5 παρουσιάζονται οι αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί
από την ΕΚΤ στη διαδικασία διενέργειας των πράξεων πιο µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης στο χρονικό διάστηµα 1999-2015. Αναλυτική παρουσίαση των
αλλαγών αυτών γίνεται στο Κεφάλαιο 9 (Ιστορικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής
αγοράς της ΕΚΤ).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5: Αλλαγές στη διαδικασία διενέργειας των πράξεων πιο
µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term refinancing operations LTROs) της ΕΚΤ
Ηµεροµηνία
έναρξης
ισχύος
∆ιαδικασία διενέργειας

Παρατηρήσεις

1/1/1999

Μέσω δηµοπρασιών ανταγωνιστικού επιτοκίου, χωρίς
ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς και µε προαναγγελθέντα
όγκο κατανοµής. Οι τέσσερεις πρώτες πράξεις του
έτους αυτού διενεργήθηκαν ως δηµοπρασίες ενιαίου
επιτοκίου ("ολλανδικού τύπου"), ενώ οι υπόλοιπες ως
πολλαπλού επιτοκίου ("αµερικανικού τύπου"), ο οποίος
συνέχισε να εφαρµόζεται και στη συνέχεια.

26/2/2004

Από την ηµεροµηνία αυτή, η κατανοµή των LTROs
γίνεται συνήθως την τελευταία Τετάρτη κάθε µήνα, αντί
την πρώτη Τετάρτη κάθε περιόδου τήρησης των
υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών όπως γινόταν
µέχρι τότε.

29/10/2008

4.3.4

Μέσω δηµοπρασιών σταθερού επιτοκίου (ίσο µε αυτό
των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης) και
κατανοµή όλου του ποσού (ικανοποίηση όλων των
προσφορών). Η σχετική απόφαση ελήφθη από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ στις 15/10/2008.

Με εξαίρεση µια
πράξη στις
28/4/2010 στην
οποία
εφαρµόστηκε
ανταγωνιστικό
επιτόκιο.

∆ιάρκεια ισχύος

Στον παρακάτω Πίνακα 4.6 παρουσιάζονται οι αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί
από την ΕΚΤ σε σχέση µε τη διάρκεια ισχύος των πράξεων πιο µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης στο χρονικό διάστηµα 1999-2015. Ειδικότερα, προστέθηκαν από
το 2008 και µετά πράξεις διαφορετικής διάρκειας από αυτή της τακτικής τριµηνιαίας
πράξης πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης. Αναλυτική παρουσίαση των
αλλαγών αυτών γίνεται στο Κεφάλαιο 9 (Ιστορικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής
αγοράς της ΕΚΤ).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6: ∆ιάρκεια πράξεων πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης
(Longer-term refinancing operations - LTROs) της ΕΚΤ
Έτος

∆ιάρκεια

1999

3 µήνες

2008

Εισαγωγή µη συµβατικών
πράξεων διάρκειας 6 µηνών ή
ίσης µε τη διάρκεια της
αντίστοιχης περιόδου τήρησης

Η πρώτη LTRO διάρκειας 6 µηνών
διακανονίστηκε στις 3/4/2008, ενώ η
πρώτη πράξη ειδικής διάρκειας στις
30/9/2008.

2009

Εισαγωγή µη συµβατικών
πράξεων διάρκειας 1 έτους

Η πρώτη LTRO διάρκειας 1 έτους
διενεργήθηκε στις 24/6/2009 και
διακανονίστηκε την επόµενη ηµέρα
(25/6/2009).

2011

Εισαγωγή µη συµβατικών
πράξεων διάρκειας 3 ετών

Η πρώτη LTRO διάρκειας 3 ετών
διενεργήθηκε στις 16/12/2011 και
διακανονίστηκε στις 22/12/2011.

2014

Εισαγωγή 8 στοχευµένων
πράξεων πιο µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης (Targeted
Longer-term Refinancing
Operations – TLTROs)

Η πρώτη TLTRO διενεργήθηκε στις
18/9/2014 και διακανονίστηκε στις
24/9/2014.
Και οι 8 TLTROs θα λήξουν στις
26/9/20018.

4.3.5

Παρατηρήσεις

Ρήτρα πρόωρης αποπληρωµής για πράξεις πιο µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης µε διάρκεια µεγαλύτερη των τριών µηνών

Οι πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης µε διάρκεια µεγαλύτερη των
τριών µηνών που διενεργούνται εκτάκτως ενδέχεται να περιλαµβάνουν ρήτρα
πρόωρης αποπληρωµής. Η ρήτρα αυτή µπορεί να αφορά είτε δικαίωµα είτε
υποχρέωση των αντισυµβαλλοµένων να αποπληρώσουν το σύνολο ή µέρος των
ποσών που τους κατανεµήθηκε στο πλαίσιο συγκεκριµένης πράξης. Οι ηµεροµηνίες
έναρξης των πρόωρων αποπληρωµών ανακοινώνονται από το Ευρωσύστηµα
ταυτόχρονα µε την ανακοίνωση των πράξεων.
4.3.6

Στοχευµένες πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Targeted
longer-term refinancing operations – TLTROs)

Στις 5/6/2014, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε τη διενέργεια 8
στοχευµένων πράξεων πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Targeted longer-
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term refinancing operations – TLTROs) µε ελκυστικούς όρους και µε λήξη στις
26/9/2018 (European Central Bank, 2014b). Σκοπός των TLTROs είναι η ενίσχυση
των τραπεζικών χορηγήσεων προς τις µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις και τα
νοικοκυριά («πραγµατική οικονοµία») της Ευρωζώνης. Οι πράξεις αυτές έχουν
ορισµένα πρόσθετα χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν από τις συνηθισµένες
πράξεις

πιο

µακροπρόθεσµης

αναχρηµατοδότησης

(Longer-term

refinancing

operations – LTROs). Τα χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται στις παραγράφους που
ακολουθούν.
α.

Συµµετοχή στις TLTROs
∆ικαίωµα συµµετοχής στις TLTROs έχουν όσα πιστωτικά ιδρύµατα της
Ευρωζώνης

θεωρούνται

ως

αποδεκτοί

αντισυµβαλλόµενοι

(eligible

counterparties) στις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ µε βάση τα
κριτήρια που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6.
Στις TLTROs µπορούν επιπλέον να συµµετέχουν και οµάδες πιστωτικών
ιδρυµάτων της Ευρωζώνης («TLTRO groups»)

µέσω ενός µέλους του

TLTRO group που αναφέρεται ως «lead institution». Όπως αναφέρεται στο
έγγραφο της ΕΚΤ µε τίτλο «Modalities of the targeted longer-term refinancing
operations» και ηµεροµηνία 3/7/2014 (European Central Bank, 2014c), κάθε
µέλος του TLTRO group έπρεπε µέχρι το τέλος Ιουλίου 2014 να πληροί ένα
από τα ακόλουθα κριτήρια: (i) Να έχει «στενό δεσµό» (close link) µε ένα άλλο
µέλος του ίδιου TLTRO group, ή (ii) Να τηρεί υποχρεωτικά αποθεµατικά στο
Ευρωσύστηµα µέσω άλλου µέλους του ίδιου TLTRO group ή να
χρησιµοποιείται από άλλο µέλος του ίδιου TLTRO group για την τήρηση
υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών στο Ευρωσύστηµα. Κάθε µέλος
πρέπει να ανήκει µόνο σε ένα TLTRO group. Επιπρόσθετα, το lead institution
πρέπει υποχρεωτικά να ανήκει στους αποδεκτούς αντισυµβαλλοµένους
(eligible counterparties) στις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ.
β.

Το επιτόκιο των TLTROs
Το επιτόκιο µιας TLTRO θα είναι σταθερό και ίσο µε το επιτόκιο της πράξης
κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operation – MRO) που ίσχυε
τη στιγµή λήψης του δανεισµού µέσω της συγκεκριµένης TLTRO,
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προσαυξηµένο κατά 10 µονάδες βάσης (το περιθώριο αυτό εφαρµόστηκε
τελικά µόνο στις δύο πρώτες κατά σειρά TLTROs).
Οι τόκοι υπερηµερίας προβλέπεται να καταβάλλονται όταν θα αποπληρώνεται
το ποσό που δανείστηκε αντισυµβαλλόµενος µέσω της συγκεκριµένης
TLTRO.
γ.

Υπολογισµός των ορίων δανεισµού των αντισυµβαλλοµένων µέσω των
TLTROs
Όπως αναφέρεται στο έγγραφο της ΕΚΤ µε τίτλο «Targeted longer-term
refinancing operations – Updated modalities» και ηµεροµηνία 29/7/2014
(European Central Bank, 2014d), κάθε αντισυµβαλλόµενος που συµµετέχει σε
LTROs, είτε ατοµικά είτε ως επικεφαλής ενός TLTRO group, υπόκειται σε
ορισµένα όρια δανεισµού (borrowing limits) τα οποία υπολογίζονται µε βάση
το υφιστάµενο υπόλοιπο (outstanding amount) των δανείων, καθώς και τις
καθαρές ροές πιστώσεων (net lending flows), του αντισυµβαλλοµένου προς
µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά της Ευρωζώνης (µε
εξαίρεση τα στεγαστικά δάνεια προς τα νοικοκυριά). Σε περίπτωση που
πρόκειται για TLTRO group, τα όρια δανεισµού που µπορεί να λάβει µέσω
των TLTROs το lead institution του συγκεκριµένου TLTRO group
υπολογίζονται µε βάση το σύνολο των υπολοίπων και των καθαρών ροών
πιστώσεων όλων των µελών του TLTRO group αθροιστικά.
Το αρχικά επιτρεπόµενο όριο δανεισµού ενός αντισυµβαλλοµένου είναι ίσο
µε το 7% του υπολοίπου στις 30/4/2014 των δανείων που έχουν χορηγηθεί
από αυτόν σε µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις και σε νοικοκυριά της
Ευρωζώνης, µε εξαίρεση τα στεγαστικά δάνεια.
Κατά τις δύο πρώτες TLTROs ισχύει ο περιορισµός ότι το συνολικό ποσό
δανεισµού του αντισυµβαλλοµένου στις δύο αυτές TLTROs δεν πρέπει να
υπερβαίνει το αρχικό όριο δανεισµού του αντισυµβαλλοµένου.
Το όριο αναφοράς (benchmark) για κάθε µία από την 3η TLTRO (Μάρτιος
2015) έως και την 8η TLTRO (Ιούνιος 2016) υπολογίζεται µε βάση τη µέση
µηνιαία καθαρή ροή των πιστώσεων (net lending) του αντισυµβαλλοµένου
προς µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά της Ευρωζώνης (µε
εξαίρεση τα στεγαστικά δάνεια) κατά το δωδεκάµηνο Μάιος 2013 – Απρίλιος
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2014. Η καθαρή ροή πιστώσεων είναι ίση µε τις εκταµιεύσεις νέων δανείων
και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων µείον τις πληρωµές χρεολυσίων εκ
µέρους των δανειοληπτών για υφιστάµενα δάνεια ή άλλες µορφές πίστωσης.
γ1.

Περίπτωση 1η: Ο αντισυµβαλλόµενος είχε θετική ή µηδενική µέση
µηνιαία καθαρή ροή πιστώσεων (net lending) προς την πραγµατική
οικονοµία στη διάρκεια του δωδεκαµήνου Μάιος 2013 – Απρίλιος
2014.
Για όσους αντισυµβαλλοµένους υπάγονται στην περίπτωση αυτή, ή
επίσης για όσους ιδρύθηκαν µετά την 1/5/2013, το όριο αναφοράς
(benchmark) για τις επόµενες πέντε TLTROs (δηλ. από την 3η TLTRO
έως και την 8η TLTRO) θα είναι ίσο µε µηδέν. Το µόνο που απαιτείται
από τους παραπάνω αντισυµβαλλοµένους είναι να διατηρήσουν θετική
ή µηδενική τη µέση µηνιαία ροή πιστώσεων προς την πραγµατική
οικονοµία στο χρονικό διάστηµα Μάιος 2014 - Απρίλιος 2016.

γ2.

Περίπτωση 2η: Ο αντισυµβαλλόµενος είχε αρνητική µέση µηνιαία
καθαρή ροή πιστώσεων (net lending) προς την πραγµατική οικονοµία
στη διάρκεια του δωδεκαµήνου Μάιος 2013 – Απρίλιος 2014.
Η ΕΚΤ δεν στερεί την ευκαιρία στην κατηγορία αυτή των
αντισυµβαλλοµένων να συµµετέχουν στις TLTROs, απαιτεί όµως από
αυτούς να πετύχουν από το Μάιο του 2014 έως και τον Απρίλιο του
2016 να περιορίσουν το απόλυτο µέγεθος της αρνητικής µέσης
µηνιαίας καθαρής ροής πιστώσεων προς την πραγµατική οικονοµία.
Στην παραπάνω περίπτωση, το όριο αναφοράς υπολογίζεται ως εξής:
-

Για την 3η TLTRO (Μάρτιος 2015)
Όριο αναφοράς = (Μέση µηνιαία καθαρή ροή πιστώσεων προς την
πραγµατική οικονοµία κατά το

δωδεκάµηνο Μάιος 2013 –

Απρίλιος 2014) x 9.
-

Για την 4η TLTRO (Ιούνιος 2015) έως και την 8η TLTRO (Ιούνιος
2016)
Όριο αναφοράς = (Μέση µηνιαία καθαρή ροή πιστώσεων προς την
πραγµατική οικονοµία κατά το
Απρίλιος 2014) x 12.
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δωδεκάµηνο Μάιος 2013 –

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, ως βάση υπολογισµού του
επιτρεπόµενου ορίου δανειοδότησης ενός αντισυµβαλλοµένου για κάθε µία
από την 3η TLTRO έως και την 8η TLTRO χρησιµοποιείται το παρακάτω
ποσό AAk (k=3,…,8):
ΑΑk = 3 x [(Συνολική καθαρή ροή πιστώσεων προς την πραγµατική
οικονοµία από την 1/5/2014 µέχρι δύο µήνες πριν από τη διεξαγωγή της
TLTRO µε αύξοντα αριθµό k) – (Όριο αναφοράς)], k=3,...,8.
Για παράδειγµα, για τη βάση υπολογισµού της TLTRO µε k=5 (Σεπτέµβριος
2015) λαµβάνεται υπόψη η συνολική καθαρή ροή πιστώσεων προς την
πραγµατική οικονοµία από την 1/5/2014 έως και το τέλος Ιουλίου 2015.
Στην 3η TLTRO (Μάρτιος 2015), ο αντισυµβαλλόµενος δεν µπορεί να
δανειστεί µεγαλύτερο ποσό από το µέγιστο αριθµό ανάµεσα στο µηδέν και
στο ποσό AA3. Σε κάθε µία από την 4η TLTRO (Ιούνιος 2015) έως και την 8η
TLTRO (Ιούνιος 2016) ο αντισυµβαλλόµενος δεν µπορεί να δανειστεί
µεγαλύτερο ποσό από το µέγιστο αριθµό ανάµεσα στο µηδέν και στο ποσό
AAk (k=4,…,8) µειωµένο κατά το συνολικό ποσό που έχει δανειστεί ο
αντισυµβαλλόµενος από το Μάρτιο του 2015 έως και την προηγούµενη
TLTRO (δηλ. την TLTRO µε αύξοντα αριθµό k-1).
δ.

Τρόπος υπολογισµού των υποχρεωτικών πρόωρων αποπληρωµών
Ύστερα από 24 µήνες από τη διενέργεια µιας TLTRO, οι αντισυµβαλλόµενοι
έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν πρόωρα οποιοδήποτε µέρος αυτοί
επιθυµούν του ποσού που τους κατανεµήθηκε στη συγκεκριµένη TLTRO σε
εξαµηνιαία συχνότητα.
Η ρύθµιση αυτή όµως δεν αφορά τους αντισυµβαλλοµένους που έχουν
δανειστεί µέσω TLTROs και η συνολική καθαρή ροή πιστώσεων (net lending)
προς την πραγµατική οικονοµία κατά την περίοδο 1/5/2014-30/4/2016 είναι
µικρότερη του ορίου αναφοράς που αντιστοιχεί στην τελευταία TLTRO (k=8,
Ιούνιος 2016). Οι αντισυµβαλλόµενοι αυτοί θα υποχρεωθούν το Σεπτέµβριο
του 2016 να επιστρέψουν το συνολικό ποσό δανεισµού τους µέσω των
TLTROs. Επίσης, οι αντισυµβαλλόµενοι που έχουν δανειστεί µέσω TLTROs
και η συνολική καθαρή ροή πιστώσεων (net lending) προς την πραγµατική
οικονοµία κατά την περίοδο 1/5/2014-30/4/2016 είναι µεγαλύτερη ή ίση του
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ορίου αναφοράς που αντιστοιχεί στην τελευταία TLTRO (k=8, Ιούνιος 2016),
αλλά ο συνολικός δανεισµός τους στις TLTROs που διενεργήθηκαν από το
Μάρτιο του 2015 (k=3) έως τον Ιούνιο του 2016 (k=8) υπερβαίνει το ποσό
AA8, θα απαιτηθεί να καταβάλουν µόνο το ποσό της εν λόγω διαφοράς.
4.4

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ
∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

4.4.1

Σκοπός

Οι πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας (Finetuning operations) έχουν ως σκοπό την µέσω του επηρεασµού των επιτοκίων
εξοµάλυνση των επιπτώσεων που προκαλούν στα επιτόκια αιφνίδιες διακυµάνσεις
της ρευστότητας στην αγορά.
Ανάλογα µε τον εκάστοτε επιδιωκόµενο στόχο, µπορούν να διενεργούνται ως πράξεις
παροχής ή απορρόφησης ρευστότητας.
4.4.2

Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά των πράξεων εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της
ρευστότητας περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 4.7.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7: Χαρακτηριστικά πράξεων εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων
διακυµάνσεων της ρευστότητας
Χαρακτηριστικό
Μέσο διενέργειας
Τρόπος διενέργειας
∆ιαδικασία διενέργειας

Συχνότητα διενέργειας

∆ιάρκεια ισχύος
Κριτήρια
καταλληλότητας
αντισυµβαλλοµένων

Περιγραφή
Με αντιστρεπτέες συναλλαγές, µε πράξεις ανταλλαγής
νοµισµάτων για τους σκοπούς της νοµισµατικής
πολιτικής ή µε την αποδοχή καταθέσεων καθορισµένης
διάρκειας.
Με αποκεντρωµένο τρόπο (από τις ΕθνΚΤ).
Μέσω έκτακτης δηµοπρασίας, εκτός αν αποφασιστεί
από την ΕΚΤ η διενέργειά τους και µε άλλα µέσα
(τακτική δηµοπρασία ή διµερή διαδικασία).
∆εν είναι προκαθορισµένη. Μπορεί να διενεργούνται
οποιαδήποτε εργάσιµη ηµέρα του Ευρωσυστήµατος. Αν
οι ηµεροµηνίες συναλλαγής, διακανονισµού και
αποπληρωµής δεν είναι εργάσιµες ηµέρες της ΕθνΚΤ, η
οικεία ΕθνΚΤ δεν υποχρεούται να διενεργήσει τη
συγκεκριµένη πράξη.
Συνήθως δεν έχουν προκαθορισµένη διάρκεια.
Πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο 6.
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Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

Κάλυψη από ασφάλεια

Όταν διενεργούνται µε αντιστρεπτέες συναλλαγές
πρέπει να καλύπτονται από αποδεκτά περιουσιακά
στοιχεία, µε βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στο
Κεφάλαιο 7.

4.5

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

4.5.1

Σκοπός

Οι διαρθρωτικές πράξεις (Structural operations) διενεργούνται κάθε φορά που
απαιτείται η αναπροσαρµογή της διαρθρωτικής θέσης του Ευρωσυστήµατος έναντι
του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ή η εξυπηρέτηση κάποιων άλλων σκοπών στο πλαίσιο
εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ.
Αποτελούν πράξεις παροχής ή απορρόφησης ρευστότητας.
4.5.2

Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά των διαρθρωτικών πράξεων περιγράφονται στον παρακάτω
Πίνακα 4.8.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8: Χαρακτηριστικά διαρθρωτικών πράξεων
Χαρακτηριστικό
Μέσο διενέργειας
Τρόπος διενέργειας
∆ιαδικασία διενέργειας

Περιγραφή
Με αντιστρεπτέες συναλλαγές, µε την έκδοση
πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ ή µε οριστικές
συναλλαγές.
Με αποκεντρωµένο τρόπο (από τις ΕθνΚΤ).
Με δηµοπρασίες ή διµερείς διαδικασίες, ανάλογα µε το
συγκεκριµένο είδος µέσου διενέργειάς τους.

Συχνότητα διενέργειας

∆εν έχουν προκαθορισµένη συχνότητα.

∆ιάρκεια ισχύος

∆εν έχουν προκαθορισµένη διάρκεια.

Κριτήρια
καταλληλότητας
αντισυµβαλλοµένων

Πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στo
Κεφάλαιο 6, ανάλογα µε το µέσο και τη διαδικασία
διενέργειάς τους.

Κάλυψη από ασφάλεια

Όταν διενεργούνται µε σκοπό την παροχή ρευστότητας
πρέπει να καλύπτονται από αποδεκτά περιουσιακά
στοιχεία, µε βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στο
Κεφάλαιο 7.
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5.

5.1

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ

Οι πράξεις ανοικτής αγοράς του Ευρωσυστήµατος διενεργούνται µέσω δηµοπρασιών
(tender procedures) ή διµερών διαδικασιών (bilateral procedures).
5.2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Mε βάση τη συχνότητα διενέργειάς τους, οι δηµοπρασίες (tender procedures)
διακρίνονται σε:
α.

Τακτικές δηµοπρασίες (standard tender procedures).

β.

Έκτακτες δηµοπρασίες (quick procedures).

Οι τακτικές και έκτακτες δηµοπρασίες έχουν γενικά τα ίδια λειτουργικά
χαρακτηριστικά. ∆ιαφέρουν µόνο ως προς το χρονοδιάγραµµα διενέργειας και ως
προς το φάσµα των αντισυµβαλλοµένων που επιτρέπεται να συµµετέχει σ’ αυτές.
Οι πράξεις ανοικτής αγοράς που διενεργούνται µε καθεµιά από τις παραπάνω
κατηγορίες δηµοπρασιών παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1: ∆ιενεργούµενες πράξεις ανοικτής αγοράς ανά είδος δηµοπρασίας
Κατηγορία

∆ιενεργούµενες πράξεις
Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (MROs).
Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (LTROs).

Συγκεκριµένες διαρθρωτικές πράξεις (διαρθρωτικές αντιστρεπτέες
πράξεις και έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ).
Τακτικές
δηµοπρασίες
Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της
ρευστότητας και διαρθρωτικές πράξεις που εκτελούνται µε οριστικές
συναλλαγές για συγκεκριµένους λόγους νοµισµατικής πολιτικής ή ως
αντίδραση του Ευρωσυστήµατος σε συγκεκριµένες συνθήκες της
αγοράς.
Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας.
Έκτακτες
δηµοπρασίες ∆ιαρθρωτικές πράξεις που εκτελούνται µε οριστικές συναλλαγές για
συγκεκριµένους λόγους νοµισµατικής πολιτικής ή ως αντίδραση του
Ευρωσυστήµατος σε συγκεκριµένες συνθήκες της αγοράς.
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5.2.1 ∆ιενέργεια δηµοπρασιών βάσει ηµερολογιακού προγράµµατος
Οι δηµοπρασίες για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing
operations – MROs), καθώς και για τις τακτικές πράξεις πιο µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης (Longer-term refinancing operations – LTROs), διενεργούνται
σύµφωνα µε το ενδεικτικό ηµερολογιακό πρόγραµµα τακτικών δηµοπρασιών του
Ευρωσυστήµατος το οποίο δηµοσιεύεται τρεις τουλάχιστον µήνες πριν από την
έναρξη του ηµερολογιακού έτους για το οποίο ισχύει. Η δηµοσίευση γίνεται στους
δικτυακούς τόπους της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα αυτό:
α.

Οι πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations –
MROs) διενεργούνται συνήθως κάθε Τρίτη.

β.

Οι τακτικές πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term
refinancing operations – LTROs) διενεργούνται συνήθως την τελευταία
Τετάρτη κάθε ηµερολογιακού µήνα.

Αν οι παραπάνω ηµέρες συµπέσουν µε αργία, τότε ορίζεται άλλη ηµεροµηνία.
Επίσης, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, η τακτική πράξη πιο µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης του ∆εκεµβρίου διενεργείται συνήθως µία εβδοµάδα νωρίτερα,
δηλαδή την προτελευταία Τετάρτη του ∆εκεµβρίου.
5.2.2 ∆ιενέργεια δηµοπρασιών χωρίς ηµερολογιακό πρόγραµµα
Οι πράξεις που δεν εκτελούνται µε βάση προκαθορισµένο ηµερολογιακό πρόγραµµα
είναι οι ακόλουθες:
α.

Οι πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας.
Οι πράξεις αυτές µπορούν να διενεργούνται µε απόφαση της ΕΚΤ οποιαδήποτε
εργάσιµη ηµέρα του Ευρωσυστήµατος, όµως µπορούν να συµµετέχουν µόνο οι
ΕθνΚΤ για τις οποίες η ηµεροµηνία συναλλαγής, η ηµεροµηνία διακανονισµού
και η ηµεροµηνία αποπληρωµής είναι εργάσιµες ηµέρες.

β.

Οι διαρθρωτικές πράξεις που διενεργούνται µε τακτικές δηµοπρασίες.
Η διενέργεια και ο διακανονισµός των εν λόγω πράξεων συνήθως γίνεται σε
εργάσιµες ηµέρες των ΕθνΚΤ όλων των κρατών της Ευρωζώνης.
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5.3

ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΜΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η διενέργεια µιας δηµοπρασίας γίνεται σε έξι στάδια:

Στάδιο 1ο: Ανακοίνωση της δηµοπρασίας.
Στάδιο 2ο: Κατάρτιση και υποβολή προσφορών από τους αντισυµβαλλοµένους.
Στάδιο 3ο: Συγκέντρωση των προσφορών από το Ευρωσύστηµα.
Στάδιο 4ο: Κατανοµή και ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της δηµοπρασίας.
Στάδιο 5ο: Πιστοποίηση των επιµέρους αποτελεσµάτων της κατανοµής.
Στάδιο 6ο: ∆ιακανονισµός των συναλλαγών.
Τα στάδια αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις ενότητες που ακολουθούν.
5.3.1 Στάδιο 1ο: Ανακοίνωση της δηµοπρασίας
α.

Ανακοίνωση τακτικής δηµοπρασίας
Η ανακοίνωση µιας τακτικής δηµοπρασίας γίνεται δηµοσίως και εκ των
προτέρων από την ΕΚΤ µέσω ηλεκτρονικών πληροφοριακών δικτύων και του
δικτυακού της τόπου. Επίσης, µπορεί να γίνει και ανακοίνωση της
δηµοπρασίας

από

τις

ΕθνΚΤ

µέσω

των

εθνικών

ηλεκτρονικών

πληροφοριακών δικτύων ή, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, ακόµη και
απευθείας προς τους αντισυµβαλλοµένους.
β.

Ανακοίνωση έκτακτης δηµοπρασίας
Η ανακοίνωση µιας έκτακτης δηµοπρασίας µπορεί να γίνει δηµοσίως και εκ
των προτέρων από την ΕΚΤ µέσω ηλεκτρονικών πληροφοριακών δικτύων και
του δικτυακού της τόπου. Επίσης, οι ΕθνΚΤ µπορούν να επικοινωνούν
απευθείας µε επιλεγµένους αντισυµβαλλοµένους, τακτική που ακολουθείται
και στις έκτακτες δηµοπρασίες που δεν ανακοινώνονται εκ των προτέρων
δηµοσίως.
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5.3.2 Στάδιο 2ο: Κατάρτιση και υποβολή προσφορών από τους
αντισυµβαλλοµένους
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους αντισυµβαλλοµένους στην οικεία ΕθνΚΤ.
Η κατάρτιση του περιεχοµένου των προσφορών εξαρτάται από το είδος της
δηµοπρασίας, όπως περιγράφεται στον παρακάτω Πίνακα 5.2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: Περιεχόµενο προσφορών
Είδος διαδικασίας / πράξης

Περιεχόµενο προσφοράς

∆ηµοπρασία σταθερού
επιτοκίου που δεν αφορά
πράξη ανταλλαγής
νοµισµάτων

Οι αντισυµβαλλόµενοι δηλώνουν το ποσό για το
οποίο επιθυµούν να συναλλαγούν µε την ΕθνΚΤ.

∆ηµοπρασία σταθερού
επιτοκίου που αφορά πράξη
ανταλλαγής νοµισµάτων

Οι αντισυµβαλλόµενοι δηλώνουν συγκεκριµένο
σταθερό ποσό του νοµίσµατος το οποίο προτίθενται
να ανταλλάξουν µε τις συγκεκριµένες διαφορικές
µονάδες ανταλλαγής.

∆ηµοπρασία
ανταγωνιστικού επιτοκίου
που δεν αφορά πράξη
ανταλλαγής νοµισµάτων

Οι αντισυµβαλλόµενοι δηλώνουν το ποσό µε το
οποίο επιθυµούν να λάβουν µέρος στη συναλλαγή,
καθώς και το σχετικό επιτόκιο, τιµή ή διαφορική
µονάδα ανταλλαγής (ανάλογα µε την περίπτωση). Οι
αντισυµβαλλόµενοι µπορούν κατά κανόνα να
υποβάλλουν έως και δέκα διαφορετικές προσφορές.

∆ηµοπρασία
ανταγωνιστικού επιτοκίου
που αφορά πράξη
ανταλλαγής νοµισµάτων

Οι αντισυµβαλλόµενοι δηλώνουν συγκεκριµένο
σταθερό ποσό του νοµίσµατος το οποίο προτίθενται
να ανταλλάξουν, καθώς και την προτεινόµενη από
αυτούς διαφορική µονάδα ανταλλαγής.

Έκδοση πιστοποιητικών
χρέους της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ ενδέχεται να ορίσει ότι οι προσφορές
εκφράζονται ως τιµές και όχι ως επιτόκια. Στην
περίπτωση αυτή, οι τιµές εκφράζονται ως ποσοστό
της ονοµαστικής αξίας των τίτλων.

Σχετικά µε το ελάχιστο ποσό προσφοράς, προβλέπονται τα αναφερόµενα στον
παρακάτω Πίνακα 5.3.

61

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3: Ελάχιστο ποσό προσφοράς
Είδος πράξης

Ελάχιστο ποσό προσφοράς

Πράξη κύριας
αναχρηµατοδότησης (Main
refinancing operation –
MRO)

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς είναι 1.000.000 ευρώ.
Οι προσφορές που υπερβαίνουν το ποσό αυτό πρέπει
να εκφράζονται σε ακέραια πολλαπλάσια των
100.000 ευρώ.

Οι ΕθνΚΤ ορίζουν ένα ελάχιστο ποσό προσφοράς
Πράξη πιο µακροπρόθεσµης
που κυµαίνεται µεταξύ 10.000 ευρώ και 1.000.000
αναχρηµατοδότησης
ευρώ. Οι προσφορές που υπερβαίνουν το ποσό αυτό
(Longer-term refinancing
πρέπει να εκφράζονται σε ακέραια πολλαπλάσια των
operation – LTRO)
100.000 ευρώ.
Πράξη εξοµάλυνσης των
βραχυχρόνιων
διακυµάνσεων της
ρευστότητας (Fine-tuning
operation)
ή
∆ιαρθρωτική πράξη
(Structural operation)

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς είναι 1.000.000 ευρώ.
Οι προσφορές που υπερβαίνουν το ποσό αυτό πρέπει
να εκφράζονται σε ακέραια πολλαπλάσια των
100.000 ευρώ.

Σχετικά µε το ανώτατο όριο προσφοράς, η ΕΚΤ µπορεί να επιβάλλει ένα ανώτατο
όριο στο ποσό κάθε µεµονωµένης προσφοράς, προκειµένου να αποφευχθεί η
υποβολή τυχόν δυσανάλογα υψηλών προσφορών από τους αντισυµβαλλοµένους.
Επίσης, η ΕΚΤ µπορεί να επιβάλλει ένα ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς στις
δηµοπρασίες ανταγωνιστικού επιτοκίου για την παροχή ρευστότητας ή, αντίστοιχα,
ένα ανώτατο επιτόκιο προσφοράς στις δηµοπρασίες ανταγωνιστικού επιτοκίου για
την απορρόφηση ρευστότητας.
5.3.3 Στάδιο 3ο: Συγκέντρωση των προσφορών από το Ευρωσύστηµα
Μετά την υποβολή των προσφορών, ακολουθεί ο έλεγχός τους από τις ΕθνΚΤ οι
οποίες απορρίπτουν τις προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τους κανόνες που
ισχύουν γενικά για το συγκεκριµένο τύπο πράξης ή µε τα ανώτατα και κατώτατα όρια
ποσών και επιτοκίων που έχει επιβάλει η ΕΚΤ για τη συγκεκριµένη δηµοπρασία.
Απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που είναι ελλιπείς ή δεν έχουν υποβληθεί µε
βάση το ενδεδειγµένο υπόδειγµα.
Οι προσφορές που γίνονται δεκτές από τις ΕθνΚΤ συµµετέχουν στο επόµενο στάδιο
της κατανοµής του συνολικού ποσού της δηµοπρασίας.
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5.3.4 Στάδιο 4ο: Κατανοµή και ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της
δηµοπρασίας
Η κατανοµή του ποσού γίνεται ανάλογα µε το είδος της δηµοπρασίας, όπως
περιγράφεται στον παρακάτω Πίνακα 5.4.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4: Κατανοµή ποσού δηµοπρασίας
Είδος δηµοπρασίας

Τρόπος κατανοµής

∆ηµοπρασία σταθερού
επιτοκίου για πράξεις
παροχής ή απορρόφησης
ρευστότητας

(1) Αρχικά αθροίζονται όλες οι προσφορές.
(2) Αν το άθροισµα υπερβαίνει το συνολικό ποσό της
ρευστότητας προς κατανοµή, οι προσφορές ικανοποιούνται αναλογικά.

∆ηµοπρασία
ανταγωνιστικού επιτοκίου
για πράξεις παροχής
ρευστότητας

∆ηµοπρασία
ανταγωνιστικού επιτοκίου
για πράξεις σε ευρώ µε
σκοπό την απορρόφηση
ρευστότητας, οι οποίες
χρησιµοποιούνται για την
έκδοση πιστοποιητικών
χρέους της ΕΚΤ και την
αποδοχή καταθέσεων
καθορισµένης διάρκειας

(1) Αρχικά οι προσφορές κατατάσσονται σε
φθίνουσα σειρά ως προς τα προσφερόµενα επιτόκια
(ή σε αύξουσα σειρά ως προς τις προσφερόµενες
τιµές).
(2) Οι προσφορές µε τα υψηλότερα επίπεδα
επιτοκίων (αντίστοιχα µε τη χαµηλότερη τιµή)
ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα. Στη συνέχεια
ικανοποιούνται διαδοχικά οι προσφορές µε τα
αµέσως χαµηλότερα επιτόκια (αντίστοιχα µε τις
αµέσως υψηλότερες τιµές), µέχρις ότου εξαντληθεί
το συνολικό ποσό ρευστότητας που πρόκειται να
χορηγηθεί.
(3) Αν το άθροισµα των προσφορών που
αντιστοιχούν στο οριακό επιτόκιο (αντίστοιχα στην
υψηλότερη αποδεκτή τιµή) υπερβαίνει το ποσό που
αποµένει για κατανοµή, οι προσφορές ικανοποιούνται αναλογικά.
(1) Αρχικά οι προσφορές κατατάσσονται σε αύξουσα
σειρά ως προς τα προσφερόµενα επιτόκια (ή σε
φθίνουσα σειρά ως προς τις προσφερόµενες τιµές).
(2) Οι προσφορές µε τα χαµηλότερα επίπεδα
επιτοκίων (αντίστοιχα µε την υψηλότερη τιµή)
ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα. Στη συνέχεια
ικανοποιούνται διαδοχικά οι προσφορές µε τα
αµέσως υψηλότερα επιτόκια (αντίστοιχα µε τις
χαµηλότερες τιµές), µέχρις ότου εξαντληθεί το
συνολικό ποσό ρευστότητας που πρόκειται να
απορροφηθεί.
(3) Αν το άθροισµα των προσφορών που
αντιστοιχούν στο οριακό επιτόκιο (αντίστοιχα στη
χαµηλότερη αποδεκτή τιµή) υπερβαίνει το ποσό που
αποµένει για κατανοµή, οι προσφορές ικανοποιούνται αναλογικά.
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Είδος δηµοπρασίας

Τρόπος κατανοµής

∆ηµοπρασία
ανταγωνιστικού επιτοκίου
για πράξεις ανταλλαγής
νοµισµάτων µε σκοπό την
παροχή ρευστότητας

(1) Αρχικά οι προσφορές κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά ως προς τις διαφορικές µονάδες ανταλλαγής, αφού ληφθεί υπόψη και το πρόσηµο των µονάδων αυτών (*).
(2) Οι προσφορές µε τις χαµηλότερες διαφορικές
µονάδες ανταλλαγής ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα. Στη συνέχεια ικανοποιούνται διαδοχικά οι
προσφορές µε τις αµέσως υψηλότερες διαφορικές
µονάδες ανταλλαγής, µέχρις ότου εξαντληθεί το
συνολικό προς κατανοµή ποσό του νοµίσµατος.
(3) Αν το άθροισµα των προσφορών που έγιναν
δεκτές στις υψηλότερες (οριακές) διαφορικές
µονάδες ανταλλαγής (δηλαδή στις οριακές
διαφορικές µονάδες ανταλλαγής) υπερβαίνει το ποσό
που αποµένει για κατανοµή, οι προσφορές
ικανοποιούνται αναλογικά.

∆ηµοπρασία
ανταγωνιστικού επιτοκίου
για πράξεις ανταλλαγής
νοµισµάτων µε σκοπό την
απορρόφηση ρευστότητας

(1) Αρχικά οι προσφορές κατατάσσονται σε
φθίνουσα σειρά ως προς τις διαφορικές µονάδες
ανταλλαγής, αφού ληφθεί υπόψη και το πρόσηµο
των µονάδων αυτών (*).
(2) Οι προσφορές µε τις υψηλότερες διαφορικές
µονάδες ανταλλαγής ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα. Στη συνέχεια ικανοποιούνται διαδοχικά οι
προσφορές µε τις αµέσως χαµηλότερες διαφορικές
µονάδες ανταλλαγής, µέχρις ότου εξαντληθεί το
συνολικό προς κατανοµή ποσό του νοµίσµατος.
(3) Αν το άθροισµα των προσφορών που έγιναν
δεκτές στις χαµηλότερες (οριακές) διαφορικές
µονάδες ανταλλαγής υπερβαίνει το ποσό που
αποµένει
για
κατανοµή,
οι
προσφορές
ικανοποιούνται αναλογικά.

(*) Το πρόσηµο των διαφορικών µονάδων ανταλλαγής εξαρτάται από το πρόσηµο
της διαφοράς επιτοκίου ανάµεσα στο ξένο νόµισµα και στο ευρώ. Αν το επιτόκιο
του ξένου νοµίσµατος είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο επιτόκιο του ευρώ, οι
διαφορικές µονάδες ανταλλαγής έχουν θετικό πρόσηµο, οπότε η ισοτιµία
ανταλλαγής του ευρώ περιλαµβάνει ποσοστό υπερτίµησης (premium). Σε αντίθετη
περίπτωση, οι διαφορικές µονάδες ανταλλαγής έχουν αρνητικό πρόσηµο, οπότε η
ισοτιµία ανταλλαγής του ευρώ περιλαµβάνει ποσοστό υποτίµησης (discount).
Η απόφαση της ΕΚΤ για την κατανοµή ανακοινώνεται µέσω ηλεκτρονικών
πληροφοριακών δικτύων και του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ.
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5.3.5 Στάδιο 5ο: Πιστοποίηση των επιµέρους αποτελεσµάτων της κατανοµής
Στο στάδιο αυτό οι ΕθνΚΤ πιστοποιούν σε κάθε αντισυµβαλλόµενο ξεχωριστά την
επιτυχή συµµετοχή του στη δηµοπρασία και το ακριβές ποσό που του κατανεµήθηκε.
5.3.6 Στάδιο 6ο: ∆ιακανονισµός των συναλλαγών
Στο τελικό αυτό στάδιο γίνεται ο διακανονισµός των συναλλαγών µε τον τρόπο που
περιγράφεται στην Ενότητα 5.6.
5.4

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην Ενότητα 5.2, οι τακτικές και έκτακτες δηµοπρασίες
έχουν γενικά τα ίδια λειτουργικά χαρακτηριστικά αλλά διαφέρουν µόνο ως προς το
χρονοδιάγραµµα διενέργειας και ως προς το φάσµα των αντισυµβαλλοµένων που
επιτρέπεται να συµµετέχει σ’ αυτές.
5.4.1 Χρονοδιάγραµµα τακτικών δηµοπρασιών
Με εξαίρεση ορισµένες περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται σκόπιµη από την ΕΚΤ η
αλλαγή του χρονοδιαγράµµατος διενέργειας της δηµοπρασίας, κατά κανόνα
µεσολαβούν το πολύ 24 ώρες από την ανακοίνωση µιας τακτικής δηµοπρασίας µέχρι
την πιστοποίηση του αποτελέσµατος της κατανοµής. Επίσης, µεσολαβούν περίπου
δύο ώρες από την ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών µέχρι την
ανακοίνωση του αποτελέσµατος της κατανοµής.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1: Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα των σταδίων των τακτικών
δηµοπρασιών
(ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

ΠΗΓΗ: Τράπεζα της Ελλάδος (2015c)

5.4.2 Χρονοδιάγραµµα έκτακτων δηµοπρασιών
Με εξαίρεση ορισµένες περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται σκόπιµη από την ΕΚΤ η
αλλαγή του χρονοδιαγράµµατος διενέργειας, οι έκτακτες δηµοπρασίες διενεργούνται
κατά κανόνα µέσα σε 105 λεπτά από τη στιγµή της ανακοίνωσής τους, ενώ η
πιστοποίηση γίνεται αµέσως µετά τη δηµόσια ανακοίνωση του αποτελέσµατος της
κατανοµής. Σε ορισµένες πάντως περιπτώσεις έκτακτων δηµοπρασιών µπορεί να
επιλεγεί από το Ευρωσύστηµα

περιορισµένος αριθµός αντισυµβαλλοµένων για

συµµετοχή.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2: Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα των σταδίων των έκτακτων
δηµοπρασιών
(ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

ΠΗΓΗ: Τράπεζα της Ελλάδος (2015c)

5.5

∆ΙΜΕΡΕΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

5.5.1 Γενικά
Το Ευρωσύστηµα µπορεί να εκτελεί τις ακόλουθες πράξεις ανοικτής αγοράς µέσω
διµερών διαδικασιών (bilateral procedures):
α.

Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
µέσω αντιστρεπτέων συναλλαγών, πράξεων ανταλλαγής νοµισµάτων ή
αποδοχής καταθέσεων καθορισµένης διάρκειας.

β.

∆ιαρθρωτικές πράξεις µέσω οριστικών συναλλαγών.

Ανάλογα µε την εκάστοτε συναλλαγή, οι διµερείς διαδικασίες µπορούν να
εκτελούνται απευθείας µε τους ίδιους τους αντισυµβαλλοµένους ή µέσω
χρηµατιστηρίου και διαµεσολαβητών της αγοράς.
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5.5.2 ∆ιµερείς διαδικασίες που εκτελούνται µε απευθείας επικοινωνία µε τους
αντισυµβαλλοµένους
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων
διακυµάνσεων της ρευστότητας και οι διαρθρωτικές πράξεις µέσω οριστικών
συναλλαγών.
Αφού οι ΕθνΚΤ επικοινωνήσουν απευθείας µε ένα ή περισσότερους αποδεκτούς
αντισυµβαλλοµένους, αποφασίζουν αν θα συναλλαγούν µε αυτούς µε βάση τις
οδηγίες της ΕΚΤ.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διενέργεια των παραπάνω πράξεων µέσω διµερών
διαδικασιών µπορεί να γίνει από την ίδια την ΕΚΤ ή από µία ή περισσότερες ΕθνΚΤ
που ενεργούν ως εκτελεστικός βραχίονας της ΕΚΤ.
5.5.3 ∆ιµερείς διαδικασίες που εκτελούνται µέσω χρηµατιστηρίου και
διαµεσολαβητών της αγοράς
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι διαρθρωτικές πράξεις που διενεργούνται µε
οριστικές συναλλαγές µέσω διµερών διαδικασιών.
Για τις διµερείς διαδικασίες της κατηγορίας αυτής δεν προβλέπονται περιορισµοί σε
σχέση µε το φάσµα των αντισυµβαλλοµένων που µπορούν να συµµετέχουν στις
παραπάνω διαρθρωτικές πράξεις.
5.5.4 Ανακοίνωση των πράξεων που εκτελούνται µέσω διµερών διαδικασιών
Οι πράξεις αυτές δεν ανακοινώνονται δηµοσίως εκ των προτέρων, εκτός αν
αποφασίσει διαφορετικά η ΕΚΤ. Επίσης, η ΕΚΤ µπορεί να αποφασίσει να µην
ανακοινώσει δηµοσίως το αποτέλεσµα των παραπάνω πράξεων.
5.5.5 Ηµέρες λειτουργίας για πράξεις που εκτελούνται µέσω διµερών
διαδικασιών
Οι πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας που
εκτελούνται µέσω διµερών διαδικασιών µπορεί να διενεργηθούν οποιαδήποτε
εργάσιµη ηµέρα του Ευρωσυστήµατος, ύστερα από σχετική απόφαση της ΕΚΤ. Στις
πράξεις αυτές µπορούν να συµµετέχουν µόνον εκείνες οι ΕθνΚΤ για τις οποίες η
ηµεροµηνία συναλλαγής, η ηµεροµηνία διακανονισµού και η ηµεροµηνία
αποπληρωµής είναι εργάσιµες ηµέρες.
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Οι διαρθρωτικές πράξεις που εκτελούνται µέσω διµερών διαδικασιών µε οριστικές
συναλλαγές συνήθως διενεργούνται και διακανονίζονται σε ηµέρες που είναι
εργάσιµες για όλες τις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήµατος.
5.6

∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

5.6.1 Γενικά
Οι εντολές πληρωµής στο πλαίσιο της συµµετοχής των αντισυµβαλλοµένων σε
πράξεις

ανοικτής

αγοράς

διακανονίζονται

στους

λογαριασµούς

των

αντισυµβαλλοµένων στην οικεία ΕθνΚΤ ή στους λογαριασµούς τράπεζας
διακανονισµού που συµµετέχει στο TARGET2.
Ο διακανονισµός των εντολών πληρωµής γίνεται αφού πρώτα κατατεθούν τα
περιουσιακά στοιχεία από τον αντισυµβαλλόµενο στην οικεία ΕθνΚΤ, µπορεί όµως
να γίνει και κατά την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων έναντι πληρωµής
(Delivery versus Payment – DvP).
Οι ενδεικτικές ηµεροµηνίες διακανονισµού παρουσιάζονται συνοπτικά στον
παρακάτω πίνακα 5.5.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5: Ενδεικτικές ηµεροµηνίες διακανονισµού των πράξεων ανοικτής
αγοράς του Ευρωσυστήµατος
Ηµεροµηνία
διακανονισµού πράξεων
ανοικτής αγοράς που
εκτελούνται µέσω
τακτικών δηµοπρασιών
(*)

Μέσο νοµισµατικής
πολιτικής
Αντιστρεπτέες
συναλλαγές

Ηµεροµηνία
διακανονισµού πράξεων
ανοικτής αγοράς που
εκτελούνται µέσω
έκτακτων δηµοπρασιών ή
διµερών διαδικασιών (*)

T+1

T

Σύµφωνα µε την πρακτική που εφαρµόζεται στην
αγορά για τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία

Οριστικές συναλλαγές
Έκδοση πιστοποιητικών
χρέους της ΕΚΤ

T+2

Πράξεις ανταλλαγής
νοµισµάτων

T, T+1 ή T+2

Αποδοχή καταθέσεων
καθορισµένης διάρκειας

T, T+1

(*) Οι ηµεροµηνίες διακανονισµού αντιστοιχούν σε εργάσιµες ηµέρες του
Ευρωσυστήµατος. Η ένδειξη «Τ» συµβολίζει την ηµεροµηνία συναλλαγής.
ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2014a)
Σηµειώνεται

ότι

οι

ηµεροµηνίες

διακανονισµού

των

πράξεων

κύριας

αναχρηµατοδότησης, καθώς και των τακτικών πράξεων πιο µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης, καθορίζονται εκ των προτέρων στο ενδεικτικό ηµερολογιακό
πρόγραµµα τακτικών δηµοπρασιών του Ευρωσυστήµατος. Αν κάποια ηµεροµηνία
διακανονισµού συµπίπτει µε επίσηµη αργία, η ΕΚΤ µπορεί να καθορίσει
διαφορετική ηµεροµηνία διακανονισµού ή να προβεί σε αυθηµερόν διακανονισµό. Η
ΕΚΤ επίσης φροντίζει ώστε ο χρόνος διακανονισµού των πράξεων κύριας
αναχρηµατοδότησης

και

των

τακτικών

πράξεων

πιο

µακροπρόθεσµης

αναχρηµατοδότησης να συµπίπτει µε το χρόνο αποπληρωµής προηγούµενης πράξης
µε αντίστοιχη διάρκεια.
5.7

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
ΤΙΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ∆ΙΜΕΡΕΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

5.7.1 ∆ηµοπρασίες
Η διενέργεια δηµοπρασιών υποστηρίζεται από το σύστηµα TOP (Tender Operations
System).
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Το σύστηµα αυτό αναπτύχθηκε για λογαριασµό του Ευρωσυστήµατος από την
Κεντρική Τράπεζα της Αυστρίας (ONB, 2007).
Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ανακτούν από το TOP και στη συνέχεια τροφοδοτούν
τα τοπικά τους συστήµατα ηλεκτρονικής διενέργειας δηµοπρασιών µε τα στοιχεία
των προς διενέργεια δηµοπρασιών ή µε τα συγκεντρωτικά για όλο το Ευρωσύστηµα
αποτελέσµατα κατανοµής της δηµοπρασίας. Αντίστροφα, τροφοδοτούν το TOP µε
οµαδοποιηµένα στοιχεία από τις προσφορές που υπέβαλαν προς αυτές τα εγχώρια
πιστωτικά ιδρύµατα.
Στο ∆ιάγραµµα 8.1 της Ενότητας 8.4 (∆ιενέργεια δηµοπρασιών από την Τράπεζα της
Ελλάδος), φαίνεται πολύ παραστατικά η συµµετοχή του συστήµατος TOP στην όλη
διαδικασία διενέργειας δηµοπρασιών από µια εθνική κεντρική τράπεζα του
Ευρωσυστήµατος.
5.7.2 ∆ιµερείς διαδικασίες
Η διενέργεια διµερών διαδικασιών υποστηρίζεται από το σύστηµα BI (Bilateral
Intervention) της ΕΚΤ.
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6.

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

6.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα ιδρύµατα που συµµετέχουν στις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του
Ευρωσυστήµατος πρέπει να πληρούν ορισµένα κριτήρια καταλληλότητας που
περιγράφονται στην ενότητα 6.2. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι
συµµετέχοντες σε ορισµένες περιπτώσεις πράξεων ανοικτής αγοράς που εκτελούνται
µε έκτακτες δηµοπρασίες ή διµερείς διαδικασίες. Για το λόγο αυτό,

γίνεται

αναλυτική αναφορά στην Ενότητα 6.3 στα κριτήρια καταλληλότητας που πρέπει να
πληρούν οι συµµετέχοντες στις πράξεις ανοικτής αγοράς του Ευρωσυστήµατος
ανάλογα µε την κατηγορία της πράξης, καθώς και το είδος του µέσου και της
διαδικασίας διενέργειας της πράξης.
6.2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σύµφωνα µε το άρθρο 55 της Κατευθυντήριας Γραµµής (ΕΕ) 2015/510 της ΕΚΤ µε
ηµεροµηνία 19/12/2014 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2014a, σελ. 36), τα
ιδρύµατα

που

συµµετέχουν

στις

πράξεις

νοµισµατικής

πολιτικής

του

Ευρωσυστήµατος πρέπει, µε την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στην παρακάτω
Ενότητα 6.3 σχετικά µε τις πράξεις ανοικτής αγοράς που εκτελούνται µε έκτακτες
δηµοπρασίες ή διµερείς διαδικασίες, να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α.

Υπόκεινται στο σύστηµα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του
Ευρωσυστήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 19.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ
(Ευρωπαϊκή Ένωση, 2008). Παράλληλα, δεν θα πρέπει να τους έχει χορηγηθεί
απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους προς το παραπάνω σύστηµα, µε βάση τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 2531/98 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1745/2003
(ΕΚΤ/2003/9).

β.

Είναι οικονοµικά εύρωστα.

γ.

Εµπίπτουν σε µία από τις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις:
-

Υπόκεινται σε µία τουλάχιστον µορφή εναρµονισµένης εποπτείας από
αρµόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), σύµφωνα µε την οδηγία 2013/36/ΕΕ και τον
κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.
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-

Ανήκουν στο δηµόσιο, µε την έννοια που περιγράφεται στην παράγραφο 2
του άρθρου 123 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
παράλληλα υπόκεινται σε εποπτεία ανάλογη εκείνης που ασκείται από
αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε την οδηγία 2013/36/ΕΕ και τον κανονισµό (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013.

-

Υπόκεινται σε µη εναρµονισµένη εποπτεία από αρµόδιες αρχές, η οποία είναι
ανάλογη της εναρµονισµένης εποπτείας που ασκείται από αρµόδιες αρχές στο
πλαίσιο της ΕΕ ή του ΕΟΧ, σύµφωνα µε την οδηγία 2013/36/ΕΕ και τον
κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται, για παράδειγµα, τα εγκαταστηµένα σε κράτη
της Ευρωζώνης υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν συσταθεί
εκτός του ΕΟΧ.

δ.

Πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στις συµβατικές ή
κανονιστικές ρυθµίσεις που εφαρµόζει η οικεία ΕθνΚΤ ή η ΕΚΤ για την πράξη
στην οποία επιθυµούν να συµµετάσχουν οι αντισυµβαλλόµενοι, καθώς και για
το συγκεκριµένο µέσο µε το οποίο αυτή θα εκτελεστεί.

6.3

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ

Tα κριτήρια καταλληλότητας που πρέπει να πληρούν οι αντισυµβαλλόµενοι για να
συµµετάσχουν σε µια πράξη ανοικτής αγοράς εξαρτώνται από την κατηγορία και το
µέσο ή/και τη διαδικασία διενέργειας της συγκεκριµένης πράξης. Τα κριτήρια αυτά
περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 6.1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1: Επιλογή αντισυµβαλλοµένων για συµµετοχή σε δηµοπρασίες ή
διµερείς διαδικασίες
Κατηγορία πράξης/Μέσο/∆ιαδικασία

Κριτήρια επιλογής

Πράξεις ανοικτής αγοράς που
διενεργούνται µε τακτικές δηµοπρασίες

Η συµµετοχή επιτρέπεται µόνο σε εκείνα τα
πιστωτικά ιδρύµατα που πληρούν τα κριτήρια
καταλληλότητας της Ενότητας 6.1.

∆ιαρθρωτικές πράξεις που εκτελούνται
µε οριστικές συναλλαγές µέσω διµερών
διαδικασιών

∆εν υπάρχουν περιορισµοί ως προς το φάσµα των
αντισυµβαλλοµένων που συµµετέχουν στις εν
λόγω πράξεις.
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Κατηγορία πράξης/Μέσο/∆ιαδικασία
Πράξεις εξοµάλυνσης των
βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της
ρευστότητας που διενεργούνται µε
πράξεις ανταλλαγής νοµισµάτων για
τους σκοπούς της νοµισµατικής
πολιτικής και εκτελούνται µέσω
έκτακτων δηµοπρασιών ή διµερών
διαδικασιών
∆ιαρθρωτικές πράξεις που
διενεργούνται µε οριστικές συναλλαγές
µέσω έκτακτων δηµοπρασιών
ή
Πράξεις εξοµάλυνσης των
βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της
ρευστότητας που διενεργούνται µε
αντιστρεπτέες συναλλαγές ή µε
αποδοχή καταθέσεων καθορισµένης
διάρκειας και εκτελούνται µέσω
έκτακτων δηµοπρασιών ή διµερών
διαδικασιών
6.4

Κριτήρια επιλογής
Οι συµµετέχοντες αντισυµβαλλόµενοι δεν
χρειάζεται να πληρούν τα κριτήρια της Ενότητας
6.1. Στις πράξεις αυτές, τα κριτήρια επιλογής των
αντισυµβαλλοµένων βασίζονται στην αρχή της
σύνεσης και της αποτελεσµατικότητας.

Οι ΕθνΚΤ επιλέγουν µια οµάδα αντισυµβαλλοµένων µέσα από το σύνολο των εγχώριων
πιστωτικών ιδρυµάτων που πληρούν τα κριτήρια
της Ενότητας 6.1.
Το πρωτεύον κριτήριο στη διαδικασία επιλογής
είναι η δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύµατος
στην αγορά χρήµατος. Οι ΕθνΚΤ µπορούν να
εφαρµόζουν και άλλα κριτήρια, όπως π.χ. η
αποτελεσµατικότητα της υπηρεσίας διαπραγµάτευσης (trading desk) ενός πιστωτικού ιδρύµατος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Σύµφωνα µε το πρώτο από τα κριτήρια καταλληλότητας της Ενότητας 6.2, τα
πιστωτικά ιδρύµατα που συµµετέχουν στις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής
υποχρεούνται να υπόκεινται στο σύστηµα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών
και να µην έχουν εξαιρεθεί από αυτό.
Στον Πίνακα 6.2 παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε τη υποχρέωση τήρησης
ελάχιστων αποθεµατικών από τα πιστωτικά ιδρύµατα της Ευρωζώνης. Ο πίνακας
αυτός καταρτίστηκε ύστερα από οµαδοποίηση των αναλυτικών στοιχείων ανά χώρα
και πιστωτικό ίδρυµα που περιέχονται σε αρχείο το οποίο ανακτήθηκε από τον
ιστοχώρο της ΕΚΤ (βλ.

«Ηλεκτρονικές πηγές στοιχείων» στην Ενότητα

«Βιβλιογραφία-Αναφορές»).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2: Πιστωτικά ιδρύµατα της Ευρωζώνης (*)
Τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών

Α/Α

Αριθµός
πιστωτικών
ιδρυµάτων

Εξαίρεση από
υποχρέωση τήρησης

Υποχρέωση τήρησης

1

Ναι

Όχι

2

Όχι

-

3

3

Ναι

Ναι

7

5.439

(*) Στοιχεία της 31/12/2015

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 6.2, υπάρχουν ελάχιστα πιστωτικά ιδρύµατα
(περιπτώσεις 2 και 3), τα οποία δεν πληρούν το πρώτο κριτήριο καταλληλότητας και
κατά συνέπεια δεν µπορούν να συµµετέχουν στις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του
Ευρωσυστήµατος.
Αυτό όµως δεν σηµαίνει αναγκαστικά ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα της περίπτωσης 1
του παραπάνω πίνακα µπορούν να συµµετέχουν στις εν λόγω πράξεις, καθώς πρέπει
να πληρούν και τα υπόλοιπα κριτήρια της Ενότητας 6.2. Στον Πίνακα 6.3
παρουσιάζεται ο συνολικός αριθµός των πιστωτικών ιδρυµάτων στην Ευρωζώνη που
µπορούσαν

να

συµµετέχουν

στις

πράξεις

νοµισµατικής

πολιτικής

του

Ευρωσυστήµατος από το 1999 µέχρι και το 2015.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3: Αντισυµβαλλόµενοι στις πράξεις ανοικτής αγοράς της ΕΚΤ

Έτος
1999
2000

Συνολικός αριθµός
πιστωτικών
ιδρυµάτων στην
Ευρωζώνη (*)
7.906
7.521

2001

7.218

2.454

2002

6.906

2.320

2003

6.593

2.149

2004

6.406

2.100

2005

6.248

2006

6.130

2007

6.127

1.693

2008

6.570

2.099
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Εκ των οποίων µπορούν
να συµµετέχουν σε
πράξεις ανοικτής αγοράς
(**)
2.500
2.500

Έτος
2009

Συνολικός αριθµός
πιστωτικών
ιδρυµάτων στην
Ευρωζώνη (*)
6.458

Εκ των οποίων µπορούν
να συµµετέχουν σε
πράξεις ανοικτής αγοράς
(**)
2.157

2010

6.334

2.267

2011

6.210

2.319

2012

6.019

2.298

2013

5.846

1.740

2014

5.516

2015
5.449
(*) Στοιχεία 31/12/2015
(**) Για ορισµένα έτη δεν βρέθηκαν δηµοσιευµένα στοιχεία
ΠΗΓΗ: Ετήσιες Εκθέσεις ΕΚΤ και European Central Bank (2015h)
Τα στοιχεία του Πίνακα 6.3 παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 6.1 µε σκοπό την
ευκολότερη σύγκρισή τους.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.1: Αντισυµβαλλόµενοι στις πράξεις ανοικτής αγοράς της ΕΚΤ
Εξέλιξη αριθµού αντισυµβαλλοµένων σε πράξεις
ανοικτής αγοράς
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Σύνολο
πιστωτικών
ιδρυμάτων

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Αποδεκτά
σε πράξεις
ανοικτής
αγοράς
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7.

ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

7.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η

συµµετοχή

των

αντισυµβαλλοµένων

στις

πιστοδοτικές

πράξεις

του

Ευρωσυστήµατος επιτρέπεται µόνο όταν αυτοί παρέχουν στο Ευρωσύστηµα
περιουσιακά στοιχεία που είναι αποδεκτά από αυτό ως ασφάλειες, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στην εκάστοτε ισχύουσα Κατευθυντήρια Γραµµή της ΕΚΤ και
τις τυχόν τροποποιήσεις της. Τα παρακάτω αναφερόµενα βασίζονται στην
Κατευθυντήρια Γραµµή (ΕΕ) 2015/510 της ΕΚΤ της 19/12/2014 σχετικά µε την
εφαρµογή

του

πλαισίου

νοµισµατικής

πολιτικής

του

Ευρωσυστήµατος

(ΕΚΤ/2014/60).
7.2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία µπορεί να είναι εµπορεύσιµα ή µη εµπορεύσιµα,
τα οποία θεωρούνται ισότιµα από πλευράς ποιότητας ή καταλληλότητας όσον αφορά
τη χρήση τους ως ασφαλειών στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήµατος.
Η παροχή από τους αντισυµβαλλοµένους περιουσιακών στοιχείων µπορεί να γίνει µε
οποιοδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:
α.

Με µεταβίβαση της κυριότητας των στοιχείων αυτών, µέσω συµφωνίας
επαναγοράς.

β.

Με σύσταση ασφάλειας, δηλ. σύσταση ενεχύρου ή βάρους επί των
περιουσιακών στοιχείων που παρέχονται ως ασφάλεια ή ακόµη και
εκχώρησής τους, η οποία από νοµικής πλευράς λαµβάνει τη µορφή δανείου
που καλύπτεται από ασφάλεια.

7.3

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Τα εµπορεύσιµα και µη εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιούνται ως
ασφάλειες στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήµατος πρέπει να πληρούν τα
υψηλά κριτήρια πιστοληπτικής διαβάθµισης που καθορίζονται στο «Πλαίσιο του
Ευρωσυστήµατος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας (Eurosystem
Credit Assessment Framework - ECAF) ».
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Το ECAF καθορίζει τις διαδικασίες, τους κανόνες και τις τεχνικές µε τις οποίες
διασφαλίζεται η υψηλή πιστοληπτική διαβάθµιση των περιουσιακών στοιχείων που
γίνονται αποδεκτά στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήµατος.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του ECAF, το Ευρωσύστηµα έχει καθιερώσει βαθµίδες
πιστοληπτικής διαβάθµισης. Πιο συγκεκριµένα, έχει καθορίσει τις ακόλουθες οριακές
τιµές για την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης (probability of default) σε χρονικό
ορίζοντα ενός έτους:
α.

Η µέγιστη πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης 0,10% και 0,40% για χρονικό
διάστηµα ενός έτους ισοδυναµεί µε πιστοληπτική βαθµίδα 2 και 3, αντίστοιχα.

β.

Τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιούνται ως ασφάλειες στις
πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήµατος πρέπει να ανήκουν τουλάχιστον
στην πιστοληπτική βαθµίδα 3.

Για ορισµένα περιουσιακά στοιχεία είναι δυνατόν να επιβληθούν από το
Ευρωσύστηµα πρόσθετες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθµισης.
7.3.1 Αποδεκτές πηγές και συστήµατα πιστοληπτικής αξιολόγησης
To Ευρωσύστηµα αξιολογεί την καταλληλότητα των περιουσιακών στοιχείων που
χρησιµοποιούνται ως ασφάλεια για τις πιστοδοτικές του πράξεις µε βάση
πληροφορίες που προέρχονται από συστήµατα πιστοληπτικής αξιολόγησης τα οποία
εµπίπτουν σε µία από τις τέσσερεις πηγές του παρακάτω πίνακα 7.1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1: Αποδεκτές πηγές και συστήµατα πιστοληπτικής αξιολόγησης
Όνοµα

Περιγραφή

Εξωτερικοί
οργανισµοί
πιστοληπτικής
αξιολόγησης
(External Credit
Assessment
Institutions - ECAI)

Οι ECAI πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι σε µητρώο ή
πιστοποιηµένοι από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και
Αγορών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1060/2009.
Για να µπορεί το Ευρωσύστηµα να χρησιµοποιεί τις
αξιολογήσεις που προέρχονται από ECAI, θα πρέπει να έχει
στη διάθεσή του επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τις
αξιολογήσεις αυτές που να επιτρέπουν επιπλέον και την
αντιστοίχιση των αξιολογήσεων αυτών µε τις βαθµίδες του
Πλαισίου του Ευρωσυστήµατος για την αξιολόγηση της
πιστοληπτικής ικανότητας (Eurosystem Credit Assessment
Framework - ECAF).
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Όνοµα

Περιγραφή

Εσωτερικά
συστήµατα
αξιολόγησης των
ΕθνΚΤ (In-house
Credit Assessment
Systems - ICAS)

Με απόφασή τους, και ύστερα από σχετική έγκριση που
παρέχεται από το Ευρωσύστηµα, οι εθνικές κεντρικές
τράπεζες (ΕθνΚΤ) µπορούν να χρησιµοποιούν δικά τους
εσωτερικά συστήµατα πιστοληπτικής αξιολόγησης (ICAS).

Η έγκριση ενός συστήµατος IRB προϋποθέτει την υποβολή
σχετικού αιτήµατος του αντισυµβαλλοµένου προς την οικεία
Eσωτερικά
ΕθνΚΤ. Ο φάκελος του αιτήµατος περιλαµβάνει υποχρεωτικά
συστήµατα
την τελευταία αξιολόγηση από την αρµόδια αρχή της χώρας η
διαβάθµισης που
οποία έχει εγκρίνει τη χρήση του συστήµατος IRB από τον
διαθέτουν οι ίδιοι οι
αντισυµβαλλόµενο. Σε ετήσια ή έκτακτη βάση, οι
αντισυµβαλλόµενοι
αντισυµβαλλόµενοι διαβιβάζουν στην οικεία ΕθνΚΤ τις
(Internal Rating-based πληροφορίες µε τις οποίες παρακολουθούνται οι επιδόσεις του
Systems - IRB)
συστήµατος IRB. Για τον ίδιο σκοπό, η οικεία ΕθνΚΤ µπορεί
να διενεργεί επιτόπιους ή µη ελέγχους για να διαπιστώνει την
ακρίβεια των πληροφοριών του αντισυµβαλλοµένου.
Μέσα διαβάθµισης
που διατίθενται από
τρίτους φορείς
(Rating Tool - RT)

Η πιστοληπτική αξιολόγηση των αντισυµβαλλοµένων γίνεται
από τρίτους φορείς µε την αυτοµατοποιηµένη
χρήση
ποσοτικών υποδειγµάτων επί στοιχείων που προέρχονται
κυρίως από ελεγµένες λογιστικές καταστάσεις. Οι
αξιολογήσεις αυτού του τύπου δεν δηµοσιεύονται.

Καθεµιά από τις τέσσερεις παραπάνω πηγές αξιολόγησης µπορεί να περιλαµβάνει
ένα ή περισσότερα συστήµατα πιστοληπτικής αξιολόγησης, τα οποία πρέπει να
πληρούν τα κριτήρια αποδοχής που περιγράφονται σε παρακάτω ενότητα.
Τα αποδεκτά προς το παρόν συστήµατα πιστοληπτικής αξιολόγησης ECAI, ICAS και
RT αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 7.2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2 - Αποδεκτές πηγές και συστήµατα πιστοληπτικής αξιολόγησης
Credit
assessment
source

Credit assessment
system / provider

Coverage
Eligible issuers / debtors / guarantors
from EEA or non-EEA G10 countries
Eligible issuers / debtors / guarantors
from EEA or non-EEA G10 countries

DBRS Limited
External
Credit
Assessment
Institutions
(ECAI)

FitchRatings
Moody’s

Eligible issuers / debtors / guarantors
from EEA or non-EEA G10 countries

Standard & Poor’s

Eligible issuers / debtors / guarantors
from EEA or non-EEA G10 countries
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Credit
assessment
source

Credit assessment
system / provider

Coverage

Nationale Bank van
België/Banque Nationale Belgian non-financial corporations
de Belgique
In-house
Credit
Assessment
Systems
(ICAS)

Banca d’Italia

Italian non-financial corporations

Banco de España

Spanish non-financial corporations

Banque de France

French non-financial corporations

Central Bank of Ireland

Mortgage-backed promissory notes
issued by Irish credit institutions

Deutsche Bundesbank

German non-financial corporations

Oesterreichische
Nationalbank
Banka Slovenije
Rating Tool
(RT)

Austrian non-financial corporations
Slovenian non-financial corporations

Cerved Group

Italian non-financial corporations

ΠΗΓΗ: European Central Bank (2015b)

Η αντιστοίχιση των βαθµίδων του ECAF µε αντίστοιχες που παρέχονται από
εξωτερικούς οργανισµούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (External
Credit Assessment Institutions — ECAI), παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.3.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3: Αντιστοίχιση βαθµίδων ECAF και ECAI
External Credit Assessment
Institutions (ECAI) credit
assessment
DBRS Limited
Shortterm

FitchRatings

F1+, F1

F2

Moody’s

P-1

P-2

Standard & Poor’s

A-1+, A-1

A-2
BBBH/BBB/
BBBL
BBB+/BBB/
BBB-

DBRS
Longterm

Eurosystem Credit Assessment Framework
(ECAF) credit quality steps
1
2
3
R-1L, R-2H,
R-1H, R-1M
R-2M, R2-L

FitchRatings
Moody’s
Standard & Poor’s

AAA/AAH/
AA/AAL
AAA/AA+/
AA/AAAaa/Aa1/Aa
2/ Aa3
AAA/AA+/
AA/AA-

ΠΗΓΗ: European Central Bank (2015c)
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AH/A/AL
A+/A/AA1/A2/A3

Baa1/Baa2/Baa3

A+/A/A-

BBB+/BBB/
BBB-

Η αντιστοίχιση των βαθµίδων του ECAF µε αντίστοιχες που παρέχονται από τον
οργανισµό Cerved Group, ο οποίος είναι προς το παρόν ο µόνος φορέας στην
κατηγορία RT, παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.4.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4: Αντιστοίχιση βαθµίδων Cerved Group και ECAF
Cerved Group

Eurosystem Credit Assessment
Framework (ECAF) credit
quality steps

-

1

A1.1

2

A1.2 to A2.2

3

ΠΗΓΗ: European Central Bank (2015d)

7.4

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

7.4.1 Κριτήρια καταλληλότητας χρεογράφων (Debt instruments)
Τα κριτήρια καταλληλότητας που πρέπει να πληρούν τα χρεόγραφα για να γίνονται
αποδεκτά ως ασφάλειες στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήµατος µπορούν να
διακριθούν σε κατηγορίες ανάλογα µε τα διάφορα αποδεκτά χαρακτηριστικά των
χρεογράφων. Τα κριτήρια αυτά περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 7.5.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.5: Βασικά κριτήρια καταλληλότητας χρεογράφων που
χρησιµοποιούνται ως ασφάλειες
Χαρακτηριστικό

Κριτήριο καταλληλότητας

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο πρέπει να είναι χωρίς αιρέσεις και να είναι
προκαθορισµένο ή να συνδέεται σε σταθερή βάση µε ένα µόνο
δείκτη πληθωρισµού της Ευρωζώνης σε δεδοµένη χρονική
στιγµή. Στο χρεόγραφο δεν πρέπει επίσης να ενσωµατώνονται
δικαιώµατα κτήσης µετοχών (warrants) ή παρόµοια
δικαιώµατα.

81

Χαρακτηριστικό

Κριτήριο καταλληλότητας

Τοκοµερίδια

Μέχρι και την οριστική εξόφλησή τους, τα τοκοµερίδια πρέπει
να διαθέτουν υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
(1) Σταθερό, µηδενικό ή κλιµακούµενο επιτόκιο, µε
προκαθορισµένο πρόγραµµα πληρωµής τοκοµεριδίου
και προγραµµατισµένη αξία τοκοµεριδίου.
(2) Κυµαινόµενο επιτόκιο, µε την τιµή του τοκοµεριδίου
να ελέγχεται στην περίπτωση αυτή ότι βρίσκεται
ανάµεσα σε ένα κατώτατο και σε ένα ανώτατο
επιτρεπόµενο όριο.
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (1) και (2), το επιτόκιο δεν
πρέπει να συνεπάγεται σε καµία περίπτωση αρνητική
εισοδηµατική ροή.

Νόµισµα

Τα χρεόγραφα πρέπει να είναι εκφρασµένα σε ευρώ ή σε
νόµισµα που ίσχυε πριν από την υιοθέτηση του ευρώ στα κράτη
της Ευρωζώνης.

Εξοφλητική
προτεραιότητα
χρεογράφων

Τα χρεόγραφα δεν θα πρέπει να έχουν δικαιώµατα χαµηλότερης
τάξης στο κεφάλαιο ή στους τόκους σε σχέση µε τα δικαιώµατα
που έχουν οι κάτοχοι άλλων χρεογράφων του ίδιου εκδότη.

Τόπος έκδοσης
χρεογράφων

Τα χρεόγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί στον Ευρωπαϊκό
Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) µέσω κεντρικής τράπεζας ή
Συστήµατος ∆ιακανονισµού Τίτλων (Σ∆Τ) που έχει
αξιολογηθεί θετικά µε βάση το «πλαίσιο του Ευρωσυστήµατος
για την αξιολόγηση της καταλληλότητας συστηµάτων
διακανονισµού τίτλων και ζεύξεων» (Eurosystem Framework
for the assessment of securities settlement systems and links)
της ΕΚΤ (European Central Bank, 2014a). Γίνονται επίσης
αποδεκτά διεθνή χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί µέσω των
Euroclear Bank και Clearstream Banking Luxembourg και
πληρούν ορισµένα ειδικά κριτήρια.

∆ιαδικασίες
διακανονισµού
χρεογράφων

Τα χρεόγραφα πρέπει να µπορούν να µεταβιβάζονται σε
λογιστική µορφή, καθώς επίσης
να τηρούνται και να
διακανονίζονται σε κράτη της Ευρωζώνης σε λογαριασµό στην
ΕθνΚΤ ή σε Σ∆Τ το οποίο έχει αξιολογηθεί θετικά µε βάση το
«πλαίσιο του Ευρωσυστήµατος για την αξιολόγηση της
καταλληλότητας συστηµάτων διακανονισµού τίτλων και
ζεύξεων» (Eurosystem Framework for the assessment of
securities settlement systems and links) της ΕΚΤ.

Τα χρεόγραφα πρέπει να µπορούν να γίνονται δεκτά για
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά ή σε µία από εκείνες τις
Αποδεκτές αγορές
µη ρυθµιζόµενες αγορές που περιλαµβάνονται στον κατάλογο
διαπραγµάτευσης
των αποδεκτών µη ρυθµιζόµενων αγορών, ο οποίος
χρεογράφων
δηµοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και ενηµερώνεται σε
ετήσια τουλάχιστον βάση.
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Χαρακτηριστικό

Κριτήριο καταλληλότητας

Κατηγορία
εκδότη ή εγγυητή
χρεογράφων

Τα χρεόγραφα πρέπει να έχουν ως εκδότες ή εγγυητές κεντρικές
τράπεζες της Ευρωζώνης, οντότητες του δηµόσιου τοµέα,
ειδικούς φορείς-εκδότες χρεογράφων, πιστωτικά ιδρύµατα,
χρηµατοοικονοµικές εταιρείες εκτός των πιστωτικών
ιδρυµάτων, µη χρηµατοοικονοµικές εταιρείες, πολυµερείς
τράπεζες ανάπτυξης ή διεθνείς οργανισµούς.

7.4.2 Κριτήρια καταλληλότητας τιτλοποιηµένων απαιτήσεων (Asset-backed
Securities – ABS)
Για να είναι αποδεκτές, οι τιτλοποιηµένες απαιτήσεις πρέπει κατ’ αρχήν να πληρούν
τα γενικά κριτήρια καταλληλότητας που περιγράφηκαν στην Ενότητα 7.4.1 για τα
χρεόγραφα, µε εξαίρεση τα χαρακτηριστικά που αφορούν το κεφάλαιο.
Επίσης, πρέπει να πληρούν ορισµένα επιπρόσθετα κριτήρια καταλληλότητας που
προβλέπονται ειδικά για τις τιτλοποιηµένες απαιτήσεις, τα σηµαντικότερα από τα
οποία περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 7.6 µε περιληπτικό τρόπο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.6: Επιπρόσθετα κριτήρια καταλληλότητας τιτλοποιηµένων
απαιτήσεων
Χαρακτηριστικό Κριτήριο καταλληλότητας

Οµοιογένεια
περιουσιακών
στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία που εξασφαλίζουν τις τιτλοποιηµένες
απαιτήσεις και παράγουν εισοδηµατική ροή πρέπει να είναι
«οµοιογενή», δηλ. να είναι δυνατή η παροχή στοιχείων για τα
περιουσιακά αυτά στοιχεία µε βάση οποιοδήποτε υφιστάµενο
υπόδειγµα παροχής αναλυτικών στοιχείων ανά δάνειο.

Γεωγραφικοί
περιορισµοί

Ο εκδότης των τιτλοποιηµένων απαιτήσεων πρέπει να είναι ένας
εγκατεστηµένος στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ)
φορέας ειδικού σκοπού (Special Purpose Vehicle - SPV), δηλ. µια
οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση, όπως ορίζεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο 66 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013.
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7.5

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για να µπορούν να είναι αποδεκτά ως ασφάλεια στις πιστοδοτικές πράξεις του
Ευρωσυστήµατος, τα εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να πληρούν τους
γενικούς κανόνες που αναφέρθηκαν στην Ενότητα 7.3, καθώς και τις πρόσθετες
απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθµισης που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 7.7.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.7: Πρόσθετες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθµισης για τα
εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία
Κατηγορία στοιχείου

Πρόσθετη απαίτηση

Τιτλοποιηµένες
απαιτήσεις

Πρέπει να διαθέτουν πιστοληπτική αξιολόγηση από δύο
τουλάχιστον διαφορετικά αποδεκτά συστήµατα ECAI
(External Credit Assessment Institutions), η οποία
αντιστοιχεί τουλάχιστον στη βαθµίδα 2 της εναρµονισµένης
κλίµακας πιστοληπτικής διαβάθµισης του Ευρωσυστήµατος.

Λοιπά εµπορεύσιµα
περιουσιακά
στοιχεία (πλην
τιτλοποιηµένων
απαιτήσεων)

Πρέπει να διαθέτουν πιστοληπτική αξιολόγηση από ένα
τουλάχιστον αποδεκτό σύστηµα ECAI (External Credit
Assessment Institution), η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον
στη βαθµίδα 3 της εναρµονισµένης κλίµακας πιστοληπτικής
διαβάθµισης του Ευρωσυστήµατος.

7.6

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

7.6.1 Κριτήρια καταλληλότητας δανειακών απαιτήσεων (Credit claims)
Τα κριτήρια καταλληλότητας που πρέπει να πληρούν οι δανειακές απαιτήσεις για να
γίνονται αποδεκτές ως ασφάλεια στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήµατος
µπορούν να διακριθούν σε κατηγορίες ανάλογα µε τα διάφορα αποδεκτά
χαρακτηριστικά των δανειακών απαιτήσεων. Τα κριτήρια αυτά περιγράφονται στον
παρακάτω Πίνακα 7.8.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.8: Κριτήρια καταλληλότητας δανειακών απαιτήσεων
Χαρακτηριστικό Κριτήριο καταλληλότητας

Κατηγορία
δανειακής
απαίτησης

Αποδεκτές ως ασφάλεια γίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες
δανειακών απαιτήσεων:
(1) ∆ανειακές απαιτήσεις που συνιστούν ενοχική απαίτηση του
οφειλέτη έναντι του αντισυµβαλλοµένου.
(2) ∆ανειακές απαιτήσεις µε µειούµενο υπόλοιπο στις οποίες το
κεφάλαιο και οι τόκοι εξοφλούνται τµηµατικά µε βάση
προσυµφωνηµένο πρόγραµµα.
(3) Τα χρησιµοποιηθέντα ποσά ανοικτών δανείων.
(4) Τα κοινοπρακτικά δάνεια.
(5) ∆ανειακές απαιτήσεις που γεννώνται έξω από το πλαίσιο
απλής σχέσης χρηµατοδότησης (π.χ. σε ορισµένες περιπτώσεις
χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή πρακτορείας επιχειρηµατικών
απαιτήσεων).

Κεφάλαιο και
τοκοµερίδια
δανειακής
απαίτησης

Για να είναι αποδεκτή ως ασφάλεια, η δανειακή απαίτηση πρέπει
να έχει µέχρι και το χρόνο της οριστικής εξόφλησής της:
(1) Προκαθορισµένο και χωρίς αιρέσεις κεφάλαιο.
(2) Επιτόκιο µηδενικό, σταθερό ή κυµαινόµενο, το οποίο δεν
συνεπάγεται αρνητική ροή.

Νόµισµα

Οι δανειακές απαιτήσεις πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ ή σε
νόµισµα που ίσχυε πριν από την υιοθέτηση του ευρώ στα κράτη
της Ευρωζώνης.

Εξοφλητική
προτεραιότητα

Για να είναι αποδεκτές ως ασφάλειες, οι δανειακές απαιτήσεις δεν
πρέπει να έχουν χαµηλότερη προτεραιότητα ως προς το κεφάλαιο
και τους τόκους σε σχέση µε τα δικαιώµατα που έχουν οι
δανειστές τυχόν άλλων µη εξασφαλισµένων ενοχικών
υποχρεώσεων του οφειλέτη ή σε σχέση µε τα δικαιώµατα των
κατόχων άλλων χρεογράφων του ίδιου εκδότη.

Απαιτήσεις
πιστοληπτικής
διαβάθµισης

Οι δανειακές απαιτήσεις αξιολογούνται µε βάση την πιστοληπτική
ικανότητα του οφειλέτη ή του εγγυητή, η οποία πρέπει να
αντιστοιχεί τουλάχιστον στη βαθµίδα 3 της εναρµονισµένης
κλίµακας πιστοληπτικής διαβάθµισης του Ευρωσυστήµατος.

Ελάχιστο ύψος
δανειακών
απαιτήσεων

Το ελάχιστο ύψος των δανειακών απαιτήσεων που προορίζονται
για εγχώρια χρήση καθορίζεται από την οικεία ΕθνΚΤ. Για
διασυνοριακή χρήση ισχύει το ελάχιστο όριο των 500.000 ευρώ.

Κατηγορία /
τόπος
εγκατάστασης
οφειλέτη ή
εγγυητή

Για είναι αποδεκτές ως ασφάλειες οι δανειακές απαιτήσεις, πρέπει
οι οφειλέτες και οι εγγυητές των απαιτήσεων αυτών να είναι µη
χρηµατοοικονοµικές εταιρείες, οντότητες του δηµόσιου τοµέα,
πολυµερείς τράπεζες ανάπτυξης ή διεθνείς οργανισµοί. Ο
οφειλέτης πρέπει να είναι εγκατεστηµένος σε κράτος-µέλος της
Ευρωζώνης. Το ίδιο ισχύει και για τον εγγυητή, στις περιπτώσεις
που είναι απαραίτητη η ύπαρξη εγγύησης.
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7.6.2 Κριτήρια καταλληλότητας καταθέσεων καθορισµένης διάρκειας (Fixedterm deposits)
Οι καταθέσεις καθορισµένης διάρκειας που γίνονται από αντισυµβαλλόµενο στην
οικεία ΕθνΚΤ γίνονται αποδεκτές ως ασφάλεια στις πιστοδοτικές πράξεις του
Ευρωσυστήµατος.
7.6.3 Κριτήρια καταλληλότητας των RMBD (Retail Mortgage-backed Debt
instruments)
Τα RMBD είναι γραµµάτια ή συναλλαγµατικές που εξασφαλίζονται µε χαρτοφυλάκια
ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων χωρίς να έχει γίνει πλήρης τιτλοποίηση. Τα
περιουσιακά στοιχεία του χαρτοφυλακίου µπορούν να υποκαθίστανται.
Τα κυριότερα κριτήρια καταλληλότητας που πρέπει να πληρούν τα RMBD για να
γίνονται αποδεκτά ως ασφάλεια στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήµατος
περιγράφονται στον Πίνακα 7.9.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.9: Κριτήρια καταλληλότητας των RMBD
Χαρακτηριστικό

Κριτήρια καταλληλότητας

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο πρέπει να είναι προκαθορισµένο και χωρίς
αιρέσεις.

Επιτόκιο

∆εν πρέπει να συνεπάγεται αρνητικές ροές.

Νόµισµα
Απαιτήσεις
πιστοληπτικής
διαβάθµισης
Τόπος εκδότη
Εξοφλητική
προτεραιότητα

Πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ ή σε νόµισµα που ίσχυε
πριν από την υιοθέτηση του ευρώ στα κράτη της
Ευρωζώνης.
Η αξιολόγηση της πιστωτικής ποιότητας των RMBD
πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στη βαθµίδα 2 της
εναρµονισµένης κλίµακας πιστοληπτικής διαβάθµισης του
Ευρωσυστήµατος.
Πρέπει να έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα που
είναι αντισυµβαλλόµενοι εγκατεστηµένοι σε κράτος της
Ευρωζώνης.
H οικεία ΕθνΚΤ ικανοποιείται προνοµιακά έναντι των
άλλων δανειστών, εκτός αυτών που εξαιρούνται για λόγους
δηµοσίου συµφέροντος.

7.6.4 Κριτήρια καταλληλότητας των DECC (Debt instruments backed by
Eligible Credit Claims)
Τα DECC είναι µη εµπορεύσιµα χρεόγραφα που καλύπτονται άµεσα ή έµµεσα από
αποδεκτές δανειακές απαιτήσεις.
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Τα χρεόγραφα αυτά προστέθηκαν στη λίστα των αποδεκτών µη εµπορεύσιµων
περιουσιακών στοιχείων µε την Κατευθυντήρια γραµµή (ΕΕ) 2015/1938 της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 27ης Αυγούστου 2015 που τροποποιεί την
Κατευθυντήρια Γραµµή (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά
µε την εφαρµογή του πλαισίου νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος
(ΕΚΤ/2015/27). Οι διατάξεις της παραπάνω Κατευθυντήριας Γραµµής τέθηκαν σε
ισχύ στη χώρα µας από τις 2/11/2015 µε την Πράξη Συµβουλίου Νοµισµατικής
Πολιτικής υπ’ αριθµ. 98/23.10.2015 της Τράπεζας της Ελλάδος.
Τα κυριότερα κριτήρια καταλληλότητας που πρέπει να πληρούν τα DECC για να
γίνονται αποδεκτά ως ασφάλεια στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήµατος
περιγράφονται στον Πίνακα 7.10.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.10: Κριτήρια καταλληλότητας των DECC
Χαρακτηριστικό

Κριτήρια καταλληλότητας

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο πρέπει να είναι προκαθορισµένο και χωρίς
αιρέσεις.

Τοκοµερίδια

Μέχρι και την οριστική εξόφλησή τους, τα τοκοµερίδια
πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
(1) Σταθερό, µηδενικό ή κλιµακούµενο επιτόκιο, µε
προκαθορισµένο πρόγραµµα πληρωµής τοκοµεριδίου και προγραµµατισµένη αξία τοκοµεριδίου.
(2) Κυµαινόµενο επιτόκιο, µε την τιµή του
τοκοµεριδίου να ελέγχεται στην περίπτωση αυτή
ότι βρίσκεται ανάµεσα σε ένα κατώτατο και σε
ένα ανώτατο επιτρεπόµενο όριο.
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (1) και (2), το επιτόκιο
δεν πρέπει να συνεπάγεται σε καµία περίπτωση αρνητική
εισοδηµατική ροή.

Νόµισµα

Πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ ή σε νόµισµα που ίσχυε
πριν από την υιοθέτηση του ευρώ στα κράτη της
Ευρωζώνης.

Απαιτήσεις
πιστοληπτικής
διαβάθµισης

Η πιστωτική ποιότητα κάθε υποκείµενης δανειακής
απαίτησης ενός χαρτοφυλακίου DECC αξιολογείται µε
βάση την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη ή του
εγγυητή της συγκεκριµένης δανειακής απαίτησης. Η
πιστοληπτική αυτή ικανότητα πρέπει να αντιστοιχεί
τουλάχιστον στη βαθµίδα 3 της εναρµονισµένης κλίµακας
πιστοληπτικής διαβάθµισης του Ευρωσυστήµατος.
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Χαρακτηριστικό

Κριτήρια καταλληλότητας

Τόπος εκδότη

Πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορέα ειδικού σκοπού
(Special Purpose Vehicle - SPV) εγκατεστηµένο σε κράτος
της Ευρωζώνης.

Εξοφλητική
προτεραιότητα

∆εν θα πρέπει να έχουν χαµηλότερη προτεραιότητα ως
προς το κεφάλαιο και τους τόκους σε σχέση µε τα
δικαιώµατα των κατόχων άλλων χρεογράφων του ίδιου
εκδότη.

7.7

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

7.7.1 Γενικά για τα µέτρα κινδύνου (Risk control measures)
Με σκοπό την προστασία του Ευρωσυστήµατος στην περίπτωση αθέτησης των
υποχρεώσεων ενός αντισυµβαλλοµένου, το Ευρωσύστηµα εφαρµόζει ορισµένα
βασικά µέτρα ελέγχου κινδύνων στα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία που παρέχονται
ως ασφάλειες στις πιστοδοτικές του πράξεις. Αν τα µέτρα αυτά αποδειχθούν
ανεπαρκή, το Ευρωσύστηµα µπορεί να λάβει πρόσθετα µέτρα. Όλα τα µέτρα ελέγχου
κινδύνων, βασικά και πρόσθετα, παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.11.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.11: Μέτρα ελέγχου κινδύνων
Περιγραφή µέτρου

Είδος
µέτρου

Περικοπές αποτίµησης

Βασικό

Περιθώρια διαφορών
αποτίµησης

Βασικό

Παρατηρήσεις

Αν η αγοραία αξία, όπως αυτή προκύπτει
µετά τις περικοπές αποτίµησης, των
περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιούνται ως ασφάλεια στις αντιστρεπτέες
συναλλαγές του Ευρωσυστήµατος για την
παροχή ρευστότητας µειωθεί (µε βάση
καθηµερινή αποτίµηση) κάτω από ένα
ορισµένο επίπεδο, ο αντισυµβαλλόµενος
είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει στην
οικεία ΕθνΚΤ πρόσθετα περιουσιακά
στοιχεία ή µετρητά, έτσι ώστε να καλυφθούν
οι διαφορές αποτίµησης. Αντίστροφα, αν η
αξία των περιουσιακών στοιχείων που
χρησιµοποιούνται ως ασφάλεια υπερβεί
κάποιο όριο, η ΕθνΚΤ µπορεί να επιστρέψει
στον αντισυµβαλλόµενο τα πλεονάζοντα
περιουσιακά στοιχεία ή µετρητά.
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Περιγραφή µέτρου

Είδος
µέτρου

Όρια που αφορούν τη
χρήση µη
εξασφαλισµένων
χρεογράφων που
εκδίδονται από
πιστωτικό ίδρυµα ή από
άλλη οντότητα µε την
οποία το ίδρυµα αυτό
διατηρεί στενούς
δεσµούς (close links)

Βασικό

Μείωση αποτίµησης
(Valuation markdown)

Βασικό

Παρατηρήσεις

Πρόσθετο

Οι
αντισυµβαλλόµενοι
οφείλουν
να
προσκοµίζουν
αποδεκτά περιουσιακά
στοιχεία αξίας τουλάχιστον ίσης µε το
άθροισµα της παρεχόµενης ρευστότητας από
το Ευρωσύστηµα και της αξίας του αρχικού
περιθωρίου.

Πρόσθετα όρια στα
χρηµατοδοτικά
ανοίγµατα έναντι
εκδοτών, οφειλετών ή
εγγυητών

Πρόσθετο

Το Ευρωσύστηµα µπορεί να εφαρµόζει
πρόσθετα όρια πέραν αυτών που σχετίζονται
µε τη χρήση µη εξασφαλισµένων χρεογράφων που εκδίδονται από πιστωτικό
ίδρυµα ή από άλλη οντότητα µε την οποία
το ίδρυµα αυτό διατηρεί στενούς δεσµούς
(close links).

Συµπληρωµατικές
περικοπές

Πρόσθετο

Πρόσθετες εγγυήσεις
από εγγυητές που
πληρούν τις απαιτήσεις
πιστοληπτικής
διαβάθµισης του
Ευρωσυστήµατος σε
ορισµένες περιπτώσεις
που αφορούν την
αποδοχή ορισµένων
περιουσιακών στοιχείων

Πρόσθετο

Αρχικά περιθώρια

Αποκλεισµός της χρήσης
ορισµένων περιουσιακών
στοιχείων ως ασφάλειας Πρόσθετο
στις πιστοδοτικές πράξεις
του Ευρωσυστήµατος
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7.7.2 Μέτρα ελέγχου για τα εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία
Με σκοπό τον καθορισµό των µέτρων ελέγχου των κινδύνων που αφορούν τα
εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία, τα στοιχεία αυτά κατανέµονται σε µία από τις
πέντε κατηγορίες περικοπών αποτίµησης του παρακάτω Πίνακα 7.12. Η κατάταξη
των στοιχείων σε κατηγορίες γίνεται µε βάση την κατηγορία του εκδότη ή/και το
είδος του περιουσιακού στοιχείου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.12: Κατηγορίες περικοπών αποτίµησης εµπορεύσιµων
περιουσιακών στοιχείων
Κατηγορία
περικοπής

Κατηγορία Ι

Κατηγορία ΙΙ

Περιγραφή εµπορεύσιµου περιουσιακού στοιχείου
Χρεόγραφα που εκδίδονται από κεντρικές κυβερνήσεις.
Πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ.
Πιστοποιητικά χρέους που εκδίδονται από ΕθνΚΤ πριν από
την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ στο οικείο κράτοςµέλος της Ευρωζώνης.
Χρεόγραφα που εκδίδονται από τοπική ή περιφερειακή
κυβέρνηση.
Χρεόγραφα
που
εκδίδονται
από
οντότητες
που
κατατάσσονται στους ειδικούς φορείς- εκδότες χρεογράφων
από το Ευρωσύστηµα.
Χρεόγραφα που εκδίδονται από πολυµερείς τράπεζες
ανάπτυξης και διεθνείς οργανισµούς.
Καλυµµένες οµολογίες τύπου «jumbo».

Κατηγορία ΙΙΙ

Κατηγορία IV

Κατηγορία V

Παραδοσιακές καλυµµένες οµολογίες και λοιπές καλυµµένες
οµολογίες.
Χρεόγραφα που εκδίδονται από µη χρηµατοοικονοµικές
εταιρείες.
Μη εξασφαλισµένα χρεόγραφα που εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύµατα.
Μη εξασφαλισµένα χρεόγραφα που εκδίδονται από
χρηµατοοικονοµικές εταιρείες πλην των πιστωτικών
ιδρυµάτων.
Τιτλοποιηµένες απαιτήσεις.

ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2014a, σελ. 91)
Τα εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία υφίστανται περικοπές αποτίµησης οι οποίες
πραγµατοποιούνται µε την αφαίρεση ορισµένου ποσοστού από την αγοραία αξία των
στοιχείων αυτών και περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 7.13.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.13: Μέγεθος περικοπής αποτίµησης εµπορεύσιµων περιουσιακών
στοιχείων
Είδος χρεογράφων

Μέγεθος περικοπής αποτίµησης

Χρεόγραφα των
κατηγοριών Ι έως και
IV

Καθορίζεται από την εναποµένουσα διάρκεια του
χρεογράφου, τη δοµή του τοκοµεριδίου, την
πιστοληπτική βαθµίδα και την κατηγορία (I-IV). Ο
ακριβής υπολογισµός του ποσού περικοπής
περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα B’ της
παρούσας διπλωµατικής διατριβής.

Εµπορεύσιµα
περιουσιακά στοιχεία
της κατηγορίας V
Τιτλοποιηµένες
απαιτήσεις, καλυµµένες
οµολογίες και µη
εξασφαλισµένα
χρεόγραφα που
εκδίδονται από
πιστωτικά ιδρύµατα,
στα οποία εφαρµόζεται
µείωση αποτίµησης
(valuation markdown)
σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην
Ενότητα 7.8.1
παρακάτω
Οι καλυµµένες
οµολογίες που
χρησιµοποιούνται ως
ασφάλεια από το
ίδρυµα που τις εκδίδει

Εµπορεύσιµα
περιουσιακά στοιχεία
µε τοκοµερίδιο
κυµαινόµενου
επιτοκίου των
κατηγοριών Ι έως IV

Εφαρµόζεται περικοπή αποτίµησης 10%, χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη η διάρκειά τους ή η δοµή του
τοκοµεριδίου τους.

Υπόκεινται σε πρόσθετη περικοπή αποτίµησης µε τη
µορφή µείωσης αποτίµησης (valuation markdown)
ύψους 5%.

Υπόκεινται σε πρόσθετη περικοπή αποτίµησης η οποία
εφαρµόζεται σε ολόκληρη την αξία της συγκεκριµένης
έκδοσης χρεογράφου και γίνεται µε τη µορφή µείωσης
αποτίµησης ως ποσοστό 8% για όσες από τις οµολογίες
αυτές ανήκουν στις πιστοληπτικές βαθµίδες 1 ή 2, ή
12% για όσες από τις οµολογίες αυτές ανήκουν στην
πιστοληπτική βαθµίδα 3.
Η περικοπή αποτίµησης είναι ίδια µε αυτήν που
εφαρµόζεται στην εναποµένουσα διάρκεια έως ενός
έτους για τα εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία µε
τοκοµερίδιο σταθερού επιτοκίου της ίδιας κατηγορίας
περικοπής αποτίµησης και πιστοληπτικής βαθµίδας. Αν
η περίοδος επανακαθορισµού είναι µεγαλύτερη από ένα
έτος, τότε οι πληρωµές των τοκοµεριδίων αυτών
θεωρούνται ως πληρωµές σταθερού επιτοκίου, ενώ για
την περικοπή αποτίµησης λαµβάνεται υπόψη
η
εναποµένουσα διάρκεια του εµπορεύσιµου περιουσιακού στοιχείου.
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Είδος χρεογράφων

Μέγεθος περικοπής αποτίµησης

Εµπορεύσιµα
περιουσιακά στοιχεία
των κατηγοριών Ι έως
IV µε περισσότερα από
ένα είδη τοκοµεριδίων

Οι περικοπές αποτίµησης εξαρτώνται µόνο από τις
πληρωµές των τοκοµεριδίων που αναφέρονται στην
εναποµένουσα διάρκεια του τίτλου. Η περικοπή
αποτίµησης που εφαρµόζεται είναι ίση µε την
υψηλότερη των περικοπών που εφαρµόζονται στα
εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία µε την ίδια
εναποµένουσα διάρκεια και πιστοληπτική βαθµίδα.

Χρεόγραφα των οποίων
το τοκοµερίδιο
συνδέεται µε
τιµαριθµοποιηµένα
χρεόγραφα

Ισχύουν οι περικοπές αποτίµησης που εφαρµόζονται
στα χρεόγραφα σταθερού τοκοµεριδίου.

Πράξεις απορρόφησης
ρευστότητας

Στις πράξεις αυτές δεν γίνονται περικοπές αποτίµησης.

7.7.3 Μέτρα ελέγχου για τα µη εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία
Τα µέτρα ελέγχου που εφαρµόζονται στη περίπτωση των µη εµπορεύσιµων
περιουσιακών στοιχείων περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 7.14.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.14: Μέγεθος περικοπής αποτίµησης µη εµπορεύσιµων
περιουσιακών στοιχείων
Είδος στοιχείου

Περικοπές αποτίµησης

∆ανειακές απαιτήσεις
σταθερού ή
τιµαριθµοποιηµένου
επιτοκίου

Υπόκεινται σε ειδικές περικοπές αποτίµησης που
καθορίζονται µε βάση την εναποµένουσα διάρκεια, την
πιστοληπτική βαθµίδα και τη µεθοδολογία αποτίµησης που
εφαρµόζει η ΕθνΚΤ. Ο ακριβής υπολογισµός του ποσού
περικοπής περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα B’
της παρούσας διπλωµατικής διατριβής.

∆ανειακές απαιτήσεις
κυµαινόµενου
επιτοκίου (δηλ.
επιτοκίου που
συνδέεται µε επιτόκιο
αναφοράς και η
περίοδος
επανακαθορισµού του
δεν είναι µεγαλύτερη
του έτους)

Υπόκεινται στην περικοπή αποτίµησης που εφαρµόζεται
στο κλιµάκιο εναποµένουσας διάρκειας «0-1 έτος» για τις
απαιτήσεις σταθερού επιτοκίου της ίδιας πιστοληπτικής
βαθµίδας και µεθοδολογίας αποτίµησης µε αυτές που
εφαρµόζει η ΕθνΚΤ.
Όταν η περίοδος επανακαθορισµού είναι µεγαλύτερη του
έτους, η δανειακή απαίτηση θεωρείται σταθερού επιτοκίου
και η περικοπή αποτίµησης εφαρµόζεται αφού ληφθεί
υπόψη η εναποµένουσα διάρκειά της.
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Είδος στοιχείου

Περικοπές αποτίµησης

∆ανειακές απαιτήσεις
µε περισσότερα του
ενός είδη επιτοκίων

Το ύψος της περικοπής εξαρτάται από το είδος των
επιτοκίων που εφαρµόζονται σε πληρωµές τόκων κατά την
εναποµένουσα διάρκεια της δανειακής απαίτησης. Αν αυτά
δεν είναι του ίδιου είδους, θεωρούνται ως σταθερά και η
περικοπή αποτίµησης εφαρµόζεται λαµβάνοντας υπόψη
την εναποµένουσα διάρκεια της δανειακής απαίτησης.

RMBD (Retail
Mortgage-backed
Debt instruments)

Υπόκεινται σε περικοπή αποτίµησης 39,5%.

Καταθέσεις
καθορισµένης
διάρκειας

∆εν υπόκεινται σε περικοπές αποτίµησης.

Καθεµιά από τις υποκείµενες δανειακές απαιτήσεις που
περιλαµβάνονται σε ένα χαρτοφυλάκιο DECC υπόκειται σε
περικοπή αποτίµησης ίδια µε αυτήν που περιγράφεται
DECC (Debt
παραπάνω για τις δανειακές απαιτήσεις. Σε περίπτωση που
instruments backed by η συνολική αξία των υποκείµενων δανειακών απαιτήσεων,
η οποία θα προκύψει µετά από την εφαρµογή των εν λόγω
Eligible Credit
Claims)
περικοπών αποτίµησης, είναι µικρότερη από το
ανεξόφλητο κεφάλαιο του συγκεκριµένου χαρτοφυλακίου
DECC, τότε το χαρτοφυλάκιο αποτιµάται µε µηδενική
αξία.

7.8

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

7.8.1 Κανόνες αποτίµησης για τα εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία
Η αξία των εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων (marketable assets) που
χρησιµοποιούνται ως ασφάλεια στις πράξεις ανοικτής αγοράς που διενεργούνται µε
αντιστρεπτέες συναλλαγές υπολογίζεται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ)
µε βάση τους ακόλουθους κανόνες:
α.

Η αξία των εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων υπολογίζεται µε βάση την
πλέον αντιπροσωπευτική τιµή της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας πριν από την
ηµεροµηνία αποτίµησης. Η αντιπροσωπευτική αυτή τιµή καθορίζεται από το
Ευρωσύστηµα. Εάν δεν υπάρχει αντιπροσωπευτική τιµή, το Ευρωσύστηµα
ορίζει θεωρητική τιµή.

β.

Κατά τον προσδιορισµό της αγοραίας ή θεωρητικής τιµής ενός εµπορεύσιµου
περιουσιακού στοιχείου συνυπολογίζονται και οι δεδουλευµένοι τόκοι.
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7.8.2 Κανόνες αποτίµησης για τα µη εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία
Ο προσδιορισµός της αξίας των µη εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων (nonmarketable assets) γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να αντιστοιχεί στη θεωρητική
τιµή ή στο ανεξόφλητο υπόλοιπό τους.
7.8.3 Μηχανισµός κάλυψης διαφορών αποτίµησης
α.

Οι ΕθνΚΤ προβαίνουν σε καθηµερινή αποτίµηση των περιουσιακών
στοιχείων που παρέχονται ως ασφάλεια, µε βάση τους κανόνες αποτίµησης
που αναφέρθηκαν σε προηγούµενες ενότητες.

β.

Αν µετά από την αποτίµηση και τις περικοπές, η αξία των περιουσιακών
στοιχείων που παρέχονται ως ασφάλεια από τον αντισυµβαλλόµενο είναι
µικρότερη από αυτή που απαιτείται για τη συγκεκριµένη ηµέρα, τότε
ενεργοποιείται ο µηχανισµός κάλυψης διαφορών αποτίµησης.
Αν η αξία των περιουσιακών στοιχείων, αφού συνυπολογισθεί και το
περιθώριο διαφορών αποτίµησης, είναι µεγαλύτερη από την απαιτούµενη για
τη

συγκεκριµένη

ηµέρα,

η

ΕθνΚΤ

µπορεί

να

επιστρέψει

στον

αντισυµβαλλόµενο τα πλεονάζοντα περιουσιακά στοιχεία ή τα τυχόν µετρητά
που κατέβαλε ο αντισυµβαλλόµενος στο πλαίσιο του µηχανισµού κάλυψης
διαφορών αποτίµησης.

γ.

Για να µειωθεί η συχνότητα ενεργοποίησης του µηχανισµού κάλυψης
διαφορών αποτίµησης, η ΕθνΚΤ έχει τη δυνατότητα να εφαρµόζει ένα όριο
0,5% στο ποσό της παρεχοµένης ρευστότητας.
-

Αν η αξία των περιουσιακών στοιχείων του αντισυµβαλλοµένου
µειωθεί κάτω από το όριο αυτό (κατώτατο όριο), η ΕθνΚΤ µπορεί να
ζητήσει

από

τον

αντισυµβαλλόµενο

την

παροχή

πρόσθετων

περιουσιακών στοιχείων ή την καταβολή µετρητών.
-

Αν η αξία των περιουσιακών στοιχείων του αντισυµβαλλοµένου
υπερβεί το όριο αυτό (ανώτατο όριο), η ΕθνΚΤ µπορεί να επιστρέψει
στον αντισυµβαλλόµενο τα πλεονάζοντα περιουσιακά στοιχεία ή τα
µετρητά που είχε ενδεχοµένως καταβάλει ο αντισυµβαλλόµενος στο
πλαίσιο του µηχανισµού κάλυψης διαφορών αποτίµησης.
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7.9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ

Στο διαδικτυακό πρόγραµµα που έχει αναπτύξει η ΕΚΤ για την υποβολή ερωτηµάτων
(queries) αποδεκτών εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων (European Central
Bank, 2015e), τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται στις κατηγορίες που παρουσιάζονται
στον παρακάτω Πίνακα 7.15.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.15: Κατηγορίες αποδεκτών εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων
στη βάση δεδοµένων της ΕΚΤ
Κωδικός Περιγραφή
AT01

Bond

AT02

Medium-term note

AT03

(Treasury) bill / commercial paper / certificate of deposit

AT09

Jumbo covered bonds

AT10

Traditional covered bonds

AT11

Asset-backed securities (ABS)

AT12

Multi-cédulas

AT13

Structured covered bonds
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8.

Η ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α KAI Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

8.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στα κεφάλαια 3 και 4, οι πράξεις ανοικτής αγοράς του
Ευρωσυστήµατος διενεργούνται κατά κανόνα µε αποκεντρωµένο τρόπο και
λαµβάνοντας υπόψη τυχόν συµβατικές ή κανονιστικές ρυθµίσεις που εφαρµόζει κάθε
ΕθνΚΤ.
Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται ορισµένα συµπληρωµατικά στοιχεία σχετικά µε
τον τρόπο που διενεργούνται στη χώρα µας οι πράξεις ανοικτής αγοράς από την
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).
8.2

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

8.2.1 Οι αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος σε σχέση µε την άσκηση της
Νοµισµατικής Πολιτικής του Ευρωσυστήµατος
Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2 του Καταστατικού της ΤτΕ (Τράπεζα της Ελλάδος,
2013, σελ. 8),

από την ηµεροµηνία υποκατάστασης της ελληνικής δραχµής από το

ευρώ η ΤτΕ έπαψε να χαράσσει και να ασκεί αυτοτελώς τη νοµισµατική πολιτική στη
χώρα µας. Ως µέλος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ),
συµµετέχει στη χάραξη της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής της Ευρωζώνης και είναι
αρµόδια για την εφαρµογή της πολιτικής αυτής στη χώρα µας, σύµφωνα µε τις
κατευθυντήριες γραµµές και τις οδηγίες της ΕΚΤ.
Όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΤτΕ (Τράπεζα της Ελλάδος,
2015a),

στο

πλαίσιο

της

εφαρµογής

της

νοµισµατικής

πολιτικής

του

Ευρωσυστήµατος, η ΤτΕ είναι αρµόδια για:
α.

Τη διενέργεια πράξεων

ανοικτής αγοράς µε σκοπό κυρίως την παροχή

ρευστότητας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα.
β.

Την παροχή πάγιων διευκολύνσεων οριακής χρηµατοδότησης ή αποδοχής
καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύµατα για τη χορήγηση ή απορρόφηση
ρευστότητας, αντίστοιχα.

γ.

Την τήρηση λογαριασµών στους οποίους καταθέτουν τα υποχρεωτικά
ελάχιστα αποθεµατικά τους τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα.
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Οι πράξεις ανοικτής αγοράς διενεργούνται στην ΤτΕ από τη ∆ιεύθυνση
Χρηµατοοικονοµικών ∆ραστηριοτήτων της ΤτΕ. Η ∆ιεύθυνση αυτή, όπως
αναφέρεται στην ιστοσελίδα µε το οργανόγραµµα της ΤτΕ (Τράπεζα της Ελλάδος,
2015b), «εφαρµόζει την ενιαία νοµισµατική πολιτική σύµφωνα µε τις αποφάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ, παρεµβαίνοντας στη ρευστότητα του τραπεζικού
συστήµατος µέσω συµβατικών πράξεων ανοικτής αγοράς, πάγιων διευκολύνσεων και
τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών, καθώς και µέσω µη συµβατικών πράξεων σε
έκτακτες συνθήκες».
8.2.2 Το Συµβούλιο Νοµισµατικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος
Στο Συµβούλιο Νοµισµατικής Πολιτικής της ΤτΕ συµµετέχουν συνολικά έξι µέλη:
α.

Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας ως πρόεδρος.

β.

Οι δύο Υποδιοικητές της Τράπεζας.

γ.

Τρία µέλη που διορίζονται µε εξαετή θητεία µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, το οποίο
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου η οποία γίνεται µετά από
σχετική γνώµη του ∆ιοικητή της Τράπεζας.

Σύµφωνα µε το Άρθρο 35Α του Καταστατικού της ΤτΕ (Τράπεζα της Ελλάδος,
2013, σελ. 27), ανάµεσα στις κύριες αρµοδιότητες του Συµβουλίου Νοµισµατικής
Πολιτικής είναι η εφαρµογή των οδηγιών της ΕΚΤ σε σχέση µε την άσκηση της
νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής, η ανάλυση των οικονοµικών και
νοµισµατικών εξελίξεων και η εξέταση της επίδρασης της νοµισµατικής πολιτικής
που χαράσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
(ΕΣΚΤ).
Το Συµβούλιο Νοµισµατικής Πολιτικής είναι επίσης αρµόδιο για τη λήψη
αποφάσεων για θέµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία των συστηµάτων
πληρωµών, των συστηµάτων διαπραγµάτευσης, καθώς και των συστηµάτων
διακανονισµού

και

εκκαθάρισης

εξωχρηµατιστηριακών

συναλλαγών

επί

χρηµατοπιστωτικών µέσων. Μεταξύ των αρµοδιοτήτων του είναι επίσης η θέση σε
κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων ευρώ.
Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του σε σχέση µε την εφαρµογή των οδηγιών της ΕΚΤ,
κάθε φορά που εκδίδεται µια νέα Κατευθυντήρια Γραµµή από την ΕΚΤ το Συµβούλιο
Νοµισµατικής Πολιτικής της Τράπεζας εκδίδει σχετική «Πράξη Συµβουλίου
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Νοµισµατικής Πολιτικής (ΠΣΝΠ)», η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης, προκειµένου να τεθεί σε ισχύ στη χώρα µας η εν λόγω Κατευθυντήρια
Γραµµή της ΕΚΤ. Το Συµβούλιο εκδίδει επίσης και άλλες πράξεις για διάφορα
θέµατα της αρµοδιότητάς του.
Στον Πίνακα 8.1 παρουσιάζονται οι πράξεις του Συµβουλίου Νοµισµατικής
Πολιτικής που εκδόθηκαν κατά το έτος 2015.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1: Πράξεις Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής το 2015

Αριθµός/
Ηµεροµηνία

Με ισχύ
από

Φύλλο
Εφηµερίδας της
Κυβέρνησης

Θέµα
Μέσα και διαδικασίες
εφαρµογής της
ΦΕΚ Β'
96/22.4.2015 νοµισµατικής πολιτικής 30/4/2015
764/30.4.2015
από την Τράπεζα της
Ελλάδος.
Κανονισµός
Λειτουργίας του
Συστήµατος Ταχείας
ΦΕΚ Β'
97/15.6.2015 Μεταφοράς Κεφαλαίων 22/6/2015
1187/22.6.2015
και ∆ιακανονισµού σε
Συνεχή Χρόνο
ΤΑRGET2-GR.
Τροποποίηση της
Πράξης ΣΝΠ
96/22.4.2015 σχετικά µε
τα µέσα και διαδικασίες
ΦΕΚ Α'
98/23.10.2015
2/11/2015
εφαρµογής της
2312/26.10.2015
νοµισµατικής πολιτικής
από την Τράπεζα της
Ελλάδος.

8.3

Σχετική
Κατευθυντήρια
Γραµµή της
ΕΚΤ
2015/510 της
19/12/2014

2015/15 της
2/4/2015

2015/27 της
27/8/2015

ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Στο πλαίσιο της προετοιµασίας της χώρας µας για την ένταξή της στην Ευρωζώνη
από την 1/1/2001, εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 32/7.3.2000 Πράξη του Συµβουλίου
Νοµισµατικής Πολιτικής της ΤτΕ, η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 97/16.3.2000
(Τράπεζα της Ελλάδος, 2000a). Τα µέτρα που αναφέρονταν στην παραπάνω Πράξη
είχαν ως σκοπό την προσαρµογή των µέσων και διαδικασιών άσκησης της
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νοµισµατικής πολιτικής της ΤτΕ προς το αντίστοιχο πλαίσιο που Ευρωσυστήµατος
και τέθηκαν σε ισχύ από τις 10/3/2000.
Για τις πράξεις ανοικτής αγοράς ειδικότερα, η παραπάνω Πράξη προέβλεπε τις ίδιες
κατηγορίες πράξεων και τα ίδια µέσα διενέργειας των πράξεων αυτών µε τα
αντίστοιχα του Ευρωσυστήµατος, προκειµένου να εξοικειωθούν σταδιακά τα εγχώρια
πιστωτικά ιδρύµατα µε τους µηχανισµούς και τις διαδικασίες που θα ίσχυαν από την
ηµεροµηνία ένταξης της χώρας µας στην Ευρωζώνη.
Από την 1/1/2001 η χώρα µας έγινε πλήρες µέλος της Οικονοµικής και Νοµισµατικής
Ένωσης (ΟΝΕ). Το ευρώ, το οποίο έγινε πλέον το νόµισµα της χώρας µας, εισήχθη
αρχικά µόνο σε λογιστική µορφή.
Από τις 2/1/2001 η εγχώρια αγορά αποτελούσε µέρος της ενοποιηµένης αγοράς της
Ευρωζώνης και όλες οι διατραπεζικές συναλλαγές διενεργούνταν πλέον σε ευρώ.
Την ίδια ηµέρα έγινε η πρώτη δηµοπρασία του Ευρωσυστήµατος για το έτος 2001 µε
σκοπό την παροχή ρευστότητας, µε τη συµµετοχή για πρώτη φορά και των ελληνικών
τραπεζών. Είχε προηγηθεί, κατά τη διάρκεια του τριηµέρου από 30/12/2000 έως
1/1/2001, η ολοκλήρωση στην ΤτΕ όλων των απαραίτητων οργανωτικών και
τεχνικών προσαρµογών προκειµένου να τεθεί σε εφαρµογή το νέο πλαίσιο άσκησης
της νοµισµατικής πολιτικής.
8.4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Η διαδικασία διενέργειας µιας δηµοπρασίας έχει αναλυθεί στην Ενότητα 5.3. Στο
∆ιάγραµµα 8.1 παρουσιάζεται µε πολύ γενικό τρόπο η διαδικασία που ακολουθείται
από την ΤτΕ. Παρόµοια διαδικασία ακολουθούν και οι υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες
της Ευρωζώνης µέσω των δικών τους ηλεκτρονικών συστηµάτων διενέργειας
δηµοπρασιών.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.1: Στάδια δηµοπρασίας που διενεργείται από την Τράπεζα
της Ελλάδος
ΕΚΤ – Σύστηµα TOP (Tender
Operations system)

Εξαγωγή (export) από την ΤτΕ των στοιχείων της δηµοπρασίας από τη Βάση
∆εδοµένων του TOP και εισαγωγή τους στη Βάση ∆εδοµένων της ΤτΕ

Τοπικό Tender Operations System
της ΤτΕ

Αποστολή πρόσκλησης, µέσω SWIFT, για συµµετοχή στη δηµοπρασία

Πιστωτικά ιδρύµατα

Αποστολή προσφορών µέσω SWIFT

Τοπικό Tender Operations
System της ΤτΕ
Operations System της ΤτΕ
Οµαδοποίηση προσφορών (π.χ. ανά επιτόκιο αν πρόκειται για δηµοπρασία
ανταγωνιστικού επιτοκίου)

Εισαγωγή (import) από την ΤτΕ των οµαδοποιηµένων προσφορών στη
Βάση ∆εδοµένων του TOP

ΕΚΤ – Σύστηµα TOP (Tender
Operations system)

(Συνέχεια σε επόµενη σελίδα)
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(Συνέχεια από προηγούµενη σελίδα)

Κατανοµή ποσών δηµοπρασίας ανά οµάδα προσφορών για όλο το
Ευρωσύστηµα

Εξαγωγή (export) από την ΤτΕ των στοιχείων της κατανοµής από τη Βάση
∆εδοµένων του TOP και εισαγωγή τους στη Βάση ∆εδοµένων της ΤτΕ

Τοπικό Tender Operations System
της ΤτΕ

Κατανοµή ανά εγχώριο πιστωτικό ίδρυµα

Αναγγελία αποτελεσµάτων (πιστοποίηση) σε κάθε πιστωτικό ίδρυµα
ξεχωριστά

Πιστωτικά ιδρύµατα

Ολοκλήρωση δηµοπρασίας
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8.5

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΆΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TARGET2 SECURITIES (T2S) ΤΗΣ
ΕΚΤ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενα κεφάλαια, οι πιστοδοτικές πράξεις του
Ευρωσυστήµατος γίνονται έναντι αποδεκτών ασφαλειών (ενεχύρων). Μέχρι τις
22/6/2015, η ενεχυρίαση των τίτλων που χρησιµοποιούσαν τα εγχώρια πιστωτικά
ιδρύµατα ως ασφάλειες στις πιστοδοτικές πράξεις ανοικτής αγοράς που διενεργούσαν
µε την ΤτΕ, γινόταν µέσω τοπικού συστήµατος διαχείρισης ασφαλειών (Collateral
Management System) της ΤτΕ για όσους τίτλους τηρούνταν στο Σύστηµα Λογιστικής
Παρακολούθησης Συναλλαγών της Τράπεζας της Ελλάδος (System For Monitoring
Transactions in Book-entry Securities). Το σύστηµα αυτό αναφέρεται συνήθως ως
«Σύστηµα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ)».
Στις 22/6/2015, το ΣΑΤ ήταν µεταξύ των ευρωπαϊκών αποθετηρίων που αποτέλεσαν
το «πρώτο κύµα» (first wave) των αποθετηρίων που εντάχθηκαν στο νέο σύστηµα
Target2 Securities (T2S), όπως φαίνεται και στον Πίνακα 8.2. Σε σχέση µε το
διάγραµµα αυτό σηµειώνεται ότι τελικά το ιταλικό αποθετήριο Monte Titoli
εντάχθηκε τελικά στο T2S στις 31/8/2015.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8.2: Τα 4 στάδια ολοκλήρωσης της λειτουργίας του έργου T2S
First wave

Second wave

22 June 2015

28 March 2016

Third wave
12 September 2016

Bank of Greece
Securities
Settlement System
(BOGS)

Euroclear Belgium

Clearstream
Banking (Germany)

Depozitarul Central
(Romania)

Euroclear France

KELER (Hungary)

Malta Stock
Exchange

Euroclear
Nederland

Monte Titoli (Italy)

Interbolsa
(Portugal)

LuxCSD
(Luxembourg)
Oesterreichische
Kontrollbank
(Austria)

SIX SIS
(Switzerland)

National Bank of
Belgium Securities
Settlement Systems
(NBB-SSS)

VP Lux
(Luxembourg)

ΠΗΓΗ: European Central Bank (2015g)
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Fourth wave
6 February 2017
Centrálny
depozitár cenných
papierov SR
(CDCP)
(Slovakia)
Eesti
Väärtpaberikeskus
(Estonia)
Euroclear Finland
Iberclear (Spain)
KDD - Centralna
klirinško depotna
družba (Slovenia)

H ένταξη του ΣΑΤ στο T2S επέφερε αρκετές αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο
γίνεται η ενεχυρίαση των τίτλων που χρησιµοποιούνται ως ασφάλειες στις
πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήµατος. Η νέα διαδικασία εξηγείται µε συνοπτικό
τρόπο στην επόµενη ενότητα.
8.6

∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΡΕΥΣΤOΤΗΤΑΣ

Μετά την πιστοποίηση των αποτελεσµάτων της δηµοπρασίας για συµµετοχή σε µια
πιστοδοτική πράξη του Ευρωσυστήµατος (παροχή ρευστότητας µέσω δανεισµού
έναντι αποδεκτών ασφαλειών), ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία, ανάλογα µε
τον αν ο αντισυµβαλλόµενος διαθέτει επαρκή πιστοληπτική γραµµή (credit line) στο
∆ιευρωπαϊκό Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και
∆ιακανονισµού σε Συνεχή Χρόνο (Trans-European Automated Real-time Gross
Settlement Express Transfer System 2 - Target2).
8.6.1 Ύπαρξη επαρκούς πιστοληπτικής γραµµής (credit line) στο σύστηµα
Target2
Στην περίπτωση αυτή προχωράει κανονικά η διαδικασία χορήγησης από την ΤτΕ του
συγκεκριµένου ποσού που πιστοποιήθηκε στον αντισυµβαλλόµενο. Η χορήγηση του
ποσού γίνεται µέσω του συστήµατος Target2, µε παράλληλη µείωση κατά το ποσό
αυτό του credit line που έχει ο αντισυµβαλλόµενος στο σύστηµα Target2.
8.6.2 Μη ύπαρξη επαρκούς πιστοληπτικής γραµµής (credit line) στο σύστηµα
Target2
Στην περίπτωση αυτή ο αντισυµβαλλόµενος θα πρέπει να ενεχυριάσει ένα ή
περισσότερα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία υπέρ της ΤτΕ, µετά την αποτίµηση των
οποίων διαµορφώνεται επαρκές credit line στο σύστηµα Target2.
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα στο σηµείο αυτό ότι η πρόβλεψη για περιθώριο ανοχής
0,5% που είχε αναφερθεί στην Ενότητα 7.8.3 αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο και
στην περίπτωση που µετά από την καθηµερινή αποτίµηση των περιουσιακών
στοιχείων που έχει καταθέσει ο αντισυµβαλλόµενος στην ΤτΕ µειωθεί η συνολική
αξία τους κάτω από το όριο του 0,5% σε σχέση µε το credit line στο σύστηµα
Target2. Όταν πρόκειται για νέα πράξη παροχής ρευστότητας, το περιθώριο του 0,5%
δεν ισχύει. Για να προχωρήσει δηλ. ο διακανονισµός, ο αντισυµβαλλόµενος θα πρέπει
να έχει credit line ίσο ή µεγαλύτερο από το ποσό χρηµατοδότησης που θα του
103

χορηγηθεί από την ΤτΕ.
Η διαδικασία ενεχυρίασης νέων περιουσιακών στοιχείων υπέρ της ΤτΕ, η οποία
εφαρµόζει σύστηµα συγκέντρωσης των ασφαλειών (pooling), είναι η ακόλουθη:
α.

Ενεχυρίαση χρεογράφων που τηρούνται στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ)
της ΤτΕ
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και χρεόγραφα που τηρούνται σε ξένα
συστήµατα διακανονισµού τίτλων (Σ∆Τ) µε τα οποία το ΣΑT διατηρεί
άµεσους ή έµµεσους δεσµούς (direct links ή relayed links, αντίστοιχα).
Μετά την ένταξη του ΣΑΤ στο σύστηµα T2S, η ακολουθούµενη διαδικασία
ενεχυρίασης εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων υπέρ της ΤτΕ από
αντισυµβαλλόµενο εγχώριο πιστωτικό ίδρυµα περιγράφεται στο ∆ιάγραµµα
8.2 για έµµεσα συνδεδεµένα µέλη του T2S, καθώς και στο ∆ιάγραµµα 8.3 για
άµεσα συνδεδεµένα µέλη του T2S. Έµµεσα συνδεδεµένα µέλη είναι αυτά που
συνδέονται στο T2S µέσω άµεσου µέλους και όχι απευθείας. Μέχρι το τέλος
του 2015 όλα τα έµµεσα µέλη συνδέονταν στο T2S µέσω της ΤτΕ που είναι
άµεσο µέλος του T2S.
Το πιο σηµαντικό στάδιο είναι αυτό του διακανονισµού κατά το οποίο το T2S
δεσµεύει υπέρ της ΤτΕ τα χρεόγραφα που βάζει ως ενέχυρο ο
αντισυµβαλλόµενος.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.2: ∆ιακανονισµός πράξης όταν ο αντισυµβαλλόµενος είναι
έµµεσα συνδεδεµένο µέλος του T2S µέσω της ΤτΕ

Πιστωτικό Ίδρυµα
Αποστολή αιτήµατος
ενεχυρίασης µέσω SWIFT

Αποστολή αιτήµατος
ενεχυρίασης µέσω SWIFT

Σύστηµα Άυλων
Τίτλων (ΣΑΤ) της ΤτΕ

∆ιεύθυνση
Χρηµατοοικονοµικών
∆ραστηριοτήτων της ΤτΕ

Έλεγχος στοιχείων

Έλεγχος στοιχείων

Αποστολή αιτήµατος
ενεχυρίασης µέσω SWIFT

Αποστολή αιτήµατος
ενεχυρίασης µέσω SWIFT

Τ2S

Ενηµέρωση
µέσω SWIFT

Ταίριασµα (matching των δύο µηνυµάτων)
και διακανονισµός της συναλλαγής

Ενηµέρωση µέσω SWIFT
∆ιεύθυνση
Χρηµατοοικονοµικών
∆ραστηριοτήτων της ΤτΕ
Εισαγωγή χρεογράφου στο pool ασφαλειών και αύξηση
credit line αντισυµβαλλοµένου στο Target2

Χορήγηση ρευστότητας στον αντισυµβαλλόµενο µέσω
Target 2 (αν επαρκεί το credit line) και µείωση credit line

Ολοκλήρωση πράξης
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.3: ∆ιακανονισµός πράξης όταν ο αντισυµβαλλόµενος είναι
άµεσα συνδεδεµένο µέλος του T2S
Πιστωτικό Ίδρυµα
Αποστολή αιτήµατος
ενεχυρίασης µέσω SWIFT

∆ιεύθυνση
Χρηµατοοικονοµικών
∆ραστηριοτήτων της ΤτΕ
Αποστολή αιτήµατος
ενεχυρίασης µέσω SWIFT

Έλεγχος στοιχείων

Αποστολή αιτήµατος
ενεχυρίασης µέσω SWIFT

Ενηµέρωση
µέσω SWIFT

Τ2S

Ταίριασµα (matching των δύο µηνυµάτων)
και διακανονισµός της συναλλαγής

Ενηµέρωση µέσω SWIFT
∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικών ∆ραστηριοτήτων της
ΤτΕ

∆υνατότητα
αποστολής
γνωστοποίησης
(notification)

Εισαγωγή χρεογράφου στο pool ασφαλειών και αύξηση
credit line αντισυµβαλλοµένου στο Target2
Σύστηµα
Άυλων
Τίτλων
(ΣΑΤ)
της ΤτΕ

Χορήγηση ρευστότητας στον αντισυµβαλλόµενο µέσω
Target2 (αν επαρκεί το credit line) και µείωση credit line

Ολοκλήρωση πράξης
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β.

Ενεχυρίαση χρεογράφων που τηρούνται σε ξένο σύστηµα διακανονισµού
τίτλων
Στην περίπτωση αυτή, η δέσµευση του ενεχύρου γίνεται µέσω του
Συστήµατος Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών – ΣΑΚΤ (Central Bank
Correspondent Model – CCBM).
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.4: ∆έσµευση χρεογράφου που τηρείται σε ξένο Σύστηµα
∆ιακανονισµού Τίτλων (Σ∆Τ)

Τράπεζα της
Ελλάδος

Ξένη Ανταποκρίτρια
Κεντρική Τράπεζα

5. Ενηµέρωση
για δέσµευση

4. Επιβεβαίωση
δέσµευσης
1. Αίτηση
χορήγησης
πίστωσης

6. Ενέργειες
ΤτΕ για
χορήγηση
ρευστότητας

Ξένο Σύστηµα
∆ιακανονισµού Τίτλων
(Σ∆Τ)
3. Μεταβίβαση εντολής
δέσµευσης

Πιστωτικό
Ίδρυµα

2. Εντολή δέσµευσης
υπέρ ΤτΕ σε
θεµατοφύλακα

Θεµατοφύ
λακας

Μετά από την επιτυχή δέσµευση του χρεογράφου η ΤτΕ προχωρά στην ένταξη
του συγκεκριµένου χρεογράφου στο pool ασφαλειών και σε µεταβολή του
credit line του αντισυµβαλλοµένου στο σύστηµα Target2. Εφόσον, µετά και
την ενεχυρίαση των χρεογράφων αυτών, υπάρχει επαρκές credit line στο
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σύστηµα Target2, η ΤτΕ προχωρεί στη χορήγηση µέσω του συστήµατος
Target2 του ποσού που έχει πιστοποιηθεί στον αντισυµβαλλόµενο, µε
παράλληλη ισόποση µείωση του credit line του αντισυµβαλλοµένου.
γ.

Ενεχυρίαση µη εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων
Η ενεχυρίαση µη εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων δεν γίνεται µέσω
του T2S ή του CCBM αλλά σε τοπικό σύστηµα διαχείρισης ασφαλειών
(Collateral management System – CMS) της ΤτΕ. Η ενεχυρίαση αυτή οδηγεί
σε αύξηση του credit line του αντισυµβαλλοµένου στο σύστηµα Target2.
Εφόσον, µετά και την ενεχυρίαση των στοιχείων αυτών, υπάρχει επαρκές
credit line στο σύστηµα Target2, η ΤτΕ προχωρεί στη χορήγηση µέσω του
συστήµατος

Target2

του

ποσού

που

έχει

πιστοποιηθεί

στον

αντισυµβαλλόµενο, µε παράλληλη ισόποση µείωση του credit line του
αντισυµβαλλοµένου.
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9.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

9.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα στοιχεία για τη διενέργεια
πράξεων ανοικτής αγοράς από το Ευρωσύστηµα από την αρχή της λειτουργίας του
µέχρι σήµερα. Εκτός από τις πράξεις που διεξάγονται σε τακτική βάση,
παρουσιάζονται και τα µη συµβατικά µέτρα που έλαβε η ΕΚΤ κατά τα διάρκεια της
χρηµατοπιστωτικής κρίσης, δίνοντας έµφαση σε αυτά που συνδέονται µε τις πράξεις
ανοικτής αγοράς.
Παράλληλα µε τις πράξεις ανοικτής αγοράς σε ευρώ που χρησιµοποιεί η ΕΚΤ για την
εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής της, στο παρόν κεφάλαιο γίνεται επίσης
αναφορά στις πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (USD) και ελβετικά
φράγκα (CHF). Αν και οι πράξεις αυτές είναι εκτός του πεδίου εφαρµογής της
νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ, η αναφορά σε αυτές γίνεται µε σκοπό την
πληρέστερη ενηµέρωση του αναγνώστη για το σύνολο των πράξεων παροχής
ρευστότητας, ανεξαρτήτως νοµίσµατος, οι οποίες διενεργήθηκαν από την ΕΚΤ από
το 2007 και µετά.
9.2

ΕΤΟΣ 1999 – ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

9.2.1 Γενική εικόνα
Στη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 1999, ο πληθωρισµός µε βάση τον
Εναρµονισµένο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Εν∆ΤΚ) κυµάνθηκε στα χαµηλά επίπεδα
του 0,8%, ενώ παράλληλα σηµειώθηκε σηµαντική επιβράδυνση της οικονοµικής
δραστηριότητας. Η επιβράδυνση αυτή, η οποία

οφειλόταν κυρίως στη χαµηλή

εξωτερική ζήτηση η οποία προκαλούσε αντίστοιχη εξασθένηση του ρυθµού
βιοµηχανικής παραγωγής, απειλούσε µεσοπρόθεσµα τη σταθερότητα των τιµών
καθώς πίεζε προς την κατεύθυνση µείωσής τους.
Από την άλλη µεριά όµως, ο κινητός µέσος όρος τριών µηνών του ετήσιου ρυθµού
αύξησης του δείκτη Μ3 είχε αυξηθεί περίπου 5% στη διάρκεια του τριµήνου
∆εκέµβριος 1998-Φεβρουάριος 1999, οι καταθέσεις διάρκειας µιας ηµέρας είχαν
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σηµειώσει σηµαντική αύξηση, ενώ οι πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τοµέα αυξάνονταν
µε ρυθµό περίπου 10%.
Συνεκτιµώντας τις παραπάνω παραµέτρους, και µε σκοπό να διαφυλάξει τη
µεσοπρόθεσµη σταθερότητα των τιµών έναντι καθοδικών πιέσεων που θα
συνδυάζονταν µε περαιτέρω εξασθένηση της οικονοµικής δραστηριότητας, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να µειώσει τα βασικά επιτόκια που είχαν
ανακοινωθεί επίσηµα στις 22/12/1998. Το επιτόκιο κύριας αναχρηµατοδότησης
µειώθηκε από τις 9/4/1999 κατά 50 µονάδες βάσης (από 3% σε 2,5%), το επιτόκιο
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων κατά 50 µονάδες βάσης (από 2% σε 1,5%) και
το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης κατά 100 µονάδες βάσης (από
4,5% σε 3,5%).
Στη διάρκεια των επόµενων µηνών του 1999 οι κίνδυνοι πλέον αφορούσαν στην
άνοδο των τιµών και όχι στη µείωσή τους όπως διαφαινόταν κατά το πρώτο τρίµηνο
αυτού του έτους. Ο κινητός µέσος όρος τριών µηνών του ετήσιου ρυθµού αύξησης
του δείκτη Μ3 είχε αγγίξει το 6%, ο ρυθµός καταθέσεων διάρκειας µιας ηµέρας
εξακολουθούσε να είναι υψηλός, ενώ παρεχόταν άφθονη ρευστότητα στην
πραγµατική οικονοµία. Μέσα σ’ ένα γενικά καλό παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον,
η οικονοµική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη όχι µόνο ανέκαµψε σταδιακά, αλλά
ήταν εµφανές ότι θα επιταχυνόταν σηµαντικά µέχρι το τέλος του έτους. Με βάση τα
νέα πλέον δεδοµένα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να αυξήσει από
τις 5/11/1999 τα βασικά επιτόκια κατά 50 µονάδες βάσης. Έτσι, το επιτόκιο των
πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης έφθασε στο 3%, ενώ τα επιτόκια διευκόλυνσης
αποδοχής καταθέσεων και διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης στο 2% και 4%
αντίστοιχα.
Επιπρόσθετα των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, στο ∆ιάγραµµα 9.1 παρουσιάζεται
η

χρονική εξέλιξη κατά το έτος 1999 του επιτοκίου των πράξεων κύριας

αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations interest rate), του ρυθµού
µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ (Real GDP growth rate) και του Εναρµονισµένου
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). Με
σκοπό την παρουσίαση µιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για την εξέλιξη
των παραπάνω οικονοµικών µεταβλητών, το διάγραµµα καλύπτει και το επόµενο έτος
2000.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.1: Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών για την
Ευρωζώνη κατά το έτος 1999

Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών κατά το έτος 1999
5
4,5

Βασικό επιτόκιο
(MROs)

4
3,5
3
2,5

Ρυθµός
µεταβολής
Πραγµατικού
ΑΕΠ

2
1,5
1
0,5
1/1/1999
1/2/1999
1/3/1999
1/4/1999
1/5/1999
1/6/1999
1/7/1999
1/8/1999
1/9/1999
1/10/1999
1/11/1999
1/12/1999
1/1/2000
1/2/2000
1/3/2000
1/4/2000
1/5/2000
1/6/2000
1/7/2000
1/8/2000
1/9/2000
1/10/2000
1/11/2000
1/12/2000

0

Εναρµονισµένος ∆είκτης
Τιµών
Καταναλωτή

9.2.2 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations MROs)
Στη διάρκεια του 1999 διενεργήθηκαν συνολικά 52 MROs καθορισµένου επιτοκίου
το οποίο γινόταν εκ των προτέρων γνωστό στους αντισυµβαλλοµένους.
9.2.3 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term
refinancing operations - LTROs)
Στη διάρκεια του 1999 διενεργήθηκαν συνολικά 14 LTROs µεταβλητού επιτοκίου και
µε προαναγγελθέντα ποσά κατανοµής.
Μαζί µε την τακτική LTRO τρίµηνης διάρκειας, στις 13/1/1999 διενεργήθηκαν και
δύο LTROs διάρκειας 42 και 70 ηµερών αντίστοιχα, µε σκοπό να εισαχθούν
σταδιακά τρεις εκκρεµείς LTROs χωρίς καθυστέρηση.
Επίσης, όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 1999 (Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, 1999, σελ. 55), οι τέσσερεις πρώτες LTROs του έτους αυτού
διενεργήθηκαν ως δηµοπρασίες ενιαίου επιτοκίου («ολλανδικού τύπου»), ενώ οι
υπόλοιπες

ως

δηµοπρασίες

πολλαπλού
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επιτοκίου

(«αµερικανικού

τύπου»)

προκειµένου να προσανατολιστούν οι αντισυµβαλλόµενοι προς τις συνήθεις
πρακτικές που ακολουθούνται στην αγορά.
9.2.4 Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Στη διάρκεια του 1999 δεν χρειάστηκε η διενέργεια αυτού του είδους των πράξεων
από το Ευρωσύστηµα.
9.2.5 Στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής αγοράς του έτους 1999
Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος αυτό παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1: Πράξεις ανοικτής αγοράς έτους 1999

Συνολικά
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3.606.352,90

69.352,94

40.396
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30.000,00

15.000,00
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210.000,00

17.500,00

3.615
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240.000,00

17.142,86

4.392,00

314

0

0,00

66

3.846.352,90

0
58.278,07

44.788

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό

9.3

ΕΤΟΣ 2000 – ΕΥΡΩΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ

9.3.1 Γενική εικόνα
Στη διάρκεια του έτους αυτού ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη κινήθηκε
γύρω στο 3,4%. Ταυτόχρονα όµως, λόγω της αύξησης των τιµών του πετρελαίου και
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της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του ευρώ, αυξήθηκαν οι βραχυχρόνιες πιέσεις επί των
τιµών, διαµορφώνοντας ένα µέσο ετήσιο ρυθµό πληθωρισµού ύψους 2,4%.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2000 τα στοιχεία της νοµισµατικής
ανάλυσης έδειχναν ότι υπήρχαν ανοδικοί κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιµών. Ο
µέσος όρος τριών µηνών του ετήσιου ρυθµού αύξησης του Μ3 παρέµενε στο 6%,
αρκετά πάνω από την τιµή αναφοράς του 4,5%, στοιχείο που έδειχνε ότι υπήρχε
άφθονη ρευστότητα. Τα στοιχεία επίσης που προέρχονταν από την οικονοµική
ανάλυση παρουσίαζαν υψηλούς ανοδικούς κινδύνους για τη σταθερότητα των τιµών,
καθώς µάλιστα σηµειώνονταν συνεχείς αυξήσεις στις τιµές του πετρελαίου και
άλλων εισαγόµενων ειδών.
Με σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών µεσοπρόθεσµα, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ΕΚΤ αύξησε τα βασικά επιτόκια τέσσερεις φορές µέσα στο πρώτο
εξάµηνο του έτους, και συγκεκριµένα κατά 25 µονάδες βάσης από τις 4/2/2000, κατά
25 µονάδες βάσης από τις 17/3/2000, κατά 25 µονάδες βάσης από τις 28/4/2000 και
κατά 50 µονάδες βάσης από τις 9/6/2000. Μετά από αυτές τις αυξήσεις, το επιτόκιο
κύριας αναχρηµατοδότησης έφθασε στο 4,25%, ενώ τα επιτόκια διευκόλυνσης
αποδοχής καταθέσεων και διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης στο 3,25% και
5,25% αντίστοιχα.
Στις 8/6/2000, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι από τις 27/6/2000 οι
πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης θα διεξάγονταν πλέον ως δηµοπρασίες
ανταγωνιστικού επιτοκίου µε ανακοίνωση ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς. Όπως
αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2000 (Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, 2000, σελ. 15), η απόφαση αυτή λήφθηκε για να αντιµετωπιστεί η υποβολή
υπερβολικών προσφορών που είχε παρατηρηθεί στις δηµοπρασίες σταθερού
επιτοκίου. Με την απόφαση αυτή πάντως δεν άλλαζε η γενικότερη κατεύθυνση της
νοµισµατικής πολιτικής αλλά µόνο η σηµατοδότησή της, η οποία πλέον θα γινόταν
µέσω ελαχίστου επιτοκίου προσφοράς αντί του µέχρι τότε σταθερού επιτοκίου.
Από το καλοκαίρι του 2000 άρχισε να παρατηρείται επιβράδυνση στη συνολική
πιστωτική επέκταση στην Ευρωζώνη, ενώ ο µέσος όρος τριών µηνών του ετήσιου
ρυθµού αύξησης του Μ3 κυµαινόταν γύρω στο 5,5%. Ταυτόχρονα αυξάνονταν οι
πληθωριστικές πιέσεις, καθώς αυξανόταν συνεχώς η τιµή του πετρελαίου σε δολάρια
ΗΠΑ, τη στιγµή που η συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ παρουσίαζε σηµαντική
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µείωση.

Στην προσπάθειά του να αντιµετωπίσει τους αυξανόµενους ανοδικούς

κινδύνους για τη σταθερότητα των τιµών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αύξησε
δυο φορές, µε ισχύ από 1/9/2000 και 6/10/2000 αντίστοιχα, τα βασικά επιτόκια κατά
25 µονάδες βάσης κάθε φορά. Μετά από τις αυξήσεις αυτές, το επιτόκιο κύριας
αναχρηµατοδότησης έφθασε στο 4,75%, ενώ τα επιτόκια διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων και διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης στο 3,75% και 5,75%
αντίστοιχα.
Το φθινόπωρο του 2000, οι κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιµών φάνηκε ότι
µετριάζονται, ενώ στα τέλη του ίδιου έτους υπήρχαν ενδείξεις ότι οι αυξήσεις του
πετρελαίου κατά τη διάρκεια του 2000 είχαν συµβάλει στην επιβράδυνση της
οικονοµικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη.
Επιπρόσθετα των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, στο ∆ιάγραµµα 9.2 παρουσιάζεται
η

χρονική εξέλιξη κατά το έτος 2000 του επιτοκίου των πράξεων κύριας

αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations interest rate), του ρυθµού
µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ (Real GDP growth rate) και του Εναρµονισµένου
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). Με
σκοπό την παρουσίαση µιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για την εξέλιξη
των παραπάνω οικονοµικών µεταβλητών, το διάγραµµα καλύπτει ολόκληρη την
τριετία µε κέντρο το εξεταζόµενο έτος.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.2: Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών για την
Ευρωζώνη κατά το έτος 2000
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9.3.2 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations MROs)
Στη διάρκεια του 2000 διενεργήθηκαν συνολικά 51 MROs. Όπως αναφέρθηκε
αναλυτικότερα στην προηγούµενη ενότητα, από τις 27/6/2000 οι MROs διεξάγονταν
µέσω δηµοπρασιών ανταγωνιστικού επιτοκίου (δηµοπρασία «αµερικανικού τύπου»).
Στη δηµοπρασία αµερικανικού τύπου προβλέπεται ότι οι προσφορές που είναι πάνω
από το οριακό επιτόκιο κατανοµής (δηλ. από την κατώτερη αποδεκτή προσφορά)
ικανοποιούνται πλήρως και µε το προσφερόµενο επιτόκιο. Οι προσφορές που
γίνονται µε οριακό επιτόκιο ικανοποιούνται συµµέτρως.
Η αλλαγή είχε ως αποτέλεσµα τη θεαµατική µείωση του ύψους των προσφορών.
Πράγµατι, από τις 27/6/2000 µέχρι το τέλος του ίδιου έτους, το µέσο ύψος των
προσφορών ανήλθε σε 161 δισ. ευρώ, σε αντίθεση µε το πρώτο εξάµηνο που το µέσο
ύψος των προσφορών ανήλθε σε 3.614 δισ. ευρώ. Επίσης, είχε ως αποτέλεσµα τη
µείωση του αριθµού των συµµετεχόντων στις MROs σε 640, από 814 που ήταν κατά
µέσο όρο το πρώτο εξάµηνο.
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Στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2000 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2000,
σελ. 71), σηµειώνεται ότι η αύξηση του αριθµού των προσφορών το πρώτο εξάµηνο
ενισχύθηκε και από το γεγονός ότι η αγορά ανέµενε ότι θα αυξηθούν τα επιτόκια της
ΕΚΤ, ενώ παράλληλα τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια της χρηµαταγοράς ήταν πολλές
φορές υψηλότερα από τα επιτόκια κύριας αναχρηµατοδότησης της ΕΚΤ, γεγονός που
έκανε πιο συµφέρουσα για τις τράπεζες την άντληση ρευστότητας µέσω των MROs.
9.3.3 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term
refinancing operations - LTROs)
Στη διάρκεια του 2000 διενεργήθηκαν συνολικά 12 LTROs, όλες µε τη µορφή
δηµοπρασιών ανταγωνιστικού επιτοκίου και µε όγκους κατανοµής που είχαν
ανακοινωθεί εκ των προτέρων.
9.3.4 Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Το 2000 διενεργήθηκαν συνολικά δύο πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων
διακυµάνσεων της ρευστότητας.
Η πρώτη από αυτές διενεργήθηκε στις 5/1/2000 µέσω δηµοπρασίας ανταγωνιστικού
επιτοκίου του οποίου η µέγιστη τιµή ήταν 3%. Η πράξη αυτή είχε ως σκοπό την
απορρόφηση ρευστότητας, ήταν διάρκειας µιας εβδοµάδας και έλαβε τη µορφή της
αποδοχής καταθέσεων καθορισµένης διάρκειας. Οι προσφορές ανήλθαν στα 14,4 δισ.
ευρώ και συµµετείχαν 43 αντισυµβαλλόµενοι. Όπως σηµειώνεται στην Ετήσια
Έκθεση της ΕΚΤ για το 2000 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2000, σελ. 72), η
πράξη αυτή ήταν αναγκαία καθώς υπήρχε άφθονη ρευστότητα που οφειλόταν στη
δέσµευση της ΕΚΤ ότι δεν θα υπήρχε στενότητα κατά τη µετάβαση στη νέα χιλιετία,
καθώς και στη µεγάλη συµµετοχή των αντισυµβαλλοµένων στη διευκόλυνση οριακής
χρηµατοδότησης της 30/12/1999.
Η δεύτερη από τις πράξεις αυτές διενεργήθηκε στις 21/6/2000 και είχε ως σκοπό την
προσφορά ρευστότητας, καθώς είχε σηµειωθεί στενότητα ρευστότητας λόγω της
µεγάλης συµµετοχής στη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων στις 20/6/2000, ύψους
11,2 δισ. ευρώ. Το ποσό που κατανεµήθηκε στην πράξη της 21/6/2000 ήταν 7 δισ.
ευρώ, ενώ συµµετείχαν 38 αντισυµβαλλόµενοι.
9.3.5 Στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής αγοράς του έτους 2000
Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος αυτό παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.2.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2: Πράξεις ανοικτής αγοράς έτους 2000

Συνολικά
κατανεµηθέν
ποσό
Είδος πράξης

∆ιάρκεια

Αριθµός
πράξεων

Mέσος όρος
κατανεµηθέντος
ποσού ανά
πράξη

(σε εκατοµ. ευρώ)

Αριθµός
συµµετεχόντων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά
πράξη
(*)

Κύριας
αναχρηµατοδότησης
(MRO)

2
εβδοµάδες

51

4.078.000,00

79.960,78

36.792

721

Πιο
µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης
(LTRO)

3
µήνες

12

210.000,00

17.500,00

3.240

270

Εξοµάλυνσης
(fine-tuning)

1 ηµέρα, 1
εβδοµάδα

2

21.420,00

10.710,00

81

41

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

65

4.309.420,00

66.298,77

40.113

617

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό

9.4

ΕΤΟΣ 2001 – ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

9.4.1 Γενική εικόνα
Το 2001 ήταν ένα έτος γεµάτο προκλήσεις, καθώς οι τροµοκρατικές επιθέσεις της
11ης Σεπτεµβρίου στις ΗΠΑ επέτειναν σηµαντικά την παρατηρούµενη από την αρχή
του έτους αυτού επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας στην παγκόσµια
οικονοµία και στην οικονοµία της Ευρωζώνης.
Στις αρχές του 2001 ο πληθωρισµός παρέµενε σε σχετικώς υψηλά επίπεδα, εξέλιξη
που

είχε

προβλεφθεί

και

οφειλόταν

στην

αύξηση

των

τιµών

των

µη

βιοµηχανοποιηµένων ειδών διατροφής εξαιτίας των νόσων που είχαν πλήξει την
κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και στις ετεροχρονισµένες επιπτώσεις τόσο από
παλαιότερες αυξήσεις των τιµών του πετρελαίου, όσο και από την υποτίµηση του
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ευρώ το 1999 και στο µεγαλύτερο µέρος του 2000. Το Μάιο του 2001, ο ετήσιος
ρυθµός αύξησης του Εν∆ΤΚ είχε φθάσει στο 3,4%, έναντι 2,4% του Ιανουαρίου του
ίδιου έτους, γεγονός που ενέτεινε τις ανησυχίες για άνοδο του πληθωρισµού
µεσοπρόθεσµα. Οι ανησυχίες αυτές δεν επαληθεύτηκαν, καθώς η σταδιακή
επιδείνωση των προοπτικών της οικονοµίας της Ευρωζώνης θα προκαλούσε µείωση
των πληθωριστικών πιέσεων. Επειδή και τα στοιχεία του Μ3 έδειχναν ανάσχεση της
νοµισµατικής επέκτασης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να µειώσει
από τις 11/5/2001 τα βασικά επιτόκια κατά 25 µονάδες βάσης.
Η επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη κατά τη διάρκεια
των επόµενων µηνών οδήγησε σε νέα µείωση των βασικών επιτοκίων κατά ακόµη 25
µονάδες βάσης από τις 31/8/2001.
Το σοβαρό χτύπηµα που προκάλεσαν στην παγκόσµια οικονοµία και στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές οι τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου στις
ΗΠΑ ανάγκασε το Ευρωσύστηµα να πάρει άµεσα και αποτελεσµατικά µέτρα για να
στηρίξει τις χρηµαταγορές της Ευρωζώνης. Στο πλαίσιο αυτό, διενεργήθηκαν αρκετές
πράξεις ανοικτής αγοράς, κυρίως πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων
διακυµάνσεων της ρευστότητας. Όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για
το 2001 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2001, σελ. 13), οι πράξεις αυτές
σταθεροποίησαν τις χρηµαταγορές της Ευρωζώνης µέσα σε λίγες ηµέρες.
Στις 17/9/2001, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να µειώσει από τις
18/9/2001 τα βασικά επιτόκια κατά 50 µονάδες βάσης.
Τους τελευταίους µήνες του έτους ο πληθωρισµός µειώθηκε, ενώ παράλληλα
παρατηρήθηκε µια συνεχιζόµενη υποχώρηση του ρυθµού αύξησης στις ροές των
πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό ανάγκασε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
ΕΚΤ να µειώσει από τις 9/11/2001 τα βασικά επιτόκια κατά 50 µονάδες βάσης. Το
επιτόκιο κύριας αναχρηµατοδότησης µειώθηκε σε 3,25%, ενώ τα επιτόκια
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης
στο 2,25% και 4,25% αντίστοιχα.
Επιπρόσθετα των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, στο ∆ιάγραµµα 9.3 παρουσιάζεται
η

χρονική εξέλιξη κατά το έτος 2001 του επιτοκίου των πράξεων κύριας

αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations interest rate), του ρυθµού
µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ (Real GDP growth rate) και του Εναρµονισµένου
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∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). Με
σκοπό την παρουσίαση µιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για την εξέλιξη
των παραπάνω οικονοµικών µεταβλητών, το διάγραµµα καλύπτει ολόκληρη την
τριετία µε κέντρο το εξεταζόµενο έτος.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.3: Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών για την
Ευρωζώνη κατά το έτος 2001
Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών κατά το έτος 2001
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9.4.2 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations MROs)
Στη διάρκεια του 2001 διενεργήθηκαν 54 MROs µέσω δηµοπρασιών µε
ανταγωνιστικό

επιτόκιο και ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς, σύµφωνα µε τη

διαδικασία πολλαπλού επιτοκίου (δηµοπρασία «αµερικανικού τύπου»).
Η προσδοκία µείωσης των επιτοκίων το 2001 είχε ως αποτέλεσµα το επιτόκιο
προσφοράς στις παραπάνω MROs να πλησιάζει συνήθως το ελάχιστο επιτόκιο
προσφοράς, καθώς επίσης να συµµετέχει µικρότερος αριθµός αντισυµβαλλοµένων σε
σχέση µε το δεύτερο εξάµηνο του 2000 όπου κατά µέσο συµµετείχαν στις MROs 640
αντισυµβαλλόµενοι.
Όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2001 (Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, 2001, σελ. 82), άλλοι παράγοντες που εξηγούν τη µειωµένη συµµετοχή
ήταν η ενοποίηση του τραπεζικού τοµέα στην Ευρωζώνη, η αυξηµένη συγκέντρωση
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στους τραπεζικούς οµίλους των ταµιακών δραστηριοτήτων και η αύξηση της
αποτελεσµατικότητας της διατραπεζικής αγοράς.
9.4.3 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term
refinancing operations - LTROs)
Στις LTROs που διενεργήθηκαν το 2001 συµµετείχαν κατά µέσο όρο 225
αντισυµβαλλόµενοι, αριθµός που ήταν µειωµένος κατά 17% σε σχέση µε τον
αντίστοιχο του 2000, για τους ίδιους ακριβώς λόγους που αναφέρθηκαν στην
προηγούµενη ενότητα για τις MROs.
9.4.4 Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Το 2001 το Ευρωσύστηµα διενήργησε δύο πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων
διακυµάνσεων της ρευστότητας που είχαν ως σκοπό την παροχή ρευστότητας και την
αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας των αγορών µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις
της 11ης Σεπτεµβρίου στις ΗΠΑ.
9.4.5 ∆ιαρθρωτικές πράξεις
Στις 27/4/2001 και στις 27/11/2001, και παράλληλα µε τις αντίστοιχες MROs, το
Ευρωσύστηµα διενήργησε δύο διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις διάρκειας µιας
εβδοµάδας. Οι πράξεις αυτές ονοµάζονταν τότε «παράλληλες δηµοπρασίες», αν και
όπως σηµειώνεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2001 (Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, 2001, σελ. 83, υποσηµείωση 2), όλες οι µετέπειτα παρόµοιες πράξεις θα
χαρακτηρίζονταν επίσηµα ως MROs, οπότε το οριακό τους επιτόκιο θα λαµβανόταν
υπόψη κατά τον υπολογισµό του επιτοκίου των υποχρεωτικών ελάχιστων
αποθεµατικών.
Με τις δύο παραπάνω πράξεις η ΕΚΤ χορήγησε ρευστότητα παρόµοιου ύψους µε τις
αντίστοιχες MROs στις οποίες είχαν υποβληθεί υπερβολικά χαµηλές προσφορές. Οι
δύο διαρθρωτικές πράξεις διενεργήθηκαν ως τακτικές δηµοπρασίες ανταγωνιστικού
επιτοκίου και διάρκειας µιας εβδοµάδας.
Αναλυτικότερα, στις 27/4/2001, κατανεµήθηκε ποσό 80 δισ. ευρώ µέσω της τακτικής
MRO και 73 δισ. ευρώ µέσω της διαρθρωτικής πράξης. Και οι δύο αυτές παράλληλες
πράξεις είχαν το ίδιο ακριβώς οριακό επιτόκιο. Στις 27/11/2001, κατανεµήθηκε ποσό
71 δισ. ευρώ µέσω της τακτικής MRO και 53 δισ. ευρώ µέσω της διαρθρωτικής
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πράξης, το οριακό επιτόκιο της οποίας ήταν κατά µία µονάδα βάσης υψηλότερο από
αυτό της τακτικής MRO.
9.4.6 Στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής αγοράς του έτους 2001
Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος αυτό παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.3.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3: Πράξεις ανοικτής αγοράς έτους 2001

Είδος πράξης
Κύριας
αναχρηµατοδότησης
(MRO)
Πιο
µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης
(LTRO)
Εξοµάλυνσης
(fine-tuning)

∆ιάρκεια

Αριθµός
πράξεων

Mέσος
όρος
κατανεµηΣυνολικά
θέντος
κατανεµηθέν ποσού ανά
ποσό
πράξη
(σε εκατοµ. ευρώ)

Αριθµός
συµµετεχόντων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά
πράξη
(*)

2 εβδοµάδες

54

4.237.133,10

78.465,43

21.838

404

3 µήνες

12

240.000,00

20.000,00

2.702

225

1 ηµέρα

2

109.776,00

54.888,00

108

54

68

4.586.909,10

67.454,55

21.946

323

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό
9.5

ΕΤΟΣ 2002 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Το 2002 ήταν ένα έτος που χαρακτηρίστηκε από συνεχή αβεβαιότητα σχετικά µε την
ανοδική ή καθοδική κατεύθυνση των µεσοπρόθεσµων πληθωριστικών πιέσεων.
Στις αρχές του έτους παρατηρήθηκε µια µικρή ανάκαµψη της οικονοµικής
δραστηριότητας στην Ευρωζώνη ύστερα από την επιβράδυνση που είχαν προκαλέσει
στην παγκόσµια οικονοµία οι τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 2001
στις ΗΠΑ. Η αύξηση των τιµών των ειδών διατροφής λόγω της κακοκαιρίας, σε
συνδυασµό µε άλλους προσωρινούς παράγοντες όπως η αύξηση των έµµεσων φόρων,
οδήγησαν σε άνοδο του πληθωρισµού (περίπου στο 2,5%) και απείλησαν τη
σταθερότητα των τιµών µεσοπρόθεσµα. Όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της
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ΕΚΤ για το 2002 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2002, σελ. 12), η εισαγωγή των
τραπεζογραµµατίων και των κερµάτων ευρώ δεν είχε σηµαντική επίπτωση στην
άνοδο των τιµών, µε εξαίρεση την αύξηση του κόστους ορισµένων υπηρεσιών. Οι
ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισµού αντισταθµίζονταν πάντως σε µεγάλο
βαθµό από τη σηµαντική ανατίµηση του ευρώ που είχε ξεκινήσει την άνοιξη του
ίδιου έτους.
Οι γεωπολιτικές εντάσεις που σηµειώθηκαν το δεύτερο εξάµηνο του 2002
προκάλεσαν αύξηση των τιµών του πετρελαίου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε
τα αποτελέσµατα των ερευνών συγκυρίας, µείωσε τις προσδοκίες σχετικά µε την
οικονοµική ανάπτυξη στη διάρκεια των υπόλοιπων µηνών. Πράγµατι, προς το τέλος
του έτους, οι πληθωριστικές πιέσεις µειώθηκαν και τελικά ο πληθωρισµός για το
2002 ήταν κατά µέσο όρο 2,2%, µε βάση τον Εν∆ΤΚ. Παράλληλα, η οικονοµική
δραστηριότητα ήταν υποτονική, καθώς εξακολουθούσαν οι γεωπολιτικές εντάσεις.
Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε το ∆εκέµβριο
του 2002 να µειώσει από τις 6/12/2002 τα βασικά επιτόκια κατά 50 µονάδες βάσης.
Το επιτόκιο κύριας αναχρηµατοδότησης µειώθηκε σε 2,75%, ενώ τα επιτόκια
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης σε
1,75% και 3,75% αντίστοιχα.
Επιπρόσθετα των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, στο ∆ιάγραµµα 9.4 παρουσιάζεται
η

χρονική εξέλιξη κατά το έτος 2002 του επιτοκίου των πράξεων κύριας

αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations interest rate), του ρυθµού
µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ (Real GDP growth rate) και του Εναρµονισµένου
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). Με
σκοπό την παρουσίαση µιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για την εξέλιξη
των παραπάνω οικονοµικών µεταβλητών, το διάγραµµα καλύπτει ολόκληρη την
τριετία µε κέντρο το εξεταζόµενο έτος.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.4: Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών για την
Ευρωζώνη κατά το έτος 2002
Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών κατά το έτος 2002
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9.5.1 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations MROs)
Στη διάρκεια του 2002 διενεργήθηκαν 53 τακτικές MROs, όλες ως δηµοπρασίες µε
ανταγωνιστικό επιτόκιο και ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς, ενώ η διαδικασία
κατανοµής ήταν µε βάση πολλαπλό επιτόκιο (δηµοπρασία «αµερικανικού τύπου»). Ο
µέσος όρος

των αντισυµβαλλοµένων που συµµετείχαν στις MROs του 2002

µειώθηκε κατά 25% σε σχέση µε το 2001. Σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ
για το 2002 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2002,

σελ. 88), η µείωση αυτή

πιθανότατα οφειλόταν στις συνεχιζόµενες εκείνη την εποχή εξαγορές και
συγχωνεύσεις στον τραπεζικό τοµέα της Ευρωζώνης, εξέλιξη που οδήγησε σε
αυξηµένη συγκέντρωση των πράξεων διαχείρισης ρευστότητας µέσα στους
τραπεζικούς οµίλους.
9.5.2 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term
refinancing operations - LTROs)
Το 2002 διενεργήθηκαν 12 τακτικές LTROs µέσω δηµοπρασιών
τύπου.
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αµερικανικού

Ο µέσος όρος των αντισυµβαλλοµένων που συµµετείχαν στις LTROs του 2002
µειώθηκε κατά 17% σε σχέση µε το 2001, για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν
παραπάνω για τις MROs.
9.5.3 Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Στις 4/1/2002 και στις 10/1/2002 διενεργήθηκαν δύο πράξεις εξοµάλυνσης των
βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε
τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ που είχαν προκύψει λόγω µεγαλύτερης ζήτησης
από αυτήν που είχε αρχικά υπολογιστεί.
Στις 18/12/2002 διενεργήθηκε µία ακόµη πράξη αυτού του τύπου µε σκοπό την
παροχή ρευστότητας, καθώς κατά την τελευταία MRO που κατανεµήθηκε στις
17/12/2002 οι αντισυµβαλλόµενοι είχαν υποβάλει προσφορές που ήταν χαµηλότερες
από αυτές που απαιτούνταν για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων
αποθεµατικών. Στην πράξη αυτή κατανεµήθηκε ποσό ύψους 10 δισ. ευρώ, το οποίο
δεν αντιστάθµισε απόλυτα το έλλειµµα ρευστότητας. Σύµφωνα µε την Ετήσια
Έκθεση της ΕΚΤ για το 2002 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2002, σελ. 89) αυτό
έγινε σκόπιµα, καθώς σκοπός της ΕΚΤ ήταν η παροχή κινήτρου στους
αντισυµβαλλοµένους να υποβάλλουν προσφορές επαρκούς ύψους στις MROs.
9.5.4 Στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής αγοράς του έτους 2002
Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος αυτό παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.4.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.4: Πράξεις ανοικτής αγοράς έτους 2002

Συνολικά
κατανεµηθέν
ποσό
Είδος πράξης

∆ιάρκεια

Αριθµός
πράξεων

Mέσος όρος
κατανεµηθέντος
ποσού ανά
πράξη

(σε εκατοµ. ευρώ)

Αριθµός
συµµετεχόντων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά
πράξη
(*)

Κύριας
αναχρηµατοδότησης
(MRO)

2 εβδοµάδες

53

3.523.293,00

66.477,23

16.264

307

Πιο
µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης
(LTRO)

3 µήνες

12

210.000,00

17.500,00

2.227

186

Εξοµάλυνσης
(fine-tuning)

1 ηµέρα, 1
εβδοµάδα

3

75.000,00

25.000,00

174

58

68

3.808.293,00

56.004,31

18.665

274

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό

9.6

ΕΤΟΣ 2003 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

9.6.1 Γενική εικόνα
Το πρώτο εξάµηνο του 2003 επικράτησαν σοβαρές εντάσεις στη Μέση Ανατολή που
προκάλεσαν

αύξηση

των

τιµών

του

πετρελαίου

και

αναταραχή

στις

χρηµατοπιστωτικές αγορές. Η νοµισµατική επέκταση ήταν υψηλή, γεγονός που κατά
ένα µέρος οφειλόταν σε µετατοπίσεις χαρτοφυλακίων προς βραχυπρόθεσµα και
ρευστά χρηµατοδοτικά µέσα. Παρ’ όλα αυτά δεν υπήρχαν ενδείξεις για
πληθωριστικές πιέσεις, καθώς η οικονοµική δραστηριότητα και η πιστωτική
επέκταση ήταν περιορισµένες. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, ο πληθωρισµός σταδιακά
θα µειωνόταν σε επίπεδα κάτω από 2% µεσοπρόθεσµα.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να µειώσει τα
βασικά επιτόκια κατά 25 µονάδες βάσης από τις 7/3/2003. Το επιτόκιο κύριας
αναχρηµατοδότησης µειώθηκε στο 2,5%, ενώ τα επιτόκια διευκόλυνσης αποδοχής
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καταθέσεων και διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης στο 1,50% και 3,50%
αντίστοιχα.
Στη διάρκεια του δευτέρου τριµήνου του 2003 η οικονοµική δραστηριότητα
εξακολουθούσε να είναι υποτονική, ενώ η υποχώρηση των τιµών του πετρελαίου και
η συνεχιζόµενη ανατίµηση του ευρώ αναµενόταν να διαµορφώσουν τον πληθωρισµό
σε επίπεδα κάτω του 2%. Για το λόγο αυτό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ
αποφάσισε να µειώσει από τις 6/6/2003 τα βασικά επιτόκια κατά 50 µονάδες βάσης.
Το επιτόκιο κύριας αναχρηµατοδότησης µειώθηκε στο 2%, ενώ τα επιτόκια
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης στο
1% και 3% αντίστοιχα.
Το δεύτερο εξάµηνο του 2003 αυξήθηκαν οι πιθανότητες οικονοµικής ανάκαµψης,
καθώς έληξαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και επανήλθε η ηρεµία στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές. Οι εξαγωγές της Ευρωζώνης αυξήθηκαν σηµαντικά,
όµως η εγχώρια ζήτηση παρέµενε σε χαµηλά επίπεδα.
Συνολικά πάντως, η οικονοµική δραστηριότητα κατά το 2003 δεν ενισχύθηκε
σηµαντικά, όπως φαίνεται και από την κατά µόλις 0,5% αύξηση του ΑΕΠ της
Ευρωζώνης στη διάρκεια του έτους αυτού.
Επιπρόσθετα των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, στο ∆ιάγραµµα 9.5 παρουσιάζεται
η

χρονική εξέλιξη κατά το έτος 2003 του επιτοκίου των πράξεων κύριας

αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations interest rate), του ρυθµού
µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ (Real GDP growth rate) και του Εναρµονισµένου
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). Με
σκοπό την παρουσίαση µιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για την εξέλιξη
των παραπάνω οικονοµικών µεταβλητών, το διάγραµµα καλύπτει ολόκληρη την
τριετία µε κέντρο το εξεταζόµενο έτος.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.5: Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών για την
Ευρωζώνη κατά το έτος 2003
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9.6.2 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations MROs)
Στη διάρκεια του 2003 διενεργήθηκαν 55 MROs ως δηµοπρασίες µε ανταγωνιστικό
επιτόκιο και ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς, ενώ η διαδικασία κατανοµής ήταν µε
βάση πολλαπλό επιτόκιο.
Όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2003 (Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, 2003, σελ. 95), σε τρείς περιπτώσεις (3/3/2003, 3/6/2003 και 25/11/2003
αντίστοιχα) υποβλήθηκαν υπερβολικά χαµηλές προσφορές που είχαν ως αποτέλεσµα
να είναι µικρότερη η συνολική αξία των προσφορών από τα ποσά που χρειάζονταν οι
τράπεζες για να καλύψουν τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά τους. Στις δύο
πρώτες περιπτώσεις, οι υπερβολικά χαµηλές προσφορές είχαν υποβληθεί λίγο πριν τη
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ κατά την οποία αναµενόταν από
τους αντισυµβαλλοµένους η µείωση των επιτοκίων. Η τρίτη περίπτωση ήταν εντελώς
αδικαιολόγητη, σε σηµείο που αιφνιδιάστηκαν και οι ίδιοι οι αντισυµβαλλόµενοι.
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9.6.3 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term
refinancing operations - LTROs)
Στη διάρκεια του 2003 διενεργήθηκαν 12 LTROs µε προαναγγελθέντα όγκο
κατανοµής 15 δισ. ευρώ σε κάθε πράξη. Όλες οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν ως
αµιγείς δηµοπρασίες µε ανταγωνιστικό επιτόκιο.
9.6.4 Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Στις

23/5/2003

διενεργήθηκε

µια

πράξη

εξοµάλυνσης

των

βραχυχρόνιων

διακυµάνσεων της ρευστότητας µε σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας προκειµένου
να εξισορροπηθούν οι επιδράσεις από τη µεγάλη προσφυγή των τραπεζών στη
διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης κατά τη διάρκεια των δύο προηγούµενων
ηµερών.

Η εν λόγω πράξη είχε τη µορφή αποδοχής καταθέσεων καθορισµένης

διάρκειας µε σταθερό επιτόκιο 2,5% και διάρκειας µιας ηµέρας.
9.6.5 Στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής αγοράς του έτους 2003
Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος αυτό παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.5.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.5: Πράξεις ανοικτής αγοράς έτους 2003

Είδος πράξης

∆ιάρκεια

Αριθµός
πράξεων

Mέσος όρος
κατανεµηΣυνολικά
θέντος
κατανεµηθέν ποσού ανά
ποσό
πράξη
(σε εκατοµ. ευρώ)

Αριθµός
συµµετεχόντων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά
πράξη (*)

Κύριας
αναχρηµατοδότησης
(MRO)

2 εβδοµάδες

55

5.272.752,90

95.868,23

14.673

267

Πιο µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης
(LTRO)

3 µήνες

12

180.000,00

15.000,00

1.590

133

Εξοµάλυνσης
(fine-tuning)

1 ηµέρα

1

3.850,00

3.850,00

12

12

68

5.456.603,90

80.244,16

16.275

239

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό
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9.7

ΕΤΟΣ 2004 – ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

9.7.1 Γενική εικόνα
Στη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2004 συνεχίστηκε η ανάκαµψη της
οικονοµικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη, η οποία είχε ξεκινήσει το δεύτερο
εξάµηνο του προηγούµενου έτους. Ο ρυθµός εξαγωγών ήταν υψηλός, ενώ οι ευνοϊκές
συνθήκες χρηµατοδότησης είχαν δηµιουργήσει ένα περιβάλλον που ενθάρρυνε τις
επενδύσεις και βελτίωνε τις προοπτικές κερδοφορίας των εταιρειών. Αν και τα
στοιχεία του Μ3 έδειχναν ότι οι επενδυτές στρέφονταν σε πιο µακροπρόθεσµα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, εξακολουθούσε να υπάρχει στην
Ευρωζώνη άφθονη ρευστότητα που, όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ
για το 2004 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2004, σελ. 19), ήταν πολύ περισσότερη
από αυτήν που χρειαζόταν για τη χρηµατοδότηση µιας µη πληθωριστικής
οικονοµικής ανάπτυξης. Η άνοδος των τιµών του πετρελαίου κατά τη διάρκεια του
δεύτερου τριµήνου προκάλεσε ανησυχίες για τυχόν επιβράδυνση της ανάκαµψης, οι
οποίες όµως δεν επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια. Αντίθετα, µε την υποβοήθηση και της
αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης, ο τριµηνιαίος ρυθµός αύξησης του
πραγµατικού ΑΕΠ έφθασε κατά το πρώτο εξάµηνο στο 0,6% που ήταν η υψηλότερη
τιµή που είχε παρατηρηθεί από το πρώτο εξάµηνο του 2000.
Κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2004 παρατηρήθηκε µείωση του ρυθµού ανάκαµψης
της οικονοµικής δραστηριότητας, η οποία οφειλόταν στην επιβράδυνση της
παγκόσµιας οικονοµίας, στην αύξηση των τιµών του πετρελαίου και στην ανατίµηση
του ευρώ. Για τους λόγους αυτούς, ο τριµηνιαίος ρυθµός αύξησης του πραγµατικού
ΑΕΠ κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων τριµήνων του έτους έπεσε στο 0,2%. Στη
διάρκεια του ίδιου εξαµήνου, ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του πληθωρισµού ήταν
ελαφρά πάνω από το 2%, ενώ δεν υπήρχαν ενδείξεις για συσσώρευση πληθωριστικών
πιέσεων. Συνολικά πάντως για το 2004 ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του πληθωρισµού
µε βάση τον Εν∆ΤΚ ήταν 2,1%, ενώ ο ρυθµός αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ
έφθασε στο 1,8%, έναντι 0,5% το 2003.
Οι συνθήκες που περιγράφηκαν παραπάνω οδήγησαν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
ΕΚΤ στην απόφαση να αφήσει αµετάβλητα τα βασικά επιτόκια του Ευρωσυστήµατος
σε όλη τη διάρκεια του 2004. Πιο συγκεκριµένα, το επιτόκιο των πράξεων κύριας
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αναχρηµατοδότησης παρέµεινε στο 2%, ενώ τα επιτόκια διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων και διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης στο 1% και 3% αντίστοιχα.
Επιπρόσθετα των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, στο ∆ιάγραµµα 9.6 παρουσιάζεται
η

χρονική εξέλιξη κατά το έτος 2004 του επιτοκίου των πράξεων κύριας

αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations interest rate), του ρυθµού
µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ (Real GDP growth rate) και του Εναρµονισµένου
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). Με
σκοπό την παρουσίαση µιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για την εξέλιξη
των παραπάνω οικονοµικών µεταβλητών, το διάγραµµα καλύπτει ολόκληρη την
τριετία µε κέντρο το εξεταζόµενο έτος.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.6: Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών για την
Ευρωζώνη κατά το έτος 2004
Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών κατά το έτος 2004
3
Βασικό επιτόκιο
(MROs)

2,5
2
1,5

Ρυθµός
µεταβολής
Πραγµατικού
ΑΕΠ

1
0,5

1/1/2003
1/2/2003
1/3/2003
1/4/2003
1/5/2003
1/6/2003
1/7/2003
1/8/2003
1/9/2003
1/10/2003
1/11/2003
1/12/2003
1/1/2004
1/2/2004
1/3/2004
1/4/2004
1/5/2004
1/6/2004
1/7/2004
1/8/2004
1/9/2004
1/10/2004
1/11/2004
1/12/2004
1/1/2005
1/2/2005
1/3/2005
1/4/2005
1/5/2005
1/6/2005
1/7/2005
1/8/2005
1/9/2005
1/10/2005
1/11/2005
1/12/2005

0

Εναρµονισµένος ∆είκτης
Τιµών
Καταναλωτή

9.7.2 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations MROs)
Στις 9/3/2004 τέθηκαν σε ισχύ οι ακόλουθες αλλαγές:
α.

Μειώθηκε η διάρκεια των MROs από δύο εβδοµάδες σε µία.

β.

Η έναρξη της περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών θα συνέπιπτε στο
εξής µε την ηµεροµηνία διακανονισµού της MRO που θα διενεργείτο µετά
από τη µηνιαία συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην οποία είχε
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προγραµµατιστεί να συζητηθεί η κατεύθυνση της νοµισµατικής πολιτικής της
ΕΚΤ.
Το συνδυασµένο αποτέλεσµα των αλλαγών αυτών ήταν ότι οι MROs δεν θα
εκτείνονταν πλέον µέχρι την επόµενη περίοδο τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών.
Όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2004 (Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, 2004, σελ. 96), οι αλλαγές αυτές έγιναν µε σκοπό να αποτραπεί η
διαµόρφωση προσδοκιών ότι θα αλλάξουν τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ µέσα στην
ίδια περίοδο τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών. Με το προηγούµενο
καθεστώς, κάθε φορά που υπήρχαν προσδοκίες για µείωση των βασικών επιτοκίων οι
αντισυµβαλλόµενοι υπέβαλλαν προσφορές για µικρότερα ποσά από αυτά που
σκόπευε να κατανείµει η ΕΚΤ, προσπαθώντας µε αυτό τον τρόπο να εκπληρώνουν τις
υποχρεώσεις τους για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών µε το µικρότερο δυνατό
κόστος.
Στις MROs του 2004 συµµετείχαν κατά µέσο όρο 339 αντισυµβαλλόµενοι, έναντι
267 το 2003. Με την αύξηση αυτή αντιστράφηκε γενικότερα η καθοδική πορεία
συµµετοχής στις MROs που είχε ξεκινήσει από το 1999. Στην Ετήσια Έκθεση της
ΕΚΤ για το 2004 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2004, σελ. 98) αναφέρεται ότι η
αντιστροφή αυτή πιθανόν οφειλόταν στη µείωση κατά µία εβδοµάδα της διάρκειας
των MROs, εξαιτίας της οποίας οι τράπεζες έπρεπε να υποβάλλουν µία προσφορά
ανά εβδοµάδα και όχι ανά δεκαπενθήµερο, όπως προηγουµένως. Ενδέχεται πάντως,
όπως σηµειώνεται στην Έκθεση, η αύξηση της συµµετοχής να οφειλόταν στην
αύξηση της διαφάνειας και στην απλούστευση του πλαισίου διενέργειας των πράξεων
ανοικτής αγοράς.
Στη διάρκεια του 2004 διενεργήθηκαν 52 MROs ως δηµοπρασίες ανταγωνιστικού
επιτοκίου µε ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς, ενώ η κατανοµή γινόταν µέσω της
διαδικασίας πολλαπλού επιτοκίου.
9.7.3 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term
refinancing operations - LTROs)
Από τις 26/2/2004, η κατανοµή των LTROs γινόταν συνήθως την τελευταία Τετάρτη
κάθε µήνα, αντί την πρώτη Τετάρτη κάθε περιόδου τήρησης όπως γινόταν µέχρι τότε.
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Και οι 12 LTROs του 2004 διενεργήθηκαν ως δηµοπρασίες ανταγωνιστικού
επιτοκίου χωρίς ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς και µε προαναγγελθέντα όγκο
κατανοµής.
9.7.4 Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Ση διάρκεια του 2004 διενεργήθηκαν συνολικά τρεις

πράξεις εξοµάλυνσης των

βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας.
9.7.5 Στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής αγοράς του έτους 2004
Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος αυτό παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.6.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.6: Πράξεις ανοικτής αγοράς έτους 2004

Είδος
πράξης

∆ιάρκεια
2 εβδοµάδες (µέχρι
Κύριας
αναχρηµα- 8/3/2004)
τοδότησης 1 εβδοµά(MRO)
δα (από
9/3/2004)
Σύνολο MRO
Πιο
µακροπρόθεσµης
3 µήνες
αναχρηµατοδότησης
(LTRO)
Εξοµάλυνσης (fine1 ηµέρα
tuning)
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Mέσος όρος
κατανεµηΣυνολικά
θέντος
κατανεµηθέν
ποσού ανά
ποσό
πράξη
(σε εκατοµ. ευρώ)

Αριθµός
πράξεων

Αριθµός
συµµετεχόντων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά πράξη
(*)

13

1.751.190,30

134.706,95

3.809

293

39

9.709.000,00

248.948,72

13.843

355

52

11.460.190,30

220.388,28

17.652

339

12

300.000,00

25.000,00

1.903

159

3

34.500,00

11.500,00

82

27

67

11.794.690,30

176.040,15

19.637

293

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό
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9.8

ΕΤΟΣ 2005 – ΜΕΤΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

9.8.1 Γενική εικόνα
Στη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2005 συνεχίστηκε η οικονοµική επιβράδυνση
που είχε παρατηρηθεί το δεύτερο εξάµηνο του 2004. Όπως σηµειώνεται στην Ετήσια
Έκθεση της ΕΚΤ για το 2005 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2005, σελ. 20), η
επιβράδυνση αυτή οφειλόταν κατά ένα µέρος στην άνοδο του τιµών του πετρελαίου,
στην προσωρινή επιβράδυνση των παγκόσµιων εµπορικών συναλλαγών και σε µια
παλαιότερη ανατίµηση του ευρώ. Στη διάρκεια του δεύτερου εξαµήνου του 2005, και
παρά τις υψηλές τιµές του πετρελαίου, η συνεχιζόµενη άνοδος της παγκόσµιας
ζήτησης και οι ευνοϊκές συνθήκες χρηµατοδότησης οδήγησαν στην επιτάχυνση της
οικονοµικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη, µε το ρυθµό όµως ανάπτυξης να
παραµένει µέτριος. Το πραγµατικό ΑΕΠ αυξήθηκε το 2005 κατά 1,5%, έναντι 1,8%
κατά το 2004. Παράλληλα, και παρά τις µεγάλες αυξήσεις στις τιµές των βασικών
εµπορευµάτων και της ενέργειας, οι εγχώριες πληθωριστικές πιέσεις παρέµεναν υπό
έλεγχο, µε τον ετήσιο ρυθµό πληθωρισµού µε βάση τον Εν∆ΤΚ να διαµορφώνεται
κατά µέσο όρο για το 2005 στο επίπεδο του 2,2%.
Με βάση την παραπάνω γενική εικόνα, το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις
πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης παρέµεινε σταθερό στο 2% στη διάρκεια του
µεγαλύτερου µέρους του 2005. Επειδή όµως διαφάνηκε ότι η άνοδος των τιµών του
πετρελαίου θα διαρκούσε περισσότερο από όσο είχε αρχικά εκτιµηθεί, θέτοντας σε
κίνδυνο τη σταθερότητα των τιµών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αύξησε από
τις 6/12/2005 τα βασικά επιτόκια κατά 25 µονάδες βάσης. Πιο συγκεκριµένα, το
ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης ανέβηκε
στο 2,25%, ενώ τα επιτόκια διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και διευκόλυνσης
οριακής χρηµατοδότησης αυξήθηκαν στο 1,25% και 3,25% αντίστοιχα. Σηµειώνεται
ιδιαίτερα ότι αυτή η αύξηση έγινε µετά από 2,5 ολόκληρα χρόνια κατά τα οποία τα
βασικά επιτόκια είχαν παραµένει αµετάβλητα.
Επιπρόσθετα των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, στο ∆ιάγραµµα 9.7 παρουσιάζεται
η

χρονική εξέλιξη κατά το έτος 2005 του επιτοκίου των πράξεων κύριας

αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations interest rate), του ρυθµού
µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ (Real GDP growth rate) και του Εναρµονισµένου
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). Με
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σκοπό την παρουσίαση µιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για την εξέλιξη
των παραπάνω οικονοµικών µεταβλητών, το διάγραµµα καλύπτει ολόκληρη την
τριετία µε κέντρο το εξεταζόµενο έτος.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.7: Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών για την
Ευρωζώνη κατά το έτος 2005
Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών κατά το έτος 2005
4
Βασικό επιτόκιο
(MROs)

3,5
3
2,5
2

Ρυθµός
µεταβολής
Πραγµατικού
ΑΕΠ

1,5
1
0,5

1/1/2004
1/2/2004
1/3/2004
1/4/2004
1/5/2004
1/6/2004
1/7/2004
1/8/2004
1/9/2004
1/10/2004
1/11/2004
1/12/2004
1/1/2005
1/2/2005
1/3/2005
1/4/2005
1/5/2005
1/6/2005
1/7/2005
1/8/2005
1/9/2005
1/10/2005
1/11/2005
1/12/2005
1/1/2006
1/2/2006
1/3/2006
1/4/2006
1/5/2006
1/6/2006
1/7/2006
1/8/2006
1/9/2006
1/10/2006
1/11/2006
1/12/2006

0

Εναρµονισµένος ∆είκτης
Τιµών
Καταναλωτή

9.8.2 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations MROs)
Στη διάρκεια του 2005 διενεργήθηκαν 52 MROs ως δηµοπρασίες ανταγωνιστικού
επιτοκίου µε ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς, ενώ η κατανοµή τους γινόταν µέσω της
διαδικασίας πολλαπλού επιτοκίου.
Όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2005 (Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, 2005, σελ. 99), το Σεπτέµβριο του 2005 άρχισε να διευρύνεται (φθάνοντας
στις 7 µονάδες βάσης) η µέση διαφορά µεταξύ του οριακού επιτοκίου κατανοµής και
του ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς, η οποία ήταν 5 µονάδες κατά τα τρία πρώτα
τρίµηνα του έτους. Η ΕΚΤ άρχισε τότε να εφαρµόζει µια χαλαρότερη πολιτική
κατανοµής της ρευστότητας, κατανέµοντας ρευστότητα κατά 1 δισ. ευρώ υψηλότερη
από το ποσό αναφοράς σε όλες τις MROs εκτός από την τελευταία MRO κάθε
περιόδου τήρησης. Με την πολιτική αυτή, η ΕΚΤ κατάφερε να επαναφέρει και να
σταθεροποιήσει τη διαφορά στις 5 µονάδες βάσης.
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9.8.3 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term
refinancing operations - LTROs)
Στη διάρκεια του 2005 διενεργήθηκαν 13 LTROs ως αµιγείς δηµοπρασίες
ανταγωνιστικού επιτοκίου και προαναγγελθέντος όγκου κατανοµής.
9.8.4 Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Λόγω των αλλαγών που είχαν αποφασιστεί στις 9/3/2004 (βλ. Ενότητα 9.7.2), είχαν
αυξηθεί τα σφάλµατα πρόβλεψης της ρευστότητας (κυρίως όσον αφορούσε στις
εκτιµήσεις της ΕΚΤ για τους αυτόνοµους παράγοντες) για το χρονικό διάστηµα των 8
ηµερών που µεσολαβούσε ανάµεσα στην τελευταία MRO µιας περιόδου τήρησης και
στη λήξη της περιόδου. Προκειµένου να αποτραπεί η µεγάλη προσφυγή των
αντισυµβαλλοµένων στις πάγιες διευκολύνσεις, αλλά και για να µειωθούν οι
διαφορές ανάµεσα στο επιτόκιο µιας ηµέρας και στο ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς,
η ΕΚΤ διενεργούσε, όποτε χρειαζόταν, πράξεις εξοµάλυνσης κατά την τελευταία
ηµέρα της περιόδου τήρησης. Στη διάρκεια του 2005 διενεργήθηκαν συνολικά εννέα
πράξεις εξοµάλυνσης, οι έξι εκ των οποίων είχαν ως σκοπό την απορρόφηση
ρευστότητας, ενώ οι υπόλοιπες τρεις την προσφορά ρευστότητας.
9.8.5 Στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής αγοράς του έτους 2005
Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος αυτό παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.7.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.7: Πράξεις ανοικτής αγοράς έτους 2005

Είδος
πράξης
Κύριας
αναχρηµατοδότησης
(MRO)

∆ιάρκεια

Αριθµός
πράξεων

Mέσος όρος
κατανεµηΣυνολικά
θέντος
κατανεµηθέν
ποσού ανά
ποσό
πράξη
(σε εκατοµ. ευρώ)

Αριθµός
συµµετεχόντων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά πράξη
(*)

1 εβδοµάδα

52

15.087.500,00

290.144,23

18.252

351

Πιο
µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης
(LTRO)

3 µήνες

13

377.500,00

29.038,46

1.959

151

Εξοµάλυνσης (finetuning)

1 ηµέρα

9

53.313,00

5.923,67

156

17

74

15.518.313,00

209.706,93

20.367

275

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό
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ΕΤΟΣ 2006 – ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

9.9.1 Γενική εικόνα
Το 2006 ήταν γενικά ένα έτος στο οποίο επικράτησαν συνθήκες ταχύρρυθµης
οικονοµικής ανάπτυξης, διαθεσιµότητας άφθονης ρευστότητας και ταχύτατης
νοµισµατικής και πιστωτικής επέκτασης.
Στο πρώτο εξάµηνο του έτους η αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ επιταχύνθηκε,
ενισχυόµενη από την αυξανόµενη εγχώρια ζήτηση. Ο ρυθµός ανόδου των
επενδύσεων είχε ανακάµψει, ενώ παράλληλα είχαν βελτιωθεί και οι συνθήκες στην
αγορά εργασίας. Από την άλλη µεριά όµως, ο υψηλός ρυθµός νοµισµατικής
επέκτασης και η ύπαρξη άφθονης ρευστότητας προκαλούσαν ανησυχίες για
ανοδικούς κινδύνους στη σταθερότητα των τιµών µεσοπρόθεσµα. Για το λόγο αυτό,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε στις 2/3/2006 να αυξήσει από τις
8/3/2006 τα βασικά επιτόκια κατά 25 µονάδες βάσης.
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Το Μάιο του 2006 ο πληθωρισµός µε βάση τον Εν∆ΤΚ αυξήθηκε σε 2,5%, ενώ όλα
τα στοιχεία από την οικονοµική και τη νοµισµατική ανάλυση έδειχναν ανοδικούς
κινδύνους για τη σταθερότητα των τιµών µεσοπρόθεσµα. Προσπαθώντας να αµβλύνει
αυτούς τους κινδύνους, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε στις 8/6/2006
να αυξήσει από τις 15/6/2006 τα βασικά επιτόκια πάλι κατά 25 µονάδες βάσης.
Στις αρχές του δεύτερου εξαµήνου, τα στοιχεία επιβεβαίωναν την οικονοµική
ανάκαµψη στην Ευρωζώνη. Ο ρυθµός απασχόλησης ήταν υψηλός και το οικονοµικό
κλίµα ευνοούσε τη συνέχιση της αύξησης του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα όµως ο ρυθµός του
πληθωρισµού παρέµενε πάνω από 2% και όλα τα στοιχεία παρέπεµπαν στην ύπαρξη
ανοδικών κινδύνων για τη σταθερότητα των τιµών. Αυτό ανάγκασε, για τρίτη φορά
µέσα στο έτος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ να αποφασίσει να αυξήσει από τις
9/8/2006 τα βασικά επιτόκια κατά ακόµη 25 µονάδες βάσης.
Κατά το τρίτο τρίµηνο του 2006 οι οικονοµικές συνθήκες παρέµεναν ευνοϊκές, µε την
ανεργία να µειώνεται και την οικονοµική δραστηριότητα να αυξάνεται εντυπωσιακά
µε µέσο τριµηνιαίο ρυθµό 0,7%. Η µείωση των τιµών του πετρελαίου έκανε το ρυθµό
πληθωρισµού να υποχωρήσει κάτω από το 2% το Σεπτέµβριο. Επειδή όµως υπήρχαν
εκτιµήσεις για εκ νέου αύξηση του πληθωρισµού πάνω από το 2%, κυρίως λόγω
αυξήσεων στους έµµεσους φόρους, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε
στις 5/10/2006 να αυξήσει από τις 11/10/2006 πάλι τα βασικά επιτόκια κατά 25
µονάδες βάσης.
Τα στοιχεία του τέταρτου τριµήνου επιβεβαίωναν τη συνέχιση της αυξητικής
δυναµικής της οικονοµικής δραστηριότητας, και µάλιστα µε κύριο προωθητικό
παράγοντα την εγχώρια ζήτηση. Συνολικά για το 2006, το πραγµατικό ΑΕΠ
αυξήθηκε κατά 2,9%. Αν και ο πληθωρισµός παρέµεινε κατά το τρίµηνο αυτό κάτω
από το 2%, τα στοιχεία της ΕΚΤ έδειχναν την ύπαρξη ανοδικών κινδύνων για τη
σταθερότητα των τιµών µεσοπρόθεσµα. Για το λόγο αυτό, και για πέµπτη και
τελευταία φορά µέσα στο 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε στις
7/12/2006 να αυξήσει από τις 13/12/2006 εκ νέου τα βασικά επιτόκια κατά 25
µονάδες βάσης. Έτσι, στο τέλος του 2006, το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις
πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης διαµορφώθηκε σε 3,50%, ενώ τα επιτόκια
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης σε
2,5% και 4,5% αντίστοιχα.
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Επιπρόσθετα των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, στο ∆ιάγραµµα 9.8 παρουσιάζεται
η

χρονική εξέλιξη κατά το έτος 2006 του επιτοκίου των πράξεων κύριας

αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations interest rate), του ρυθµού
µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ (Real GDP growth rate) και του Εναρµονισµένου
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). Με
σκοπό την παρουσίαση µιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για την εξέλιξη
των παραπάνω οικονοµικών µεταβλητών, το διάγραµµα καλύπτει ολόκληρη την
τριετία µε κέντρο το εξεταζόµενο έτος.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.8: Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών για την
Ευρωζώνη κατά το έτος 2006
Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών κατά το έτος 2006
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4
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Πραγµατικού
ΑΕΠ
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1/11/2007
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Εναρµονισµένος ∆είκτης
Τιµών
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9.9.2 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations MROs)
Τον Απρίλιο του 2006 η διαφορά ανάµεσα στο οριακό επιτόκιο και στο ελάχιστο
επιτόκιο προσφοράς έφθασε στις 9 µονάδες βάσης, έναντι 5 µονάδων βάσης στο
τέλος του προηγούµενου έτους. Η ΕΚΤ άρχισε τότε να κατανέµει ρευστότητα κατά 2
δισ. ευρώ υψηλότερη από το ποσό αναφοράς σε όλες τις MROs εκτός από την
τελευταία MRO κάθε περιόδου τήρησης. Από τον Οκτώβριο του 2006, το ποσό αυτό
µειώθηκε στο 1 δισ. ευρώ, ενώ αυξήθηκε το ∆εκέµβριο λόγω των εορτών στη
διάρκεια των οποίων αυξάνονται πάντοτε οι ανάγκες σε ρευστότητα.
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9.9.3 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term
refinancing operations - LTROs)
Οι 12 LTROs τρίµηνης διάρκειας του 2006 διενεργήθηκαν ως αµιγείς δηµοπρασίες
ανταγωνιστικού επιτοκίου µε προαναγγελθέντα όγκο κατανοµής.
9.9.4 Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν αναλυτικά στις πράξεις αυτού του τύπου
για το 2005, διενεργήθηκαν κατά το 2006 συνολικά 11 πράξης εξοµάλυνσης, από τις
οποίες 5 ήταν για παροχή ρευστότητας και 6 για απορρόφηση ρευστότητας.
9.9.5 Στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής αγοράς του έτους 2006
Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος αυτό παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.8.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.8: Πράξεις ανοικτής αγοράς έτους 2006

Συνολικά
κατανεµηθέν
ποσό
Είδος
πράξης
Κύριας
αναχρηµατοδότησης
(MRO)
Πιο
µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης
(LTRO)
Εξοµάλυν
σης (finetuning)

∆ιάρκεια

Αριθµός
πράξεων

Mέσος όρος
κατανεµηθέντος
ποσού ανά
πράξη

(σε εκατοµ. ευρώ)

Αριθµός
συµµετεχόντων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά
πράξη
(*)

1 εβδοµάδα

52

15.968.500,00

307.086,54

19.623

377

3 µήνες

12

480.000,00

40.000,00

1.948

162

1 ηµέρα

11

108.510,00

9.864,55

210

19

75

16.557.010,00

220.760,13

21.781

290

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό
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9.10

ΕΤΟΣ 2007 – ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

9.10.1 Γενική εικόνα
Στην αρχή του έτους, το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη αυξανόταν µε τον εντυπωσιακό
τριµηνιαίο ρυθµό του 0,8%, χάρη κυρίως στην υψηλή εγχώρια ζήτηση. Η
νοµισµατική και πιστωτική επέκταση εξελίσσονταν µε γρήγορους ρυθµούς, ενώ
παράλληλα υπήρχε άφθονη ρευστότητα στο Ευρωσύστηµα, περιβάλλον που
υποδήλωνε ανοδικούς κινδύνους για τη σταθερότητα των τιµών µεσοπρόθεσµα. Για
το λόγο αυτό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε στις 8/3/2007 την
αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 µονάδες βάσης µε ισχύ από τις 14/3/2007.
Το δεύτερο τρίµηνο του 2007 οι ανοδικοί κίνδυνοι εξακολουθούσαν να υπάρχουν,
ενισχυόµενοι από το ενδεχόµενο έντονων µισθολογικών αυξήσεων. Στο πλαίσιο
αυτό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε στις 6/6/2007 να αυξήσει από τις
13/6/2007 τα βασικά επιτόκια κατά ακόµη 25 µονάδες βάσης, διαµορφώνοντας έτσι
το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης στο 4%,
ενώ τα επιτόκια διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και διευκόλυνσης οριακής
χρηµατοδότησης στο 3% και 5% αντίστοιχα.
Τον Αύγουστο του 2007 επικράτησε αναταραχή στις χρηµατοπιστωτικές αγορές
εξαιτίας των αυξήσεων στις επισφάλειες στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ προς
δανειολήπτες που διέθεταν µειωµένη πιστοληπτική ικανότητα (sub-prime mortgages).
Το γεγονός αυτό δηµιούργησε κλίµα αβεβαιότητας σχετικά µε τις προοπτικές της
οικονοµικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη. Η αβεβαιότητα αυτή οδήγησε το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ να αποφασίσει να διατηρήσει αµετάβλητα τα
επιτόκια κατά το τρίτο τρίµηνο, παρά τους ανοδικούς κινδύνους που εξακολουθούσαν
να απειλούν τη σταθερότητα των τιµών µακροπρόθεσµα.
Στη διάρκεια του τέταρτου τριµήνου η οικονοµική επέκταση συνεχίστηκε,
υποβοηθούµενη κυρίως από την εγχώρια ζήτηση. Στο τέλος του έτους, ο ετήσιος
ρυθµός αύξησης του πληθωρισµού έφθασε πάνω από το 3% λόγω των µεγάλων
αυξήσεων στις τιµές του πετρελαίου και των ειδών διατροφής. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ΕΚΤ έκρινε ότι ο πληθωρισµός θα υποχωρούσε µετά τους πρώτους
µήνες του 2008, και για το λόγο αυτό άφησε τα βασικά επιτόκια αµετάβλητα.
Επιπρόσθετα των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, στο ∆ιάγραµµα 9.9 παρουσιάζεται
η
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αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations interest rate), του ρυθµού
µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ (Real GDP growth rate) και του Εναρµονισµένου
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). Με
σκοπό την παρουσίαση µιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για την εξέλιξη
των παραπάνω οικονοµικών µεταβλητών, το διάγραµµα καλύπτει ολόκληρη την
τριετία µε κέντρο το εξεταζόµενο έτος.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.9: Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών για την
Ευρωζώνη κατά το έτος 2007
Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών κατά το έτος 2007
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9.10.2 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations MROs)
Όλες οι MROs του 2007 διενεργήθηκαν µέσω δηµοπρασιών µε ανταγωνιστικό
επιτόκιο και ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς.
Όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2007 (Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, 2007, σελ. 112), οι τράπεζες είναι συνήθως απρόθυµες να δανείζουν τις
τελευταίες εβδοµάδες κάθε έτους, για λόγους που σχετίζονται µε την παρουσίαση του
ισολογισµού τους. Επειδή το φαινόµενο αυτό αναµενόταν να είναι πιο έντονο στα
τέλη του 2007 λόγω της µεγάλης χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η ΕΚΤ παρέτεινε τη
διάρκεια της MRO που κατανεµήθηκε στις 18/12/2007 από µία εβδοµάδα σε δύο,
προκειµένου να καλυφθούν έγκαιρα οι ανάγκες των τραπεζών σε ρευστότητα ενόψει
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των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Επίσης, στη συγκεκριµένη
MRO δεν ίσχυσε η συνηθισµένη διαδικασία κατανοµής, αλλά ικανοποιήθηκαν όλες
οι προσφορές µε επιτόκιο ίσο ή µεγαλύτερο από 4,21% που ήταν το µέσο σταθµικό
επιτόκιο της προηγούµενης MRO. Συνολικά κατανεµήθηκε ποσό 348,6 δισ. ευρώ που
υπερέβαινε κατά 168,1 δισ. ευρώ το ποσό αναφοράς.
9.10.3 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term
refinancing operations - LTROs)
Λόγω της χρηµατοπιστωτικής κρίσης που εκδηλώθηκε µέσα στο έτος αυτό, οι
τράπεζες περιόρισαν σηµαντικά τις µελλοντικές τους ανάγκες σε ρευστότητα µε
αποτέλεσµα η αξία των συναλλαγών στο τµήµα της αγοράς χρήµατος που αφορά τις
µεγαλύτερες διάρκειες να διαµορφωθεί σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Μετά την εξέλιξη
αυτή, η ΕΚΤ αύξησε το µερίδιο της αναχρηµατοδότησης µέσω των LTROs τρίµηνης
διάρκειας, µε αντίστοιχη µείωση του µεριδίου µέσω των MROs διάρκειας µιας
εβδοµάδας.
Εκτός από τις τακτικές LTROs, διενεργήθηκαν και δύο έκτακτες LTROs, στις
23/8/2007 και στις 12/9/2007 αντίστοιχα, οι οποίες ανανεώθηκαν στη λήξη τους.
9.10.4 Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Πριν τις 9/8/2007, η ΕΚΤ συνήθιζε να κατανέµει µέσω των MROs ποσά που ήταν
κοντά στο ποσό αναφοράς, επιδιώκοντας µε τον τρόπο αυτό να διατηρεί τα πολύ
βραχυπρόθεσµα επιτόκια κοντά στο κύριο επίσηµο επιτόκιο που ήταν το ελάχιστο
επιτόκιο προσφοράς στις MROs. Το τελευταίο µάλιστα διάστηµα πριν τις 9/8/2007 τα
ποσά που κατανέµονταν ήταν και ελαφρώς ανώτερα από το ποσό αναφοράς.
Από τις 9/8/2007 όµως που η χρηµατοπιστωτική κρίση εξαπλώθηκε και στην αγορά
χρήµατος για τοποθετήσεις σε ευρώ διάρκειας µιας ηµέρας, τα πιστωτικά ιδρύµατα
άρχισαν να εκπληρώνουν τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά τους σχετικά νωρίς
στη διάρκεια της περιόδου τήρησης. Προσπαθώντας να κρατήσει σταθερή την
πολιτική της για τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια, η ΕΚΤ αύξησε την προσφορά
ρευστότητας στην αρχή της περιόδου, επισπεύδοντας µε τον τρόπο αυτό την παροχή
αποθεµατικών, και τη µείωσε στο τέλος της περιόδου. Η ρύθµιση αυτή υλοποιήθηκε
µέσω

πέντε

πράξεων

εξοµάλυνσης

των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της

ρευστότητας, η τελευταία από τις οποίες πραγµατοποιήθηκε στις αρχές Σεπτεµβρίου.
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Στη συνέχεια, εκτός από τις τακτικές πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων
διακυµάνσεων της ρευστότητας, διενήργησε και έκτακτες πράξεις αυτού του τύπου
στις περιπτώσεις που παρατηρήθηκαν ανοδικές πιέσεις στο επιτόκιο για τοποθετήσεις
διάρκειας µιας ηµέρας. Οι πιέσεις αυτές οφείλονταν στην τακτική της ΕΚΤ να
κατανέµει µέσω των τακτικών MROs που διενεργούνταν εκείνο το διάστηµα ποσά
σηµαντικά υψηλότερα από το ποσό αναφοράς.
Συνολικά µέσα στο 2007 διενεργήθηκαν 24 πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων
διακυµάνσεων της ρευστότητας, αριθµός αρκετά µεγάλος αν ληφθεί υπόψη ότι κατά
τη διάρκεια των προηγούµενων 8 ετών είχαν διενεργηθεί συνολικά 31 πράξεις αυτού
του τύπου.
9.10.5 Στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής αγοράς του έτους 2007
Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος αυτό παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.9.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.9: Πράξεις ανοικτής αγοράς έτους 2007
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3 µήνες
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24

1.321.516,12
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34
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15.518.099,00

168.674,99
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό
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9.10.6 Πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα
Εκτός από τις πράξεις ανοικτής αγοράς που διενήργησε κατά το 2007 για την
εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής της, η ΕΚΤ διενήργησε κατά το έτος αυτό και
πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (USD).
Επειδή, όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2007 (Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, 2007, σελ. 113), οι τράπεζες στης Ευρωζώνης ανησυχούσαν για
τη δυνατότητα χρηµατοδότησής τους σε δολάρια ΗΠΑ, η ΕΚΤ συνήψε ανοικτή
συµφωνία ανταλλαγής νοµισµάτων (swap line) µε την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των
ΗΠΑ (Federal Reserve System). Η συµφωνία αυτή υπογράφτηκε στο πλαίσιο της
πιστωτικής διευκόλυνσης σε δολάρια ΗΠΑ (US dollar Term Auction Facility – TAF)
της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Τα δολάρια ΗΠΑ που αποκτήθηκαν µέσω
της παραπάνω ανοικτής συµφωνίας διοχετεύθηκαν στα ενδιαφερόµενα πιστωτικά
ιδρύµατα, µέσω της διενέργειας δύο πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια
ΗΠΑ. Τα στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα
9.10.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.10: Πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα έτους 2007

Είδος
πράξης

∆ιάρκεια

Παροχή
ρευστότητας σε
USD

4 εβδοµάδες
(28 ηµ.)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛA
ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ USD

Αριθµός
πράξεων

Συνολικά
κατανεµηθέν
ποσό

Mέσος όρος
κατανεµηθέντος
ποσού ανά
πράξη

(σε εκατοµ.)

Αριθµός
συµµετεχόντων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά
πράξη
(*)

2

20.000,00

10.000,00

66

33

2

20.000,00

10.000,00

66

33

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό
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9.11

ΕΤΟΣ 2008 – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

9.11.1 Γενική εικόνα
Το 2008 συνεχίστηκε η αναταραχή στις χρηµατοπιστωτικές αγορές που είχε αρχίσει
να παρατηρείται από τον Αύγουστο του 2007. Η αναταραχή αυτή εντάθηκε στα µέσα
Σεπτεµβρίου 2008. Οι οικονοµικές επιπτώσεις της αναταραχής και η ραγδαία άνοδος
των διεθνών τιµών των βασικών εµπορευµάτων, ιδιαίτερα της ενέργειας και των
τροφίµων, αποτελούσαν σηµαντική απειλή για τη σταθερότητα των τιµών
µεσοπρόθεσµα στην Ευρωζώνη, ενώ γενικότερα οι οικονοµικές προοπτικές σε
παγκόσµιο επίπεδο παρουσίαζαν σοβαρή επιδείνωση.
Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008, ο ετήσιος πληθωρισµός µε βάση τον Εν∆ΤΚ
έφθασε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2008 στα εκπληκτικά για την Ευρωζώνη
επίπεδα του 4%. Ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός µε βάση τον Εν∆ΤΚ το 2008 έφθασε
τελικά στο 3,3% που ήταν όχι µόνο ο υψηλότερος που είχε παρατηρηθεί ποτέ από
την εισαγωγή του ευρώ, αλλά και υπερέβαινε κατά πολύ τον ορισµό της ΕΚΤ για τη
σταθερότητα των τιµών. Παράλληλα, οι εντεινόµενες πληθωριστικές πιέσεις αύξαναν
τον κίνδυνο δευτερογενών επιδράσεων στη διαδικασία καθορισµού των µισθών και
των τιµών. Με σκοπό την αντιµετώπιση των κινδύνων για τη σταθερότητα των τιµών,
στις 3/7/2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να αυξήσει από τις
9/7/2008 το ελάχιστο επιτόκιο προσφορών για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης κατά 25 µονάδες βάσης (από 4% σε 4,25%).
Όπως αναφέρει η Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2008 (Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, 2008, σελ. 116), µέχρι το Σεπτέµβριο του 2008, και ως πρώτο κύµα µέτρων
για την αντιµετώπιση των εντάσεων που είχε προκαλέσει στις αγορές χρήµατος η
χρηµατοπιστωτική αναταραχή, το Ευρωσύστηµα «προεφοδίαζε» µε ρευστότητα τις
τράπεζες στην αρχή κάθε περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών. Με τον τρόπο
αυτό επέτρεπε στις τράπεζες να εκπληρώνουν κάπως νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους,
πάντοτε µέσα στην περίοδο τήρησης. Στη συνέχεια, το Ευρωσύστηµα µείωνε την
παροχή ρευστότητας έτσι ώστε η συνολικά χορηγούµενη ρευστότητα στη διάρκεια
ολόκληρης της περιόδου τήρησης να παραµένει σταθερή. Επιπρόσθετα, το
Ευρωσύστηµα αύξησε τη µέση διάρκεια των πράξεων ανοικτής αγοράς,
πετυχαίνοντας µε τον τρόπο αυτό αύξηση του ποσοστού ρευστότητας που παρεχόταν
µέσω των πράξεων πιο µακροπρόθεσµης διάρκειας.
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Από τα µέσα Σεπτεµβρίου του 2008 παρατηρήθηκε µια σηµαντική κλιµάκωση των
εντάσεων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, µε αποτέλεσµα να σηµειωθούν σοβαρά
ελλείµµατα ρευστότητας στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Τον Οκτώβριο του 2008, η
ΕΚΤ δροµολόγησε ένα δεύτερο κύµα µέτρων µε σκοπό την αντιµετώπιση των
κινδύνων που προκάλεσε η χειροτέρευση των συνθηκών στις χρηµατοπιστωτικές
αγορές µετά από την πτώχευση της Lehman Brothers. Πιο συγκεκριµένα,
καθιερώθηκε από τις 9/10/2008 η διενέργεια πράξεων ανοικτής αγοράς µέσω
δηµοπρασιών σταθερού επιτοκίου και µε κατανοµή όλου του ποσού, ενώ παράλληλα
διευρύνθηκε ο κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων που µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν ως ασφάλεια στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήµατος.
Από την άλλη µεριά όµως, σηµειώθηκε µεγάλη µείωση του πληθωρισµού εξαιτίας
της µείωσης των τιµών των βασικών εµπορευµάτων, ιδιαίτερα του πετρελαίου, µε τον
Εν∆ΤΚ να κατεβαίνει θεαµατικά στο 1,6% το ∆εκέµβριο του 2008. Αντιδρώντας στη
µείωση των πληθωριστικών πιέσεων, η ΕΚΤ µείωσε το επιτόκιο των πράξεων κύριας
αναχρηµατοδότησης από τις 15/10/2008 κατά 50 µονάδες βάσης (από 4,25% σε
3,75%), από τις 12/11/2008 κατά 50 µονάδες βάσης (από 3,75% σε 3,25%) και από
τις 10/12/2008 κατά 75 µονάδες βάσης (από 3,25% σε 2,50%). Επίσης, στο τέλος του
2008 τα επιτόκια διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και διευκόλυνσης οριακής
χρηµατοδότησης είχαν φθάσει στα επίπεδα του 2% και 3% αντίστοιχα.
Επιπρόσθετα

των

όσων

αναφέρθηκαν

παραπάνω,

στο

∆ιάγραµµα

9.10

παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη κατά το έτος 2008 του επιτοκίου των πράξεων
κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations interest rate), του ρυθµού
µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ (Real GDP growth rate) και του Εναρµονισµένου
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). Με
σκοπό την παρουσίαση µιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για την εξέλιξη
των παραπάνω οικονοµικών µεταβλητών, το διάγραµµα καλύπτει ολόκληρη την
τριετία µε κέντρο το εξεταζόµενο έτος.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.10: Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών για την
Ευρωζώνη κατά το έτος 2008
Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών κατά το έτος 2008
6
Βασικό επιτόκιο
(MROs)

4
2

Ρυθµός
µεταβολής
Πραγµατικού
ΑΕΠ

0
-2
-4

1/1/2007
1/2/2007
1/3/2007
1/4/2007
1/5/2007
1/6/2007
1/7/2007
1/8/2007
1/9/2007
1/10/2007
1/11/2007
1/12/2007
1/1/2008
1/2/2008
1/3/2008
1/4/2008
1/5/2008
1/6/2008
1/7/2008
1/8/2008
1/9/2008
1/10/2008
1/11/2008
1/12/2008
1/1/2009
1/2/2009
1/3/2009
1/4/2009
1/5/2009
1/6/2009
1/7/2009
1/8/2009
1/9/2009
1/10/2009
1/11/2009
1/12/2009

-6

Εναρµονισµένος ∆είκτης
Τιµών
Καταναλωτή

9.11.2 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations MROs)
Τον Οκτώβριο του 2008 σηµειώθηκε µια σηµαντική αλλαγή στον τρόπο διενέργειας
των MROs. Ενώ µέχρι τις 9/10/2008 οι MROs διεξάγονταν ως δηµοπρασίες
ανταγωνιστικού επιτοκίου στις οποίες προβλεπόταν ελάχιστο επιτόκιο προσφορών,
από τις 9/10/2008 διεξάγονταν ως δηµοπρασίες σταθερού επιτοκίου στις οποίες
ικανοποιούνταν όλες οι προσφορές (η πρώτη πράξη αυτού του τύπου διακανονίστηκε
στις 15/10/2008). Σκοπός αυτού του µέτρου, όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση
της ΕΚΤ για το 2008 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2008, σελ. 119), ήταν να
διαµηνυθεί ότι η ΕΚΤ ήταν διατεθειµένη να προσφέρει όλη τη ρευστότητα που θα
ήταν αναγκαία να αποφευχθεί κρίση ρευστότητας.
Στη διάρκεια του 2008 αυξήθηκε ο αριθµός των αποδεκτών αντισυµβαλλοµένων σε
2.099 από 1.693 το 2007, ενώ κατά µέσο το 2008 συµµετείχαν στις MROs 443
αντισυµβαλλόµενοι, αριθµός που ήταν αυξηµένος κατά 31% σε σχέση µε αυτόν του
2007. Η αύξηση αυτή οφειλόταν στην αδυναµία πολλών αντισυµβαλλοµένων να
δανειστούν από την ελεύθερη αγορά. Όµως αναφέρεται µάλιστα στην Ετήσια Έκθεση
της ΕΚΤ για το 2008 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2008, σελ. 124), το µεγαλύτερο
µέρος της παραπάνω αύξησης σηµειώθηκε κατά το δίµηνο Οκτώβριος-Νοέµβριος
2008, µετά την καθιέρωση στις 9/10/2008 των δηµοπρασιών σταθερού επιτοκίου µε
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κατανοµή όλου του ποσού. Ενώ µέχρι τις 9/10/2008 κατανεµόταν στις δηµοπρασίες
ανταγωνιστικού επιτοκίου ποσό κατά µέσο όρο 175 δισ. ευρώ, µετά από την
ηµεροµηνία αυτή το ποσό κατανοµής αυξήθηκε κατά µέσο όρο σε 291 δισ. ευρώ.
9.11.3 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term
refinancing operations - LTROs)
Οι ειδικές συνθήκες που επικράτησαν το 2008 οδήγησαν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της ΕΚΤ να λάβει ορισµένα µέτρα και για τις LTROs.
Εκτός από τις τακτικές µηνιαίες LTROs τρίµηνης διάρκειας, πραγµατοποιήθηκαν
µέσα στο 2008:
α.

Συµπληρωµατικές LTROs µε διάρκεια τριών µηνών (Supplementary longerterm refinancing operations – SLTROs).

β.

LTROs διάρκειας έξι µηνών.

γ.

Τρεις ειδικές πράξεις αναχρηµατοδότησης µε διάρκεια ίση µε αυτήν της
περιόδου τήρησης (Special term refinancing operations – STROs).
Σηµειώνεται ότι στην παρούσα διπλωµατική διατριβή οι πράξεις αυτές
εντάσσονται στις LTROs για τους ακόλουθους λόγους:
-

Στο αρχείο µε τα στοιχεία όλων των πράξεων ανοικτής αγοράς της ΕΚΤ
από το 1999 και µετά (βλ. «Ηλεκτρονικές Πηγές Στοιχείων» στην Ενότητα
«Βιβλιογραφία - Αναφορές), οι πράξεις αυτές είναι ενταγµένες στις
LTROs.

-

Έχουν σαφώς πιο µεγάλη διάρκεια από τις MROs που είναι εβδοµαδιαίας
διάρκειας.

Από τις 29/10/2008 οι LTROs διεξάγονταν και αυτές ως δηµοπρασίες σταθερού
επιτοκίου (ίσο µε αυτό των MROs) στις οποίες γινόταν κατανοµή όλου του ποσού.
9.11.4 Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Ενώ µέχρι τις 5/10/2008 γινόταν επιλογή των αντισυµβαλλοµένων στις πράξεις αυτές
µε κριτήριο τη δραστηριότητά τους στην αγορά χρήµατος, αποφασίστηκε από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ να επιτρέπεται στο εξής η συµµετοχή όλων των
αντισυµβαλλοµένων που αφενός µεν έπαιρναν µέρος στις πράξεις ανοικτής αγοράς
του Ευρωσυστήµατος που διεξάγονταν µε τακτικές δηµοπρασίες, αφετέρου δε
πληρούσαν ορισµένα κριτήρια επιλογής που είχε τυχόν θεσπίσει η οικεία ΕθνΚΤ.
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Μέσα στο 2008, διενεργήθηκαν από την ΕΚΤ 25 συνολικά πράξεις εξοµάλυνσης. Οι
12 από αυτές διενεργήθηκαν σε τακτική βάση (την τελευταία ηµέρα κάθε περιόδου
τήρησης), ενώ οι υπόλοιπες διενεργούνταν ανάλογα µε τις συνθήκες που
επικρατούσαν σχετικά µε τη ρευστότητα ή µε τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια στην
αγορά χρήµατος.
9.11.5 Στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής αγοράς του έτους 2008
Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος αυτό παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.11.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.11: Πράξεις ανοικτής αγοράς έτους 2008

Είδος
πράξης

∆ιάρκεια

Κύριας
αναχρηµατοδότησης
(MRO)

1 εβδοµάδα

Πιο
µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης
(LTRO)

Αριθµός
συµµετεχόντων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά
πράξη
(*)

53

10.659.010,24

201.113,40

23.474

443

Ίση µε
περιόδου
τήρησης
3 µήνες

3

275.364,65

91.788,22

404

135

20

1.088.815,32

54.440,77

3.199

160

6 µήνες

5

179.637,96

35.927,59

722

144

28

1.543.817,93

55.136,35

4.325

154

25

1.845.156,16

73.806,25

1.240

50

106

14.047.984,33

132.528,15

29.039

274

Σύνολα LTROs
Εξοµάλυν
σης (finetuning)

Αριθµός
πράξεων

Mέσος όρος
κατανεµηΣυνολικά
θέντος
κατανεµηθέν
ποσού ανά
ποσό
πράξη
(σε εκατοµ. ευρώ)

1 ηµέρα,
1 εβδοµάδα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό
9.11.6 Πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα
Εκτός από τις πράξεις ανοικτής αγοράς που διενήργησε κατά το 2008 για την
εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής της, η ΕΚΤ διενήργησε κατά το έτος αυτό και
πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (USD) και ελβετικά φράγκα (CHF).
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α.

Παροχή ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (USD)
Τον Ιανουάριο του 2008, η ΕΚΤ ανανέωσε τις δύο πράξεις παροχής
ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ που είχε διενεργήσει για πρώτη φορά στην
ιστορία του Ευρωσυστήµατος το ∆εκέµβριο του 2007 έναντι αποδεκτών
ασφαλειών. Τα δολάρια ΗΠΑ είχαν αποκτηθεί µέσω της ανοικτής συµφωνίας
ανταλλαγής νοµισµάτων (swap

line) που είχε συνάψει η ΕΚΤ µε την

Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve System) το 2007, στο
πλαίσιο της πιστωτικής διευκόλυνσης σε δολάρια ΗΠΑ (US dollar Term
Auction Facility – TAF) της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Μετά από
µια προσωρινή διακοπή της διενέργειας των πράξεων αυτού του τύπου το
Φεβρουάριο του 2008, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε στις
11/3/2008 την εκ νέου παροχή ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ προς τους
αντισυµβαλλοµένους της λόγω των έντονων πιέσεων ρευστότητας στις αγορές
χρηµατοδότησης. Οι πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ
διενεργούνταν ανά δύο εβδοµάδες και ήταν διάρκειας 28 ηµερών. Σε
συνεργασία µε την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η ΕΚΤ ανακοίνωσε
στις 30/7/2008 την καθιέρωση, στο πλαίσιο της TAF, τη διενέργεια πράξεων
παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 84 ηµερών, χωρίς να
διακοπεί η παράλληλη διενέργεια των πράξεων διάρκειας 28 ηµερών.
Στα µέσα Σεπτεµβρίου 2008 παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση των εντάσεων
στις χρηµαταγορές του δολαρίου ΗΠΑ που έκανε εξαιρετικά δύσκολη την
άντληση κεφαλαίων σε δολάρια ΗΠΑ από µη αµερικανικά πιστωτικά
ιδρύµατα. Η ΕΚΤ καθιέρωσε τότε επιπρόσθετες πράξεις παροχής ρευστότητας
σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ηµερών, καθώς επίσης και πράξεις διάρκειας
µίας ηµέρας.
Στις 15/10/2008, και σε συνεργασία µε την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των
ΗΠΑ, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι θα ικανοποιούσε όλες τις προσφορές που θα
υποβάλλονταν στις δηµοπρασίες σταθερού επιτοκίου για τις πράξεις µε
διάρκεια 7, 28 και 84 ηµερών. Σηµειώνεται στο σηµείο αυτό ότι οι µέχρι τότε
πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ είχαν τη µορφή συµφωνιών
επαναγοράς. Επιπρόσθετα των πράξεων αυτών, η ΕΚΤ ανακοίνωσε την
παραπάνω ηµέρα τη διενέργεια πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια
ΗΠΑ µε τη µορφή ανταλλαγής ευρώ/δολαρίων ΗΠΑ (swap operations). Όπως
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και οι πράξεις επαναγοράς, οι πράξεις αυτές ανταλλαγής ευρώ/δολαρίων ΗΠΑ
έγιναν στο πλαίσιο της συµφωνίας ανταλλαγής νοµισµάτων µε την
Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε µέχρι τις
30/4/2009. Σε αντίθεση πάντως µε τις πράξεις µε τη µορφή συµφωνιών
επαναγοράς στις οποίες υπήρχαν υψηλές προσφορές από µεγάλο αριθµό
αντισυµβαλλοµένων, στις πράξεις ανταλλαγής ευρώ/δολαρίων η συµµετοχή
ήταν περιορισµένη και µε χαµηλά ποσά προσφορών.
β.

Παροχή ρευστότητας σε ελβετικά φράγκα (CHF)
Τον Οκτώβριο του 2008 σηµειώθηκαν εντάσεις στις αγορές χρήµατος που
είχαν ως αποτέλεσµα την άνοδο των βραχυπρόθεσµων επιτοκίων της
χρηµαταγοράς του ελβετικού φράγκου, ενώ στις τράπεζες της Ευρωζώνης
δηµιουργήθηκαν αυξηµένες ανάγκες χρηµατοδότησης σε ελβετικά φράγκα.
Στις 15/10/2008, η ΕΚΤ εγκαινίασε πράξεις παροχής ρευστότητας σε ελβετικά
φράγκα, τα οποία θα αποκτούσε µέσω συµφωνίας ανταλλαγής νοµισµάτων µε
την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας (Swiss National Bank – SNB).
Οι πράξεις αυτές είχαν τη µορφή ανταλλαγής ευρώ/ελβετικών φράγκων µε
σταθερή τιµή, ενώ το ανώτατο ποσό κατανοµής καθοριζόταν ύστερα από
συνεννόηση µε την SNB. Η διάρκειά τους αρχικά ήταν 7 ηµέρες, ενώ στη
συνέχεια προστέθηκαν και πράξεις διάρκειας 12 εβδοµάδων (84 ηµερών).
Όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2008 (Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, 2008, σελ. 122), οι πράξεις παροχής ρευστότητας σε
ελβετικά φράγκα είχαν µέτρια ζήτηση, ενώ σε όλες τις πράξεις που
διενεργήθηκαν το σύνολο των προσφορών ήταν χαµηλότερο του προς
κατανοµή ποσού.

Τα στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα
παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.12.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.12: Πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα έτους 2008

Είδος
πράξης

Παροχή
ρευστότητας σε
USD

∆ιάρκεια

Αριθµός
συµµετεχόντων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά πράξη
(*)

1 ηµέρα

22

1.119.708,00

50.895,82

1.146

52

1 εβδοµάδα

18

798.536,00

44.363,11

622

35

2 εβδοµάδες

2

57.660,00

28.830,00

53

27

22

544.325,00

24.742,05

982

45

7

180.383,00

25.769,00

293

42

71

2.700.612,00

38.036,79

3.096

44

11

144.588,30

13.144,39

387

35

4

2.617,80

654,45

25

6

15

147.206,10

9.813,74

412

27

4 εβδοµάδες
12 εβδοµάδες
(84 ηµ.)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ USD

Παροχή
ρευστότητας σε
CHF

Αριθµός
πράξεων

Mέσος όρος
κατανεµηΣυνολικά
θέντος
κατανεµηθέν
ποσού ανά
ποσό
πράξη
(σε εκατοµ.)

1 εβδοµάδα
12
εβδοµ.
(84 ηµ.)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ CHF

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό

9.12

ΕΤΟΣ 2009 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΣΗΣ

9.12.1 Γενική εικόνα
Η χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008, η οποία οξύνθηκε το φθινόπωρο του ίδιου
έτους, «κληρονόµησε» κατά το 2009 στην Ευρωζώνη ένα δυσµενές περιβάλλον που
χαρακτηριζόταν από σοβαρή οικονοµική επιβράδυνση και δυσλειτουργία του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Στην προσπάθεια αντιµετώπισης της οικονοµικής επιβράδυνσης, στο πλαίσιο της
οποίας αναµένονταν υποτονικές πληθωριστικές πιέσεις, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
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ΕΚΤ µείωσε τέσσερεις φορές, από τον Ιανουάριο µέχρι το Μάιο του 2009, το
επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης κατά συνολικά 150 µονάδες
βάσης, φθάνοντάς το τελικά στο 1%, όπου και παρέµεινε αµετάβλητο µέχρι το τέλος
του έτους. Πιο συγκεκριµένα, έγιναν οι ακόλουθες µειώσεις του επιτοκίου

των

πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης:
-

Από τις 21/1/2009 κατά 50 µονάδες βάσης (από 2,5% σε 2%).

-

Από τις 11/3/2009 κατά 50 µονάδες βάσης (από 2% σε 1,5%).

-

Από τις 8/4/2009 κατά 25 µονάδες βάσης (από 1,5% σε 1,25%).

-

Από τις 13/5/2009 κατά 25 µονάδες βάσης (από 1,25% σε 1%).

Επίσης, µετά από τέσσερεις διαδοχικές µειώσεις κατά τις παραπάνω ηµεροµηνίες,
στις 13/5/2009 τα επιτόκια διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και διευκόλυνσης
οριακής χρηµατοδότησης είχαν διαµορφωθεί σε 0,25% και 1,75% αντίστοιχα.
Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι δυσλειτουργίες στην αγορά χρήµατος, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε επίσης στις 7/5/2009 την υιοθέτηση
πέντε συµπληρωµατικών µη συµβατικών µέτρων, τα οποία περιγράφονται παρακάτω
µε τον όρο «Ενισχυµένη Πιστωτική Στήριξη». Όπως αναφέρεται στην Ετήσια
Έκθεση της ΕΚΤ για το 2009 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2009, σελ. 20), σκοπός
των µέτρων αυτών ήταν η διευκόλυνση της µετάδοσης των χαµηλότερων επιτοκίων
της ΕΚΤ στην αγορά χρήµατος και στα επιτόκια τραπεζικών χορηγήσεων, κάτι που
δεν µπορούσε να επιτευχθεί µε τη µείωση των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ και µόνο.
Επιπρόσθετα

των

όσων

αναφέρθηκαν

παραπάνω,

στο

∆ιάγραµµα

9.11

παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη κατά το έτος 2009 του επιτοκίου των πράξεων
κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations interest rate), του ρυθµού
µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ (Real GDP growth rate) και του Εναρµονισµένου
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). Με
σκοπό την παρουσίαση µιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για την εξέλιξη
των παραπάνω οικονοµικών µεταβλητών, το διάγραµµα καλύπτει ολόκληρη την
τριετία µε κέντρο το εξεταζόµενο έτος.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.11: Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών για την
Ευρωζώνη κατά το έτος 2009
Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών κατά το έτος 2009
6
Βασικό επιτόκιο
(MROs)

4
2
0

Ρυθµός
µεταβολής
Πραγµατικού
ΑΕΠ

-2
-4

1/1/2008
1/2/2008
1/3/2008
1/4/2008
1/5/2008
1/6/2008
1/7/2008
1/8/2008
1/9/2008
1/10/2008
1/11/2008
1/12/2008
1/1/2009
1/2/2009
1/3/2009
1/4/2009
1/5/2009
1/6/2009
1/7/2009
1/8/2009
1/9/2009
1/10/2009
1/11/2009
1/12/2009
1/1/2010
1/2/2010
1/3/2010
1/4/2010
1/5/2010
1/6/2010
1/7/2010
1/8/2010
1/9/2010
1/10/2010
1/11/2010
1/12/2010

-6

Εναρµονισµένος ∆είκτης
Τιµών
Καταναλωτή

9.12.2 Ενισχυµένη Πιστωτική Στήριξη (Enhance Credit Support)
Η «Ενισχυµένη Πιστωτική Στήριξη» περιελάµβανε τα ακόλουθα πέντε µη συµβατικά
µέτρα που αποσκοπούσαν στη δηµιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών χρηµατοδότησης
και στην ενίσχυση της ροής των πιστώσεων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις:
-

Παροχή απεριόριστης ρευστότητας στις τράπεζες της Ευρωζώνης µε σταθερό
επιτόκιο για όλες σχεδόν τις πράξεις αναχρηµατοδότησης, µε την προϋπόθεση
διαθεσιµότητας επαρκών ασφαλειών.

-

Επιµήκυνση της µέγιστης διάρκειας των πράξεων αναχρηµατοδότησης από
τους τρεις µήνες στο ένα έτος.

-

∆ιεύρυνση του καταλόγου των περιουσιακών στοιχείων που µπορούσαν να
γίνουν αποδεκτά ως ασφάλεια.

-

Παροχή ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ και σε ελβετικά φράγκα.

-

Εγκαινίαση του Προγράµµατος Αγοράς Καλυµµένων Οµολογιών (Covered
Bond Purchase Programme – CBPP) το οποίο αποφασίστηκε από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ το Μάιο του 2009 και ξεκίνησε να
εφαρµόζεται στις 6/7/2009 µε στόχο την πραγµατοποίηση οριστικών αγορών
τίτλων από την πρωτογενή και δευτερογενή αγορά, συνολικού ύψους 60 δισ.
ευρώ. Έως το τέλος του 2009 είχαν αγοραστεί από το Ευρωσύστηµα
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καλυµµένες οµολογίες συνολικής αξίας 28 δισ. ευρώ περίπου από την
πρωτογενή και δευτερογενή αγορά.
Κάνοντας µια αποτίµηση των παραπάνω µέτρων που, όπως είχε ανακοινωθεί θα
ίσχυαν µόνο για όσο χρόνο επικρατούσαν οι δυσµενείς συνθήκες που προκάλεσε η
κρίση, η Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2009 αναφέρει ότι τα εν λόγω µη συµβατικά
µέτρα στήριξαν την πρόσβαση του τραπεζικού τοµέα σε ρευστότητα και βοήθησαν
στην ανάκαµψη της οικονοµίας της Ευρωζώνης (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
2009, σελ. 21). Με τη βοήθεια των παραπάνω µέτρων, αλλά και της πρωτοφανούς για
τα µέχρι τότε δεδοµένα µείωσης των βασικών επιτοκίων, σηµειώθηκε σηµαντική
µείωση στα επιτόκια της αγοράς χρήµατος και αµβλύνθηκαν οι διαφορές τους µε τα
επιτόκια των τραπεζικών δανείων.
9.12.3 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations MROs)
Και οι 52 MROs του 2009 διενεργήθηκαν ως δηµοπρασίες σταθερού επιτοκίου,
καλύπτοντας απολύτως το σύνολο των προσφορών. Ο αριθµός των αποδεκτών
αντισυµβαλλοµένων ανήλθε σε 2.157 έναντι 2.099 το 2008. Αντίθετα µειώθηκε σε
401 ο µέσος αριθµός των συµµετεχόντων αντισυµβαλλοµένων ανά MRO, έναντι 443
το 2008. Από τον Ιούνιο του 2009 και µέχρι το τέλος του ίδιου έτους, ξεκίνησε µια
φθίνουσα πορεία τόσο στον αριθµό των συµµετεχόντων στις MROs, όσο και στα
ποσά κατανοµής.
9.12.4 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term
refinancing operations - LTROs)
Εκτός από τις τακτικές µηνιαίες LTROs, κατά το 2009 διενεργήθηκαν επίσης:
α.

Συµπληρωµατικές LTROs τρίµηνης ή εξάµηνης διάρκειας.

β.

Πράξεις ειδικής διάρκειας (ίσης µε τη διάρκεια της περιόδου τήρησης).

γ.

Τρεις έκτακτες LTROs ετήσιας διάρκειας µε σκοπό την παροχή ρευστότητας.
Οι δύο πρώτες από αυτές διενεργήθηκαν στις 25/6/2009 και 1/10/2009
αντίστοιχα, ως δηµοπρασίες µε σταθερό επιτόκιο ίσο µε αυτό των MROs και
µε κατανοµή όλου του ποσού. Η τρίτη LTRO ετήσιας διάρκειας διενεργήθηκε
στις 17/12/2009 µε επιτόκιο ίσο µε το µέσο ελάχιστο επιτόκιο προσφορών ή
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µε το σταθερό επιτόκιο των MROs (όποιο από τα δύο ίσχυε σε κάθε
συγκεκριµένη MRO) κατά τη διάρκεια της πράξης (ακριβώς 371 ηµέρες).
Οι πράξεις ετήσιας διάρκειας αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δηµοφιλείς καθώς
επέτρεψαν στους αντισυµβαλλοµένους να επιµηκύνουν σηµαντικά τη
διάρκεια της αναχρηµατοδότησής τους από το Ευρωσύστηµα.
9.12.5 Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Σε όλη τη διάρκεια του 2009 παρέµεινε σε ισχύ η από τις 6/10/2008 απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ να αποδέχεται τη συµµετοχή στις πράξεις
εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας όλων των
αντισυµβαλλοµένων που ήταν αποδεκτοί στις πράξεις ανοικτής αγοράς του
Ευρωσυστήµατος που διεξάγονταν µε τακτικές δηµοπρασίες, ενώ παράλληλα
πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής που ενδεχοµένως είχε θεσπίσει η οικεία ΕθνΚΤ.
Κατά το 2009 διενεργήθηκαν 12 τέτοιες πράξεις ως δηµοπρασίες µε ανταγωνιστικό
επιτόκιο και µέγιστο επιτόκιο προσφορών ίσο προς το σταθερό επιτόκιο των
αντίστοιχων MROs. Όλες οι εν λόγω πράξεις είχαν διάρκεια µιας ηµέρας και
αποσκοπούσαν στην άντληση ρευστότητας.
9.12.6 Στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής αγοράς του έτους 2009
Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος αυτό παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.13.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.13: Πράξεις ανοικτής αγοράς έτους 2009

Είδος
πράξης
Κύριας
αναχρηµατοδότησης
(MRO)

∆ιάρκεια
1 εβδοµάδα

Ίση µε
περιόΠιο
µακροπρό- δου
τήρησης
θεσµης
αναχρηµα- 3 µήνες
τοδότησης 6 µήνες
(LTRO)
1 έτος
Σύνολα LTROs
Εξοµάλυν
σης (finetuning)

1 ηµέρα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Αριθµός
πράξεων

Συνολικά
κατανεµηθέν
ποσό

Mέσος όρος
κατανεµηθέντος
ποσού ανά
πράξη

(σε εκατοµ. ευρώ)

Αριθµός
συµµετεχόντων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά πράξη
(*)

52

7.787.148,05

149.752,85

20.864

401

12

735.524,95

61.293,75

968

81

24

339.835,45

14.159,81

1.108

46

12

133.578,27

11.131,52

616

51

3

614.419,00

204.806,33

1.934

645

51

1.823.357,67

35.752,11

4.626

91

12

1.850.023,00

154.168,58

1.637

136

115

11.460.528,72

99.656,77

27.127

236

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό

9.12.7 Πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα
Εκτός από τις πράξεις ανοικτής αγοράς που διενήργησε κατά το 2009 για την
εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής της, η ΕΚΤ διενήργησε κατά το έτος αυτό και
πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (USD) και ελβετικά φράγκα (CHF).
α.

Παροχή ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (USD)
Λόγω της µεταβλητότητας στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, η ΕΚΤ
διακανόνισε κατά το 2009 συνολικά 77 πράξεις παροχής ρευστότητας σε
δολάρια ΗΠΑ (δύο από τις πράξεις αυτές διενεργήθηκαν στις 30/12/2008
αλλά διακανονίστηκαν στις 2/1/2009). Τα δολάρια ΗΠΑ είχαν αποκτηθεί
µέσω της ανοικτής συµφωνίας ανταλλαγής νοµισµάτων (swap line) που είχε
συνάψει η ΕΚΤ µε την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve
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System) το 2007, στο πλαίσιο της πιστωτικής διευκόλυνσης σε δολάρια ΗΠΑ
(US dollar Term Auction Facility – TAF) της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των
ΗΠΑ. Η συµφωνία αυτή είχε παραταθεί αρκετές φορές και η τελευταία
παράτασή της ήταν µέχρι τις 1/2/2010.
Οι παραπάνω πράξεις ήταν διάρκειας 7, 28 και 84 ηµερών, και διενεργήθηκαν
ως δηµοπρασίες σταθερού επιτοκίου µε κατανοµή όλου του ποσού. Οι 7 από
τις πράξεις αυτές είχαν τη µορφή ανταλλαγής ευρώ/δολαρίων ΗΠΑ και
διακόπηκαν στο τέλος του Ιανουαρίου 2009, λόγω περιορισµένης ζήτησης. Οι
υπόλοιπες 70 πράξεις είχαν τη µορφή αντιστρεπτέων συναλλαγών έναντι
ασφαλειών.
β.

Παροχή ρευστότητας σε ελβετικά φράγκα (CHF)
Κατά τη διάρκεια του 2009, και στο πλαίσιο της συµφωνίας που είχε
υπογράψει τον Οκτώβριο του 2008 µε την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας
(Swiss

National

Bank

–

SNB),

η

ΕΚΤ

διενήργησε

µε

τους

αντισυµβαλλοµένους της 51 πράξεις ανταλλαγής ευρώ/ελβετικών φράγκων.
Τα στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα κατά
το έτος αυτό παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.14. Σηµειώνεται ότι σε µία πράξη
παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (USD) δεν συµµετείχαν αντισυµβαλλόµενοι
(δεν υποβλήθηκαν προσφορές).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.14: Πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα έτους 2009

Είδος
πράξης
Παροχή
ρευστότητας σε
USD

∆ιάρκεια
1 εβδοµάδα
4 εβδοµάδες
12 εβδοµάδες
(84 ηµ.)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ USD

Παροχή
ρευστότητας σε
CHF

1 εβδοµάδα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΕ CHF

Mέσος
όρος
κατανεµηΣυνολικά
θέντος
Αριθµός
κατανεµηθέν ποσού ανά
πράξεων
ποσό
πράξη (**) Αριθµός
Συνο- Με συµ
συµµετε(σε εκατοµ.)
λικά µετοχή
χόντων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά
πράξη
(*)(**)

55

55

2.435.294,60

44.278,08

684

12

9

9

92.300,00

10.255,56

102

11

13

12

88.258,00

7.354,83

155

13

77

76

2.615.852,60

34.419,11

941

12

51

51

822.884,50

16.134,99

1.747

34

51

51

822.884,50

16.134,99

1.747

34

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό
(**) Οι µέσοι όροι έχουν υπολογισθεί µε βάση µόνο τις πράξεις στις οποίες υπήρχε
συµµετοχή αντισυµβαλλοµένων
9.13

ΕΤΟΣ 2010 – ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

9.13.1 Γενική εικόνα
Στη διάρκεια του 2010, και ιδιαίτερα το Μάιο, παρατηρήθηκαν σοβαρές εντάσεις σε
ορισµένες αγορές οµολόγων που αντανακλούσαν την κρίση χρέους. Αντίθετα, δεν
σηµειώθηκαν πληθωριστικές ή αντιπληθωριστικές πιέσεις, ενώ

παράλληλα

διαφαίνονταν ευνοϊκές εξελίξεις σε σχέση µε την οικονοµική ανάπτυξη. Μέσα σ’
αυτό το περιβάλλον, η ΕΚΤ άφησε αµετάβλητα σε όλη τη διάρκεια του 2010 τα
βασικά επιτόκια στα ιστορικώς χαµηλά επίπεδα του Μαΐου του 2009. Έτσι το
επιτόκιο κύριας αναχρηµατοδότησης παρέµεινε στο 1%, ενώ τα επιτόκια
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης στο
0,25% και 1,75% αντίστοιχα.
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Στις αρχές του 2010 άρχισαν σταδιακά να αποσύρονται ορισµένα από τα µη
συµβατικά µέτρα που είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια του 2009, καθώς υπήρχαν
θετικές προβλέψεις για τη βελτίωση των συνθηκών στις χρηµατοπιστωτικές αγορές.
Εξαίρεση αποτέλεσαν οι πράξεις ειδικής διάρκειας (ίσης µε τη διάρκεια της
αντίστοιχης περιόδου τήρησης). Όπως άλλωστε αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της
ΕΚΤ για το 2010, τα µη συµβατικά µέτρα «υπήρξαν µια έκτακτη αντίδραση σε
εξαιρετικές περιστάσεις», καθώς επίσης ότι «είναι, εκ κατασκευής προσωρινής
φύσεως» (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2010, σελ. 19).
Όµως, το Μάιο του 2010 σηµειώθηκε κρίση στις αγορές οµολόγων σε ορισµένες
χώρες της Ευρωζώνης για τις οποίες υπήρχε ανησυχία σχετικά µε τη
διατηρησιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών τους. Οι αποδόσεις ιδιαίτερα των
ελληνικών κρατικών οµολόγων διαµορφώθηκαν σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα σε
σχέση µε το γερµανικό οµόλογο αναφοράς.
Η ΕΚΤ αναγκάστηκε τότε να εγκαινιάσει στις 12/5/2010 το Πρόγραµµα Αγοράς
Τίτλων (Securities Market Programme – SMP) και να επαναφέρει ορισµένα από τα
µη συµβατικά µέτρα που είχε αποσύρει στις αρχές του έτους.
Μέσω του SMP, το Ευρωσύστηµα µπορούσε να παρεµβαίνει στις αγορές κρατικών
και ιδιωτικών χρεογράφων της Ευρωζώνης, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι
δυσλειτουργίες σε ορισµένα τµήµατα των αγορών τίτλων, αποκαθιστώντας έτσι την
οµαλή µετάδοση της νοµισµατικής πολιτικής προς την πραγµατική οικονοµία. Όπως
αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2010 (Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, 2010, σελ. 106), η απορρόφηση της ρευστότητας που παρεχόταν µέσω του
SMP γινόταν σε εβδοµαδιαία βάση µέσω της αποδοχής καταθέσεων καθορισµένης
διάρκειας. Η ρύθµιση αυτή είχε ως στόχο να µην επηρεαστεί η κατεύθυνση της
νοµισµατικής πολιτικής από τις παρεµβάσεις που γίνονταν στο πλαίσιο του SMP.
Στη διάρκεια του 2010 συνεχίστηκε η λειτουργία του Προγράµµατος Αγοράς
Καλυµµένων Οµολογιών (Covered Bond Purchase Programme – CBPP) το οποίο είχε
εγκαινιάσει η ΕΚΤ το 2009 µε στόχο την πραγµατοποίηση οριστικών αγορών τίτλων
από την πρωτογενή και δευτερογενή αγορά, συνολικού ύψους 60 δις. ευρώ. Ο στόχος
αυτός επιτεύχθηκε στις 30/6/2010.
Παρά τα µέτρα που έλαβε το Ευρωσύστηµα, οι διαφορές αποδόσεων συνέχισαν να
διευρύνονται µέχρι το τέλος του 2010. Σε σχέση µε τη χώρα µας, η ΕΚΤ ανέστειλε
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στις 3/5/2010 την εφαρµογή της ελάχιστης πιστωτικής διαβάθµισης ως κριτηρίου
καταλληλότητας για τα οµόλογα που είχαν εκδοθεί από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή
καλύπτονταν από την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Η εξέλιξη αυτή συνέβη
µετά την οριστικοποίηση του κοινού προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
∆ΝΤ για την Ελλάδα.
Στη διάρκεια του 2010 παρέµειναν σε ισχύ τα προσωρινά µέτρα που είχαν εισαχθεί
στα τέλη του 2008 και µε τα οποία είχε διευρυνθεί ο κατάλογος των αποδεκτών
ασφαλειών.
Επιπρόσθετα

των

όσων

αναφέρθηκαν

παραπάνω,

στο

∆ιάγραµµα

9.12

παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη κατά το έτος 2010 του επιτοκίου των πράξεων
κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations interest rate), του ρυθµού
µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ (Real GDP growth rate) και του Εναρµονισµένου
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). Με
σκοπό την παρουσίαση µιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για την εξέλιξη
των παραπάνω οικονοµικών µεταβλητών, το διάγραµµα καλύπτει ολόκληρη την
τριετία µε κέντρο το εξεταζόµενο έτος.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.12: Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών για την
Ευρωζώνη κατά το έτος 2010
Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών κατά το έτος 2010
4
Βασικό επιτόκιο
(MROs)

3
2
1
0
-1

Ρυθµός
µεταβολής
Πραγµατικού
ΑΕΠ

-2
-3
-4
-5
1/1/2009
1/2/2009
1/3/2009
1/4/2009
1/5/2009
1/6/2009
1/7/2009
1/8/2009
1/9/2009
1/10/2009
1/11/2009
1/12/2009
1/1/2010
1/2/2010
1/3/2010
1/4/2010
1/5/2010
1/6/2010
1/7/2010
1/8/2010
1/9/2010
1/10/2010
1/11/2010
1/12/2010
1/1/2011
1/2/2011
1/3/2011
1/4/2011
1/5/2011
1/6/2011
1/7/2011
1/8/2011
1/9/2011
1/10/2011
1/11/2011
1/12/2011

-6
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Εναρµονισµένος ∆είκτης
Τιµών
Καταναλωτή

9.13.2 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations MROs)
Σε όλη τη διάρκεια του έτους, οι MROs διεξάγονταν µέσω δηµοπρασιών σταθερού
επιτοκίου µε πλήρη κατανοµή.
9.13.3 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term
refinancing operations - LTROs)
Στο πλαίσιο διακοπής ορισµένων από τα µη συµβατικά µέτρα που είχαν θεσπιστεί µε
σκοπό την αντιµετώπιση κρίσης του 2008, αποφασίστηκε η διακοπή των LTROs
διάρκειας έξι ή δώδεκα µηνών, καθώς επίσης και των συµπληρωµατικών LTROs
διάρκειας τριών µηνών. Από τις 28/4/2010 άρχισε πάλι να εφαρµόζεται στις τακτικές
LTROs η µέθοδος δηµοπρασίας ανταγωνιστικού επιτοκίου.
Τελικά όµως η LTRO που κατανεµήθηκε στις 28/4/2010 ήταν η µόνη που
διενεργήθηκε µέσω δηµοπρασίας µε ανταγωνιστικό επιτόκιο. Η αναταραχή που
επικράτησε στη συνέχεια σε ορισµένα τµήµατα των χρηµατοπιστωτικών αγορών
οδήγησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ να αποφασίσει στις 10/5/2010 ότι οι
LTROs θα διενεργούνται και πάλι µε την µέθοδο της δηµοπρασίας σταθερού
επιτοκίου µε πλήρη κατανοµή, καθώς επίσης ότι θα διεξαχθεί στις 12/5/2010 µια
LTRO διάρκειας έξι µηνών µε πλήρη κατανοµή. Με την εξέλιξη αυτή, όπως
αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2010 (Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, 2010, σελ. 107), ο όγκος της παρεχόµενης ρευστότητας συνέχισε να
καθορίζεται κυρίως από τη ζήτηση και τις προτιµήσεις των αντισυµβαλλοµένων και
όχι από το Ευρωσύστηµα.
Στη διάρκεια του 2010 διενεργήθηκαν επίσης 12 πράξεις ειδικής διάρκειας (ίσης µε
αυτής της αντίστοιχης περιόδου τήρησης), µέσω δηµοπρασιών σταθερού επιτοκίου
µε πλήρη κατανοµή.
9.13.4 Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 9.13.1, η ΕΚΤ διενεργούσε κατά το 2010 πράξεις
εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας για την αποδοχή
καταθέσεων που είχαν διάρκεια µιας εβδοµάδας και για ποσό ανά εβδοµάδα ίσο µε
την αξία που είχε διακανονιστεί µέσω του SMP. Οι πράξεις αυτές διενεργούνταν
µέσω δηµοπρασιών µε ανταγωνιστικό επιτόκιο και µε µέγιστο επιτόκιο προσφορών
1%.
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Στη διάρκεια του 2010 διενεργήθηκαν επίσης σε τακτική βάση δώδεκα πράξεις
εξοµάλυνσης που είχαν ως σκοπό την αποκατάσταση της ισορροπίας ρευστότητας
κατά την τελευταία ηµέρα των περιόδων τήρησης. Όλες οι εν λόγω πράξεις, µέσω
των οποίων απορροφήθηκε ρευστότητα, διενεργήθηκαν µέσω δηµοπρασιών µε
ανταγωνιστικό επιτόκιο και µε µέγιστο επιτόκιο προσφορών ίσο µε το σταθερό
επιτόκιο των MROs.
9.13.5 Στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής αγοράς του έτους 2010
Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος αυτό παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.15.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.15: Πράξεις ανοικτής αγοράς έτους 2010

Είδος
πράξης
Κύριας
αναχρηµατοδότησης
(MRO)
Πιο
µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης
(LTRO)

∆ιάρκεια

Αριθµός
πράξεων

Συνολικά
κατανεµηθέν
ποσό

Mέσος όρος
κατανεµηθέντος
ποσού ανά
πράξη

(σε εκατοµ. ευρώ)

Αριθµός
συµµετεχόντων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά πράξη
(*)

1 εβδοµάδα

52

6.959.216,50

133.831,09

5.970

115

Ίση µε
περιόδου
τήρησης

12

395.993,05

32.999,42

316

26

3 µήνες

12

540.839,37

45.069,95

1.178

98

6 µήνες

2

53.543,40

26.771,70

118

59

26

990.375,82

38.091,38

1.612,00

62

49

4.845.511,80

98.888,00

4.597

94

127

12.795.104,12

100.748,85

12.179

96

Σύνολα LTROs
Εξοµάλυν1-8
σης (fineηµέρες
tuning)
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό

9.13.6 Πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα
Εκτός από τις πράξεις ανοικτής αγοράς που διενήργησε κατά το 2010 για την
εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής της, η ΕΚΤ διενήργησε κατά το έτος αυτό και
πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (USD) και ελβετικά φράγκα (CHF).
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α.

Παροχή ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (USD)
Τον Ιανουάριο του 2010 η ΕΚΤ διενήργησε τέσσερεις πράξεις παροχής
ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ µέσω δηµοπρασιών σταθερού επιτοκίου µε
πλήρη κατανοµή του ποσού και διάρκεια 7 ηµερών. Λόγω της βελτίωσης των
συνθηκών στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, η συµφωνία ανταλλαγής
ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ µε την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (US Federal
Reserve System) που ήταν σε ισχύ από το 2007 διακόπηκε µετά τις 31/1/2010.
Όµως, λόγω των εντάσεων που σηµειώθηκαν στη συνέχεια σε ορισµένες
αγορές της ζώνης του ευρώ, η συµφωνία ενεργοποιήθηκε εκ νέου στις
10/5/2010 του 2010, οπότε η ΕΚΤ άρχισε και πάλι να διενεργεί πράξεις
παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ. Οι πράξεις αυτές έλαβαν τη µορφή
συµφωνιών επαναγοράς και διενεργήθηκαν µέσω δηµοπρασιών µε σταθερό
επιτόκιο και πλήρη κατανοµή.

β.

Παροχή ρευστότητας σε ελβετικά φράγκα (CHF)
Τον Ιανουάριο του 2010, η ΕΚΤ διενήργησε τέσσερεις πράξεις ανταλλαγής
ευρώ/φράγκων Ελβετίας µε διάρκεια επτά ηµερών, προκειµένου να χορηγήσει
ρευστότητα σε ελβετικά φράγκα. Η διενέργεια πράξεων αυτού του τύπου
διακόπηκε µετά τις 31/1/2010, λόγω της πτώσης της ζήτησης σε ελβετικά
φράγκα, καθώς και της βελτίωσης των συνθηκών στις αγορές άντλησης
κεφαλαίων.

Τα στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα κατά
τη διάρκεια του 2010 παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.16. Σηµειώνεται ότι σε 12
πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (USD) δεν συµµετείχαν
αντισυµβαλλόµενοι (δεν υποβλήθηκαν προσφορές).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.16: Πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα έτους 2010

Αριθµός πράξεων
Είδος
πράξης
Παροχή
ρευστότητας σε
USD

∆ιάρκεια
1 εβδοµάδα
2 εβδοµάδες
4 εβδ.
(84 ηµ.)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ USD

Παροχή
ρευστότητας σε
CHF

1 εβδοµάδα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ CHF

Συνο- Με συµλικά µετοχή

Συνολικά
κατανεµηθέν
ποσό

Mέσος
όρος
κατανεµηθέντος
ποσού ανά
πράξη
(**)

(σε εκατοµ.)

Αριθµός
συµµετεχόντων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά
πράξη
(*)(**)

36

24

23.165,00

965,21

37

2

1

1

75,00

75,00

1

1

1.032,00

1.032,00

6

6

1

1

38

26

24.272,00

933,54

44

2

4

4

4.797,10

1.199,28

32

8

4

4

4.797,10

1.199,28

32

8

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό
(**) Οι µέσοι όροι έχουν υπολογισθεί µε βάση µόνο τις πράξεις στις οποίες υπήρχε
συµµετοχή αντισυµβαλλοµένων
9.14

ΕΤΟΣ 2011 – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

9.14.1 Γενική εικόνα
Το 2011 ήταν µια ακόµη δύσκολη χρονιά για το Ευρωσύστηµα. Η αύξηση των τιµών
στα βασικά εµπορεύµατα αύξησε σοβαρά τις πληθωριστικές πιέσεις. Η ύπαρξη
άφθονης ρευστότητας ενίσχυε τους φόβους για µεγαλύτερη άνοδο στις τιµές. Για το
λόγο αυτό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αύξησε τα βασικά επιτόκια δύο φορές
µέχρι το καλοκαίρι του 2011. Την πρώτη φορά, στις 13/4/2011, τα βασικά επιτόκια
αυξήθηκαν κατά 25 µονάδες βάσης. Η ίδια ακριβώς αύξηση δόθηκε και τη δεύτερη
φορά, στις 13/7/2011. Μετά τις δύο αυτές αυξήσεις, το επιτόκιο κύριας
αναχρηµατοδότησης έφθασε στο 1,50%, ενώ τα επιτόκια διευκόλυνσης αποδοχής
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καταθέσεων και διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης στο 0,75% και 2,25%
αντίστοιχα.
Το καλοκαίρι του 2011 οι εντάσεις που είχαν σηµειωθεί στις αγορές κρατικών
οµολόγων στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, έπληξαν αρχικά την
Ιταλία και την Ισπανία, και στη συνέχεια και άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Όπως
αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2011 (Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, 2011, σελ. 16), οι εντάσεις αυτές αντικατόπτριζαν ζητήµατα βιωσιµότητας
των δηµόσιων οικονοµικών των παραπάνω χωρών, ανησυχίες γενικότερα για τις
προοπτικές της παγκόσµιας οικονοµίας και αβεβαιότητα για τους όρους µε τους
οποίους θα παρεχόταν η χρηµατοδοτική στήριξη προς τις χώρες της Ευρωζώνης που
αντιµετώπιζαν κρίση χρέους.
Οι παραπάνω δυσµενείς εξελίξεις ανάγκασαν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ να
λάβει ορισµένα µη συµβατικά µέτρα που, όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της
ΕΚΤ για το 2011 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2011, σελ. 18), είχαν ως σκοπό να
ενθαρρύνουν τις τράπεζες να συνεχίσουν να χορηγούν δάνεια στα νοικοκυριά και
στις µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµένα, τον Αύγουστο του 2011
ανακοινώθηκε ότι το Ευρωσύστηµα θα συνέχιζε να παρέχει ρευστότητα µέσω
δηµοπρασιών µε σταθερό επιτόκιο και πλήρη κατανοµή τουλάχιστον µέχρι τις αρχές
του επόµενου έτους, ενώ τον Οκτώβριο δόθηκε παράταση µέχρι το τέλος του πρώτου
εξαµήνου του 2012. Επίσης, εισήχθη πράξη πιο µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης
διάρκειας έξι µηνών, ενώ ενεργοποιήθηκε εκ νέου το Πρόγραµµα Αγοράς Τίτλων
(Securities Market Programme – SMP) που είχε θεσπιστεί το Μάιο του 2010. Στις
15/9/2011, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε τρεις πράξεις παροχής
ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ τρίµηνης διάρκειας.
Τον Οκτώβριο του 2011 ανακοινώθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ το
∆εύτερο Πρόγραµµα Αγοράς Καλυµµένων Οµολογιών (Covered Bond Purchase
Programme – CBPP2) που είχε ως σκοπό να διασφαλίσει ευνοϊκότερες συνθήκες
χρηµατοδότησης των τραπεζών και των επιχειρήσεων, καθώς επίσης να ενθαρρύνει
τις τράπεζες να διατηρήσουν ή να επεκτείνουν την παροχή δανείων προς τους
πελάτες τους. Μέσω του προγράµµατος αυτού, το Ευρωσύστηµα θα προέβαινε σε
αγορές αποδεκτών καλυµµένων οµολογιών σε ευρώ οι οποίες εκδίδονταν στην
Ευρωζώνη, συνολικής ονοµαστικής αξίας µέχρι 40 δισ. ευρώ.
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Στις 8/12/2011 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε τη διενέργεια δύο
LTROs διάρκειας τριών ετών, στις οποίες δινόταν η δυνατότητα πρόωρης
αποπληρωµής ύστερα από ένα έτος. H πρώτη από αυτές διενεργήθηκε στις
21/12/2011, ενώ η δεύτερη το 2012. Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε επίσης η
αύξηση της διαθεσιµότητας ασφαλειών µέσω της µείωσης του ορίου πιστοληπτικής
διαβάθµισης για ορισµένους τίτλους που προέρχονταν από τιτλοποίηση (asset-backed
securities), ενώ παράλληλα δόθηκε στις ΕθνΚΤ η δυνατότητα να αποδέχονται
προσωρινά ως ασφάλεια τραπεζικά δάνεια που πληρούσαν συγκεκριµένα κριτήρια
καταλληλότητας. Αποφασίστηκε επίσης η µείωση του ελάχιστου συντελεστή
αποθεµατικών σε 1% από 2% που ίσχυε από το 1999 και µετά.
Σε σχέση µε την εξέλιξη των βασικών επιτοκίων, η αύξηση των εντάσεων στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές στη διάρκεια του δεύτερου εξαµήνου προκάλεσε µείωση
της οικονοµικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη, γεγονός που ανάγκασε την ΕΚΤ να
µειώσει τα βασικά επιτόκια στις 9/11/2011 και στις 14/12/2011, κατά 50 µονάδες
βάσης συνολικά. Μετά την εξέλιξη αυτή, το επιτόκιο κύριας αναχρηµατοδότησης
έφθασε στο 1%, ενώ τα επιτόκια διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και
διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης στο 0,25% και 1,75% αντίστοιχα, δηλ.
έφθασαν στα ίδια ακριβώς επίπεδα του τέλους ∆εκεµβρίου 2009.
Επιπρόσθετα

των

όσων

αναφέρθηκαν

παραπάνω,

στο

∆ιάγραµµα

9.13

παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη κατά το έτος 2011 του επιτοκίου των πράξεων
κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations interest rate), του ρυθµού
µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ (Real GDP growth rate) και του Εναρµονισµένου
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). Με
σκοπό την παρουσίαση µιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για την εξέλιξη
των παραπάνω οικονοµικών µεταβλητών, το διάγραµµα καλύπτει ολόκληρη την
τριετία µε κέντρο το εξεταζόµενο έτος.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.13: Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών για την
Ευρωζώνη κατά το έτος 2011
Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών κατά το έτος 2011
3,5
Βασικό επιτόκιο
(MROs)

3
2,5
2
1,5
1

Ρυθµός
µεταβολής
Πραγµατικού
ΑΕΠ

0,5
0
-0,5
-1
1/1/2010
1/2/2010
1/3/2010
1/4/2010
1/5/2010
1/6/2010
1/7/2010
1/8/2010
1/9/2010
1/10/2010
1/11/2010
1/12/2010
1/1/2011
1/2/2011
1/3/2011
1/4/2011
1/5/2011
1/6/2011
1/7/2011
1/8/2011
1/9/2011
1/10/2011
1/11/2011
1/12/2011
1/1/2012
1/2/2012
1/3/2012
1/4/2012
1/5/2012
1/6/2012
1/7/2012
1/8/2012
1/9/2012
1/10/2012
1/11/2012
1/12/2012

-1,5

Εναρµονισµένος ∆είκτης
Τιµών
Καταναλωτή

9.14.2 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations MROs)
Και οι 52 MROs του 2011 διενεργήθηκαν µέσω δηµοπρασιών µε σταθερό επιτόκιο
και κατανοµή όλου του ποσού.
9.14.3 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term
refinancing operations - LTROs)
Εκτός από τις τακτικές µηνιαίες LTROs διάρκειας 3 µηνών, κατά το 2011
διενεργήθηκαν επίσης LTROs:
α.

Εξάµηνης διάρκειας.

β.

Ειδικής διάρκειας (ίσης µε τη διάρκεια της περιόδου τήρησης).

γ.

Ετήσιας διάρκειας.

δ.

∆ιάρκειας τριών ετών (για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωζώνης).

9.14.4 Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Μετά την ενεργοποίηση εκ νέου του Προγράµµατος Αγοράς Τίτλων (Securities
Market Programme – SMP), η ΕΚΤ διενεργούσε εβδοµαδιαίες πράξεις εξοµάλυνσης
των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας µε σκοπό την αποδοχή
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καταθέσεων διάρκειας µιας εβδοµάδας και για ποσό ανά εβδοµάδα ίσο µε τη
συνολική αξία των πράξεων του Προγράµµατος Αγοράς Τίτλων οι οποίες είχαν
διακανονιστεί µέχρι και την προηγούµενη Παρασκευή. Με τη ρύθµιση αυτή, η ΕΚΤ
απορροφούσε τη ρευστότητα που δινόταν µέσω του Προγράµµατος Αγοράς Τίτλων.
Οι παραπάνω πράξεις διεξάγονταν µέσω δηµοπρασιών ανταγωνιστικού επιτοκίου και
µε µέγιστο επιτόκιο προσφορών ίσο προς το ισχύον κατά την εκάστοτε περίοδο
επιτόκιο των MROs.
Η ΕΚΤ διενήργησε επίσης δώδεκα πράξεις απορρόφησης ρευστότητας µε διάρκεια
µιας µέρας, µέσω δηµοπρασιών ανταγωνιστικού επιτοκίου στις οποίες το µέγιστο
επιτόκιο προσφορών ήταν ίσο προς το σταθερό επιτόκιο των MROs. Οι πράξεις αυτές
διενεργούνταν την τελευταία ηµέρα κάθε περιόδου τήρησης των υποχρεωτικών
ελάχιστων αποθεµατικών.
9.14.5 Στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής αγοράς του έτους 2011
Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος αυτό παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.17.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.17: Πράξεις ανοικτής αγοράς έτους 2011

Είδος
πράξης
Κύριας
αναχρηµατοδότησης
(MRO)

∆ιάρκεια

Αριθµός
πράξεων

Mέσος όρος
κατανεµηΣυνολικά
θέντος
κατανεµηθέν
ποσού ανά
ποσό
πράξη
(σε εκατοµ. ευρώ)

Αριθµός
συµµετεχόντων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά πράξη
(*)

1 εβδοµάδα

52

8.266.333,95

158.967,96

9.974

192

Ίση µε
περιόδου
τήρησης

12

801.543,95

66.795,33

560

47

12

872.001,30

72.666,78

2.049
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1

49.752,11

49.752,11

114

114

1

56.934,45

56.934,45

181

181

1

489.190,75

489.190,75

523

523

26

1.780.231,81

68.470,45

3.427

132

65

7.708.334,55

118.589,76

5.746

88

143

17.754.900,31

124.160,14

19.147

134

Πιο
µακροπρόθεσµης
3 µήνες
αναχρηµατοδότησης 6 µήνες
(LTRO)
1 έτος
3 έτη

Σύνολα LTROs
Εξοµάλυν1 ηµέρα,
σης (fine1 εβδοµ.
tuning)
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό
9.14.6 Πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα
Εκτός από τις πράξεις ανοικτής αγοράς που διενήργησε κατά το 2011 για την
εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής της, η ΕΚΤ διενήργησε κατά το έτος αυτό και
πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (USD).
Η συµφωνία ανταλλαγής νοµισµάτων (swap line) που είχε συνάψει η ΕΚΤ µε την
Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve System) το 2007, στο πλαίσιο
της πιστωτικής διευκόλυνσης σε δολάρια ΗΠΑ (US dollar Term Auction Facility –
TAF) της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, παρατάθηκε µέχρι την 1/1/2013. Στο
πλαίσιο της συµφωνίας αυτής, η ΕΚΤ διενήργησε συνολικά 54 πράξεις παροχής
ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ. Οι 50 από αυτές ήταν διάρκειας επτά ηµερών, µία µε
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διάρκεια 14 ηµερών και 3 µε διάρκεια 84 ηµερών. Όλες οι παραπάνω πράξεις είχαν
τη µορφή συµφωνιών επαναγοράς και διενεργήθηκαν µε δηµοπρασίες σταθερού
επιτοκίου µε πλήρη κατανοµή.
Τα στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα
παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.18. Σηµειώνεται ότι σε 27 πράξεις παροχής
ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (USD) δεν συµµετείχαν αντισυµβαλλόµενοι (δεν
υποβλήθηκαν προσφορές).
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.18: Πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα έτους 2011

Είδος
πράξης

Παροχή
ρευστότητας σε
USD

∆ιάρκεια
1 εβδοµάδα
2 εβδοµάδες
12
εβδοµάδες
(84 ηµ.)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕ USD

Αριθµός
πράξεων
Συνο- Με συµ
λικά
µετοχή

Συνολικά
κατανεµηθέν ποσό

Mέσος όρος
κατανεµηθέντος
ποσού ανά
πράξη (**)

(σε εκατοµ.)

Αριθµός
συµµετεχόντων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά
πράξη
(*), (**)

50

23

13.820,00

600,87

43

2

1

1

33.003,70

33.003,70

34

34

3

3

52.433,00

17.477,67

44

15

54

27

99.256,70

3.676,17

121

4

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό
(**) Οι µέσοι όροι έχουν υπολογισθεί µε βάση µόνο τις πράξεις στις οποίες υπήρχε
συµµετοχή αντισυµβαλλοµένων

9.15

ΕΤΟΣ 2012 – ΕΝΤΟΝΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

9.15.1 Γενική εικόνα
Το 2012 χαρακτηρίστηκε από το έντονα αρνητικό κλίµα που επικρατούσε στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές και από τις αντίξοες συνθήκες χρηµατοδότησης. Όπως
αναφέρει η Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2012 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
2012, σελ. 13), υπήρχε η αίσθηση της έλλειψης αποφασιστικότητας από τις
κυβερνήσεις για την αντιµετώπιση των βαθύτερων αιτιών της κρίσης, γεγονός που
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δηµιουργούσε ένα έλλειµµα εµπιστοσύνης. Στα µέσα του ίδιου έτους ορισµένες
αγορές οµολόγων επλήγησαν από την υπέρµετρη αύξηση στα ασφάλιστρα κινδύνου.
Κατά τη διάρκεια του 2012 το ΑΕΠ της Ευρωζώνης µειώθηκε κατά 0,5%, για πρώτη
φορά ύστερα από δύο χρόνια, µέσα σ’ ένα περιβάλλον που χαρακτηριζόταν από
υψηλή ανεργία, υποτονική εξωτερική ζήτηση, αύξηση των τιµών στα βασικά
εµπορεύµατα, καθώς και από έντονες πιέσεις ρευστότητας στον τραπεζικό τοµέα που
οδήγησαν τις τράπεζες σε αρκετές χώρες να περιορίσουν την παροχή πιστώσεων προς
την πραγµατική οικονοµία.
Προκειµένου να περιορίσει τις εντάσεις που επικρατούσαν στις χρηµατοπιστωτικές
αγορές, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να µειώσει τα βασικά επιτόκια
κατά 25 µονάδες βάσης, οδηγώντας τα στα µέχρι τότε ιστορικώς χαµηλότερα
επίπεδα, στα οποία και παρέµειναν για όλο το υπόλοιπο έτος. Πιο συγκεκριµένα, από
τις 11/7/2012 το επιτόκιο κύριας αναχρηµατοδότησης µειώθηκε σε 0,75%, ενώ το
επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και το επιτόκιο διευκόλυνσης
οριακής χρηµατοδότησης σε 0% και 1,50% αντίστοιχα. Πάντως, όπως σηµειώνεται
στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2012 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2012,
σελ. 14), η εθνική κατάτµηση των χρηµατοπιστωτικών αγορών είχε ως αποτέλεσµα
σε κάποιες χώρες οι µειώσεις αυτές να οδηγήσουν σε µείωση των επιτοκίων
χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά και τις µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις, ενώ σε
άλλες χώρες να µην έχουν καµία απολύτως επίδραση στην πραγµατική οικονοµία.
Τον Αύγουστο του 2012 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε τη
δηµιουργία των Οριστικών Νοµισµατικών Συναλλαγών (Outright Monetary
Transactions – OMTs). Στόχος του µη συµβατικού αυτού µέτρου, όπως αναφέρεται
στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2012 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2012,
σελ. 93), ήταν η διαφύλαξη της κατάλληλης λειτουργίας του µηχανισµού µετάδοσης
της νοµισµατικής πολιτικής, καθώς και του ενιαίου χαρακτήρα της νοµισµατικής
πολιτικής στην Ευρωζώνη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των OMTs ανακοινώθηκαν
στις 6/9/2012, γεγονός που οδήγησε και στη λήξη του Προγράµµατος Αγοράς Τίτλων
(Securities Market Programme – SMP). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα
διενέργειας OMTs ήταν η αυστηρή τήρηση των όρων που θα είχαν προσαρτηθεί σε
κατάλληλο

πρόγραµµα

της

Ευρωπαϊκής

∆ιευκόλυνσης

Χρηµατοπιστωτικής

Σταθερότητας (European Financial Stability Facility - EFSF) ή του Ευρωπαϊκού
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Μηχανισµού Σταθερότητας (European Stability Mechanism - ESM). Οι OMTs δεν
είχαν πάντως ενεργοποιηθεί µέχρι το τέλος του 2012.
Στις 31/10/2012 έληξε, όπως ήταν προγραµµατισµένο, το ∆εύτερο Πρόγραµµα
Αγοράς Καλυµµένων Οµολογιών (Covered Bond Purchase Programme – CBPP2)
που είχε ξεκίνησε να λειτουργεί το Νοέµβριο του 2011. Στο πλαίσιο του
προγράµµατος αυτού, το Ευρωσύστηµα αγόρασε µέσω της πρωτογενούς και
δευτερογενούς αγοράς αποδεκτές καλυµµένες οµολογίες σε ευρώ, οι οποίες
εκδίδονταν στην Ευρωζώνη, συνολικής ονοµαστικής αξίας 16,418 δισ. ευρώ (αντί
του στόχου των 40 δισ. ευρώ).
Επιπρόσθετα

των

όσων

αναφέρθηκαν

παραπάνω,

στο

∆ιάγραµµα

9.14

παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη κατά το έτος 2012 του επιτοκίου των πράξεων
κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations interest rate), του ρυθµού
µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ (Real GDP growth rate) και του Εναρµονισµένου
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). Με
σκοπό την παρουσίαση µιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για την εξέλιξη
των παραπάνω οικονοµικών µεταβλητών, το διάγραµµα καλύπτει ολόκληρη την
τριετία µε κέντρο το εξεταζόµενο έτος.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.14: Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών για την
Ευρωζώνη κατά το έτος 2012
Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών κατά το έτος 2012
3,5
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Πραγµατικού
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0
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1/1/2011
1/2/2011
1/3/2011
1/4/2011
1/5/2011
1/6/2011
1/7/2011
1/8/2011
1/9/2011
1/10/2011
1/11/2011
1/12/2011
1/1/2012
1/2/2012
1/3/2012
1/4/2012
1/5/2012
1/6/2012
1/7/2012
1/8/2012
1/9/2012
1/10/2012
1/11/2012
1/12/2012
1/1/2013
1/2/2013
1/3/2013
1/4/2013
1/5/2013
1/6/2013
1/7/2013
1/8/2013
1/9/2013
1/10/2013
1/11/2013
1/12/2013

-1,5
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9.15.2 Μη συµβατικά µέτρα κατά το 2012 που συνδέονταν µε τις πράξεις
αναχρηµατοδότησης
Με σκοπό τη στήριξη του τραπεζικού δανεισµού και την ενίσχυση της ρευστότητας,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ υιοθέτησε ορισµένα µέτρα που συνδέονταν µε τις
πράξεις αναχρηµατοδότησης.
Πιο συγκεκριµένα, η ΕΚΤ συνέχισε και το 2012 να παρέχει ρευστότητα µέσω
πράξεων

πιο

µακροπρόθεσµης

αναχρηµατοδότησης

ειδικής

διάρκειας,

ενώ

παράλληλα διεξήγαγε όλες τις πράξεις αναχρηµατοδότησης µέσω δηµοπρασιών
σταθερού επιτοκίου. Επίσης, τρεις φορές κατά τη διάρκεια του έτους (Φεβρουάριο,
Ιούνιο και Σεπτέµβριο) προέβη σε διεύρυνση του φάσµατος των χρησιµοποιούµενων
ασφαλειών στις πιστοδοτικές πράξεις.
9.15.3 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations MROs)
Και οι 52 MROs του έτους 2012 διενεργήθηκαν µε δηµοπρασίες σταθερού επιτοκίου
και κατανοµή όλου του ποσού. Σηµειώνεται ότι το µέσο ποσό που κατανεµήθηκε στις
MROs ανήλθε σε 98 δισ. ευρώ, σε αντίθεση µε το 2011 που το µέσο ποσό ανήλθε σε
159 δισ. ευρώ. Η εξήγηση για τη µείωση αυτή δίνεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ
για το 2012 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2012, σελ. 92) στην οποία αναφέρεται
ότι η σπουδαιότητα των MROs περιορίστηκε προσωρινά κατά το 2012 µετά τη
χορήγηση ρευστότητας µέσω των LTROs τριετούς διάρκειας.
9.15.4 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term
refinancing operations - LTROs)
Όλες οι LTROs του έτους 2012 διενεργήθηκαν µε δηµοπρασίες σταθερού επιτοκίου,
και κατανοµή όλου του ποσού.
9.15.5 Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Με σκοπό την απορρόφηση της ρευστότητας που παρεχόταν µέσω του
Προγράµµατος Αγοράς Τίτλων (Securities Market Programme – SMP)

η ΕΚΤ

διενεργούσε σε εβδοµαδιαία βάση πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων
διακυµάνσεων της ρευστότητας διάρκειας µιας εβδοµάδας και για ποσό που ήταν
κάθε εβδοµάδα ίσο µε τη συνολική αξία των πράξεων του SMP που είχαν
διακανονιστεί µέχρι και την εκάστοτε τελευταία Παρασκευή. Οι συγκεκριµένες
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πράξεις

εξοµάλυνσης

των

βραχυχρόνιων

διακυµάνσεων

της

ρευστότητας

εκτελούνταν µε δηµοπρασίες ανταγωνιστικού επιτοκίου και µε µέγιστο επιτόκιο
προσφορών ίσο προς το επιτόκιο που ίσχυε για τις MROs.
9.15.6 Στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής αγοράς του έτους 2012
Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος αυτό παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.19.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.19: Πράξεις ανοικτής αγοράς έτους 2012
Συνολικά
κατανεµηθέν
ποσό
Είδος
∆ιάρΑριθµός
πράξης
κεια
πράξεων
Κύριας
αναχρηµα- 1 εβδο52
τοδότησης µάδα
(MRO)
Πιο
Ίση µε
µακροπεριόδου
12
πρόθεσµης τήρησης
αναχρηµα- 3 µήνες
12
τοδότησης
3 έτη
1
(LTRO)
Σύνολα LTROs
24
Εξοµάλυνσης (fine53
tuning)
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

129

Mέσος όρος
κατανεµηθέ
ντος ποσού
ανά πράξη

(σε εκατοµ. ευρώ)

Αριθµός
συµµετεχόντων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά πράξη
(*)

5.088.122,10

97.848,50

4.926

95

213.368,75

17.780,73

306

26

172.536,27

14.378,02

520

43

529.530,81

529.530,81

800

800

385.905,02

16.079,38

1.626

68

11.166.448,60

210.687,71

3.893

73

16.640.475,72

128.995,94

10.445

81

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό

9.15.7 Πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα
Εκτός από τις πράξεις ανοικτής αγοράς που διενήργησε κατά το 2012 για την
εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής της, η ΕΚΤ διενήργησε κατά το έτος αυτό και
πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (USD).
Η συµφωνία ανταλλαγής νοµισµάτων (swap line) που είχε συνάψει η ΕΚΤ µε την
Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve System) το 2007, στο πλαίσιο
της πιστωτικής διευκόλυνσης σε δολάρια ΗΠΑ (US dollar Term Auction Facility –
TAF) της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, παρατάθηκε στις 13/12/2012 έως την
1/2/2014. Στο πλαίσιο της συµφωνίας αυτής, η ΕΚΤ διενήργησε συνολικά 64 πράξεις
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παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ. Οι 50 από αυτές ήταν διάρκειας 7 ηµερών,
µία µε διάρκεια 14 ηµερών και 13 µε διάρκεια 84 ηµερών. Όλες οι παραπάνω πράξεις
είχαν τη µορφή συµφωνιών επαναγοράς και διενεργήθηκαν µε δηµοπρασίες
σταθερού επιτοκίου µε πλήρη κατανοµή.
Τα στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα
παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.20.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.20: Πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα έτους 2012

Συνολικά
κατανεµηθέν
ποσό
Είδος
πράξης

∆ιάρκεια
1 εβδοµάδα
2 εβδοµάδες

Αριθµός
πράξεων

Mέσος όρος
κατανεµηθέντος
ποσού ανά
πράξη

(σε εκατοµ.)

Αριθµός
συµµετεχόντων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά
πράξη
(*)

50

174.075,60

3.481,51

356

7

1

600,00

600,00

2

2

12 εβδοµάδες
(84 ηµ.)

13

100.317,70

7.716,75

192

15

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ USD

64

274.993,30

4.296,77

550

9

Παροχή
ρευστότητας σε
USD

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό

9.16

ΕΤΟΣ 2013 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

9.16.1 Γενική εικόνα
Στη διάρκεια του 2013 το κλίµα στις

χρηµατοπιστωτικές αγορές ξεκίνησε να

βελτιώνεται, ενώ άρχισε να ανακτάται η εµπιστοσύνη στις θετικές προοπτικές της
οικονοµίας της Ευρωζώνης, στοιχείο που έλειπε κατά το 2012. Παράλληλα, οι
δυσκολίες στην άντληση ρευστότητας από τις τράπεζες της Ευρωζώνης άρχισαν
σταδιακά να µειώνονται. Σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2013
(Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2013, σελ. 15), αυτές οι θετικές εξελίξεις ήταν
αποτέλεσµα των µη συµβατικών µέτρων που είχαν ληφθεί από την ΕΚΤ το 2012,
καθώς και των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών σε πολλές χώρες της Ευρωζώνης.
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Παρά τη σαφή βελτίωση των οικονοµικών προοπτικών, η οικονοµική δραστηριότητα
κατά το έτος αυτό ήταν µάλλον υποτονική. Τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τοµέα
µειώθηκαν,

ενώ

η

κεφαλαιακή

στενότητα

και

ο

συνεχιζόµενος

υψηλός

κατακερµατισµός των χρηµατοπιστωτικών αγορών της Ευρωζώνης παρεµπόδιζαν την
προσφορά πιστώσεων.
Παράλληλα, οι πληθωριστικές πιέσεις µειώθηκαν σηµαντικά, κυρίως λόγω της
πτώσης στις τιµές της ενέργειας και των ειδών διατροφής. Ο µέσος ετήσιος
πληθωρισµός στην Ευρωζώνη µε βάση τον Εν∆ΤΚ ήταν 1,4% το 2013, έναντι 2,5%
το 2012.
Η υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων οδήγησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
ΕΚΤ στην απόφαση για δύο µειώσεις των βασικών επιτοκίων µέσα στο 2013. Η
πρώτη από αυτές έγινε στις 8/5/2013, κατά την οποία το επιτόκιο των πράξεων
κύριας αναχρηµατοδότησης µειώθηκε κατά 25 µονάδες βάσης. Η δεύτερη έγινε στις
13/11/2013, οπότε το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης µειώθηκε
κατά 25 επίσης µονάδες βάσης, φθάνοντας στο 0,25%. Στις 13/11/2013 το επιτόκιο
της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής
χρηµατοδότησης είχαν διαµορφωθεί σε 0,00% και 0,75% αντίστοιχα.
Στις 4/7/2013 ανακοινώθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ότι τα βασικά
επιτόκια της ΕΚΤ αναµενόταν να διατηρηθούν στα ίδια ή χαµηλότερα επίπεδα για
παρατεταµένη χρονική περίοδο. Η πληροφόρηση αυτή, η οποία βασιζόταν στις
συγκρατηµένες προοπτικές για τον πληθωρισµό σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο, παρείχε
µια

µορφή

ενδείξεων

(forward

guidance)

για

το

µελλοντικό

δυνητικό

προσανατολισµό της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ. Η παροχή αυτών των
ενδείξεων έγινε µε σκοπό την αποκατάσταση της σταθερότητας στις αγορές χρήµατος
της Ευρωζώνης, σε µια εποχή όπου τα επιτόκια της αγοράς χρήµατος αυξάνονταν
συνεχώς, παρουσιάζοντας µάλιστα µεγάλη µεταβλητότητα και περιορίζοντας το
διευκολυντικό χαρακτήρα που είχε µέχρι τότε η νοµισµατική πολιτική της ΕΚΤ. Η
παροχή ενδείξεων επαναλήφθηκε και το Νοέµβριο του 2013. Όπως αναφέρει η
Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2013 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2013, σελ. 19),
η παροχή ενδείξεων βοήθησε να γίνουν γνωστές µε µεγαλύτερη σαφήνεια και
διαφάνεια οι προθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ για τη µελλοντική
κατεύθυνση της νοµισµατικής πολιτικής της Ευρωζώνης. Συνέβαλε επίσης στη
διαµόρφωση πιο σταθερών συνθηκών στην αγορά
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χρήµατος, καθώς και στην

υποχώρηση της αβεβαιότητας στις αγορές σχετικά µε τη µελλοντική εξέλιξη των
επιτοκίων.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε το Νοέµβριο του 2013 ότι θα
συνεχιζόταν η παροχή ρευστότητας στις τράπεζες τουλάχιστον έως τις 7/7/2015,
µέσω της διενέργειας όλων των πράξεων αναχρηµατοδότησης ως δηµοπρασιών
σταθερού επιτοκίου και µε πλήρη κατανοµή του ποσού. H απόφαση αυτή ελήφθη
λόγω της µείωσης της υπερβάλλουσας ρευστότητας και της ανόδου των επιτοκίων
της αγοράς χρήµατος που προκλήθηκαν λόγω της έναρξης από τον Ιανουάριο του
2013 της πρόωρης αποπληρωµής από τις τράπεζες των ανεξόφλητων υπολοίπων από
τις δύο LTROs διάρκειας τριών ετών που διενεργήθηκαν στα τέλη του 2012 και στις
αρχές του 2013.
Επιπρόσθετα

των

όσων

αναφέρθηκαν

παραπάνω,

στο

∆ιάγραµµα

9.15

παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη κατά το έτος 2013 του επιτοκίου των πράξεων
κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations interest rate), του ρυθµού
µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ (Real GDP growth rate) και του Εναρµονισµένου
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). Με
σκοπό την παρουσίαση µιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για την εξέλιξη
των παραπάνω οικονοµικών µεταβλητών, το διάγραµµα καλύπτει ολόκληρη την
τριετία µε κέντρο το εξεταζόµενο έτος.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.15: Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών για την
Ευρωζώνη κατά το έτος 2013
Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών κατά το έτος 2013
3
Βασικό επιτόκιο
(MROs)

2,5
2
1,5
1

Ρυθµός
µεταβολής
Πραγµατικού
ΑΕΠ

0,5
0
-0,5
-1
1/1/2012
1/2/2012
1/3/2012
1/4/2012
1/5/2012
1/6/2012
1/7/2012
1/8/2012
1/9/2012
1/10/2012
1/11/2012
1/12/2012
1/1/2013
1/2/2013
1/3/2013
1/4/2013
1/5/2013
1/6/2013
1/7/2013
1/8/2013
1/9/2013
1/10/2013
1/11/2013
1/12/2013
1/1/2014
1/2/2014
1/3/2014
1/4/2014
1/5/2014
1/6/2014
1/7/2014
1/8/2014
1/9/2014
1/10/2014
1/11/2014
1/12/2014

-1,5
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9.16.2 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations MROs)
Όλες οι τακτικές MROs του 2013 (συνολικά 53) διενεργήθηκαν µέσω δηµοπρασιών
σταθερού επιτοκίου και µε πλήρη ικανοποίηση όλων των προσφορών. Γενικά, λόγω
της υπερβάλλουσας ρευστότητας από τις τριετούς διάρκειας LTROs, η σπουδαιότητα
των MROs παρέµεινε και κατά το 2013 σχετικά χαµηλή.
9.16.3 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term
refinancing operations - LTROs)
Οι τακτικές LTROs τρίµηνης διάρκειας διενεργήθηκαν µε δηµοπρασίες σταθερού
επιτοκίου και πλήρη ικανοποίηση όλων των προσφορών.
Στη διάρκεια του 2013 διενεργήθηκαν επίσης 12 πράξεις χρηµατοδότησης ειδικής
διάρκειας (ίσης µε αυτής της αντίστοιχης περιόδου τήρησης) µε δηµοπρασίες
σταθερού επιτοκίου και πλήρη ικανοποίηση όλων των προσφορών.
9.16.4 Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Οι πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας που
διενεργήθηκαν το 2013 είχαν ως σκοπό την απορρόφηση της ρευστότητας που είχε
δοθεί µέσω του Προγράµµατος Αγοράς Τίτλων (Securities Market Programme –
SMP) που θεσπίστηκε το Μάιο του 2010 και έληξε στις 6/9/2012. Οι πράξεις
εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας διενεργούνταν σε
εβδοµαδιαία βάση µε αντικείµενο την αποδοχή καταθέσεων καθορισµένης διάρκειας
µιας εβδοµάδας και για ποσό κάθε εβδοµάδα ίσο µε την αξία των πράξεων του SMP
που είχαν διακανονιστεί, όπως αυτές καταγράφονταν στη λογιστική κατάσταση της
ίδιας εβδοµάδας.
9.16.5 Στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής αγοράς του έτους 2013
Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος αυτό παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.21.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.21: Πράξεις ανοικτής αγοράς έτους 2013

Είδος
πράξης
Κύριας
αναχρηµατοδότησης
(MRO)
Πιο
µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης
(LTRO)

∆ιάρκεια

Αριθµός
συµµετεχόντων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά πράξη
(*)

1 εβδοµάδα

53

5.726.124,70

108.040,09

4.008

76

Ίση µε
περιόδου
τήρησης

12

64.061,56

5.338,46

249

21

3 µήνες

12

86.320,45

7.193,37

552

46

24

150.382,01

6.265,92

801

33

53

10.212.277,00

192.684,47

5.304

100

130

16.088.783,71

123.759,87

10.113

78

Σύνολα LTROs
Εξοµάλυν
σης (finetuning)

Αριθµός
πράξεων

Mέσος όρος
κατανεµηΣυνολικά
θέντος
κατανεµηθέν
ποσού ανά
ποσό
πράξη
(σε εκατοµ. ευρώ)

1 εβδοµάδα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό
9.16.6 Πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα
Εκτός από τις πράξεις ανοικτής αγοράς που διενήργησε κατά το 2013 για την
εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής της, η ΕΚΤ διενήργησε κατά το έτος αυτό και
πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (USD).
Στο πλαίσιο της συµφωνίας ανταλλαγής νοµισµάτων (swap line) που είχε συνάψει η
ΕΚΤ µε την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve System) το 2007,
και είχε παραταθεί στις 13/12/2012 έως την 1/2/2014, η ΕΚΤ διενήργησε συνολικά 64
πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ. Οι 50 από αυτές ήταν διάρκειας 7
ηµερών, µία µε διάρκεια 14 ηµερών και 13 µε διάρκεια 84 ηµερών. Όλες οι
παραπάνω πράξεις είχαν τη µορφή συµφωνιών επαναγοράς και διενεργήθηκαν µε
δηµοπρασίες σταθερού επιτοκίου µε πλήρη κατανοµή.
Τα στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα
παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.22. Σηµειώνεται ότι σε 34 πράξεις παροχής
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ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (USD) δεν συµµετείχαν αντισυµβαλλόµενοι (δεν
υποβλήθηκαν προσφορές).
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.22: Πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα έτους 2013

Συνολικά
κατανεµηθέν ποσό

Αριθµός
πράξεων
Είδος
πράξης
Παροχή
ρευστότητας σε
USD

∆ιάρκεια
1 εβδοµάδα
2 εβδοµάδες
12 εβδοµάδες
(84 ηµ.)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ USD

Mέσος
όρος
κατανεµηθέντος
ποσού ανά
πράξη
(**)
Αριθµός
συµµετεχόντων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά
πράξη
(*) (**)

23

1

Συνολ
ικά

Με
συµµετοχή

50

17

8.505,00

1

0

0,00

13

13

10.350,00

796,15

41

3

64

30

18.855,00

628,50

64

2

(σε εκατοµ.)
500,29

0

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό
(**) Οι µέσοι όροι έχουν υπολογισθεί µε βάση µόνο τις πράξεις στις οποίες υπήρχε
συµµετοχή αντισυµβαλλοµένων

9.17

ΕΤΟΣ 2014 – ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

9.17.1 Γενική εικόνα
Αν και στις αρχές του 2014 φαινόταν ότι θα συνεχιστεί η έστω και ασθενής
οικονοµική ανάκαµψη που είχε ξεκινήσει το δεύτερο εξάµηνο του 2013, από τα µέσα
του 2014 η οικονοµική ανάπτυξη άρχισε να εξασθενεί. Η υψηλή ανεργία, η µείωση
της εγχώριας ζήτησης, η αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων και η ανεπαρκής
υλοποίηση των απαραίτητων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων σε µερικές χώρες της
Ευρωζώνης είχαν ως αποτέλεσµα να αυξηθεί το πραγµατικό ΑΕΠ µόνο κατά 0,9%.
Ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός µε βάση τον Εν∆ΤΚ ήταν µόλις 0,4%, τιµή που
αντανακλούσε τη µείωση των τιµών στην ενέργεια και στα είδη διατροφής.
Παράλληλα, η ποσότητα χρήµατος και οι πιστώσεις εµφάνιζαν υποτονική δυναµική.
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Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ έλαβε στις 5/6/2014 µια πρώτη σειρά µέτρων µε
σκοπό τη βελτίωση των πιστωτικών συνθηκών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
στην Ευρωζώνη, καθώς και την υποστήριξη της σταθερότητας των τιµών
µεσοπρόθεσµα. Κατ’ αρχήν αποφάσισε τη µείωση από τις 11/6/2014 του επιτοκίου
πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης κατά 10 µονάδες βάσης, στο 0,15% (Το
επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων µειώθηκε στο -0,10%, ενώ το
επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης στο 0,40%). Ανακοίνωσε επίσης
τη

διενέργεια

µιας

σειράς

στοχευµένων

πράξεων

πιο

µακροπρόθεσµης

αναχρηµατοδότησης (Targeted longer-term refinancing operations - TLTROs) που
παρουσιάζονται στην Ενότητα 9.17.3 παρακάτω, καθώς και την έναρξη εφαρµογής
δύο προγραµµάτων αγοράς επιλεγµένων περιουσιακών στοιχείων του ιδιωτικού
τοµέα. Τέλος, ανακοίνωσε την παράταση της εφαρµογής της πολιτικής πλήρους
κατανοµής στις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations –
MROs) και πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term refinancing
operations – LTROs) τουλάχιστον µέχρι το ∆εκέµβριο του 2016.
Ο µηχανισµός µετάδοσης της νοµισµατικής πολιτικής συνέχισε να είναι σε κάποιες
περιπτώσεις αναποτελεσµατικός, καθώς σε ορισµένες χώρες της Ευρωζώνης τα
τραπεζικά επιτόκια παρέµεναν σχετικά υψηλά, µειώνοντας τη ζήτηση και
συµβάλλοντας στην κάµψη της οικονοµικής δραστηριότητας.
Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ να λάβει, κατά τη
συνεδρίασή του της 4/9/2014, µια δέσµη µέτρων µε σκοπό να βελτιώσουν τις
συνθήκες χρηµατοδότησης των τραπεζών και να αυξήσουν την παροχή εκ µέρους
τους δανείων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Κατ’ αρχήν µείωσε από τις
10/9/2014 το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης κατά 10 µονάδες
βάσης, διαµορφώνοντάς το έτσι στο 0,05%. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων µειώθηκε στο -0,20%, ενώ το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής
χρηµατοδότησης στο 0,30%. Όπως αναφέρει η Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2014
(Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2014, σελ. 50), ο καθορισµός αρνητικού επιτοκίου
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων ενδυνάµωσε την επίδραση που είχε η µείωση
του επιτοκίου κύριας αναχρηµατοδότησης σε 0,05%, ενώ παράλληλα βοήθησε στη
διατήρηση του εύρους ανάµεσα στα επιτόκια διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων
και οριακής χρηµατοδότησης, δίνοντας κίνητρο στις τράπεζες να συναλλάσσονται
στις διατραπεζικές αγορές.
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Στις 4/9/2014 αποφασίστηκε επίσης η έναρξη, από τον Οκτώβριο του 2014, αγοράς
περιουσιακών στοιχείων από το µη χρηµατοπιστωτικό τοµέα µέσω των ακόλουθων
δύο προγραµµάτων που είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο του ίδιου έτους.
α.

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγοράς Τιτλοποιηµένων Απαιτήσεων (AssetBacked Securities Purchase Programme – ABSPP), το Ευρωσύστηµα

θα

αγόραζε τίτλους απλής µορφής που πληρούσαν τα κριτήρια διαφάνειας και
έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων (asset backed securities). Οι
τίτλοι αυτοί συνίσταντο σε απαιτήσεις έναντι του µη χρηµατοπιστωτικού
ιδιωτικού τοµέα της Ευρωζώνης.
β.

Στο πλαίσιο του νέου Προγράµµατος Αγοράς Καλυµµένων Οµολογιών
(Covered Bond Purchase Programme – CBPP3), το Ευρωσύστηµα θα αγόραζε
καλυµµένες

οµολογίες

σε

ευρώ

που

εκδόθηκαν

από

Νοµισµατικά

Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (ΝΧΙ) µε έδρα στην Ευρωζώνη.
Όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2014 (Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, 2014, σελ. 53), τα δύο παραπάνω προγράµµατα σχεδιάστηκαν για να
επιτρέπουν επιλεκτικές παρεµβάσεις σε αγορές στις οποίες παρατηρείται υψηλή
µετακύλιση στους όρους δανεισµού του µη χρηµατοπιστωτικού ιδιωτικού τοµέα στην
Ευρωζώνη. Με την έννοια αυτή, συµπλήρωναν τις TLTROs στην αντιµετώπιση
δυσµενών πιστωτικών συνθηκών και ενίσχυαν το µηχανισµό µετάδοσης της
νοµισµατικής πολιτικής.
Επιπρόσθετα

των

όσων

αναφέρθηκαν

παραπάνω,

στο

∆ιάγραµµα

9.16

παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη κατά το έτος 2014 του επιτοκίου των πράξεων
κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations interest rate), του ρυθµού
µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ (Real GDP growth rate) και του Εναρµονισµένου
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). Με
σκοπό την παρουσίαση µιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για την εξέλιξη
των παραπάνω οικονοµικών µεταβλητών, το διάγραµµα καλύπτει ολόκληρη την
τριετία µε κέντρο το εξεταζόµενο έτος.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.16: Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών για την
Ευρωζώνη κατά το έτος 2014
Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών κατά το έτος 2014
2,5
Βασικό επιτόκιο
(MROs)

2
1,5
1
0,5

Ρυθµός
µεταβολής
Πραγµατικού
ΑΕΠ

0
-0,5
-1
1/1/2013
1/2/2013
1/3/2013
1/4/2013
1/5/2013
1/6/2013
1/7/2013
1/8/2013
1/9/2013
1/10/2013
1/11/2013
1/12/2013
1/1/2014
1/2/2014
1/3/2014
1/4/2014
1/5/2014
1/6/2014
1/7/2014
1/8/2014
1/9/2014
1/10/2014
1/11/2014
1/12/2014
1/1/2015
1/2/2015
1/3/2015
1/4/2015
1/5/2015
1/6/2015
1/7/2015
1/8/2015
1/9/2015
1/10/2015
1/11/2015
1/12/2015

-1,5

Εναρµονισµένος ∆είκτης
Τιµών
Καταναλωτή

9.17.2 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations MROs)
Όλες οι MROs του 2014 διενεργήθηκαν µέσω δηµοπρασιών σταθερού επιτοκίου και
µε πλήρη κατανοµή του ποσού.
9.17.3 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term
refinancing operations - LTROs)
Οι LTROs τρίµηνης διάρκειας διενεργήθηκαν και αυτές µέσω δηµοπρασιών
σταθερού επιτοκίου µε πλήρη κατανοµή. Το επιτόκιο σε κάθε LTRO ήταν ίσο µε το
µέσο όρο των επιτοκίων των MROs κατά την περίοδο που ίσχυε η αντίστοιχη LTRO.
Οι πράξεις αναχρηµατοδότησης ειδικής διάρκειας (ίσης µε αυτή της αντίστοιχης
περιόδου τήρησης) διενεργήθηκαν µέσω δηµοπρασιών σταθερού επιτοκίου και µε
πλήρη κατανοµή του ποσού. Το σταθερό επιτόκιο ήταν ίσο µε το αντίστοιχο σταθερό
επιτόκιο των MROs που ίσχυε εκείνη την περίοδο. Στις 5/6/2014, η ΕΚΤ ανακοίνωσε
τη διακοπή αυτών των πράξεων µε ισχύ από την έβδοµη περίοδο τήρησης. Η
τελευταία τέτοια πράξη διακανονίστηκε στις 11/6/2014.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε στις 5/6/2014 τη διενέργεια οκτώ
Στοχευµένων Πράξεων Πιο Μακροπρόθεσµης Αναχρηµατοδότησης (Targeted
longer-term refinancing operations - TLTROs) µε σκοπό να ενισχυθούν οι τραπεζικές
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χορηγήσεις προς το µη χρηµατοπιστωτικό τοµέα της Ευρωζώνης. Οι TLTROs θα
διενεργούνταν ανά τρίµηνο, ξεκινώντας από το Σεπτέµβριο του 2014, ενώ η
τελευταία πράξη θα διενεργείτο τον Ιούνιο του 2016. Όλες οι TLTROs θα έληγαν
στις 26/9/2018, ενώ θα ήταν σταθερού επιτοκίου για όλη τη διάρκειά τους και θα
παρείχαν χρηµατοδότηση µε ελκυστικούς όρους σε όσες τράπεζες πληρούσαν
ορισµένα κριτήρια που σχετίζονταν µε το ύψος των δανείων τους προς τα νοικοκυριά
και τις µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις («πραγµατική οικονοµία»). Πιο
συγκεκριµένα, µια τράπεζα είχε το δικαίωµα να δανειστεί ένα αρχικό ποσό που δεν
µπορούσε να υπερβαίνει το 7% του συνολικού υπολοίπου στις 30/4/2014 των
δανείων της προς τον µη χρηµατοπιστωτικό ιδιωτικό τοµέα της Ευρωζώνης. Μετά
από τις δύο πρώτες TLTROs, και από το Μάρτιο του 2015 έως τον Ιούνιο 2016, όλοι
οι αντισυµβαλλόµενοι θα είχαν τη δυνατότητα να δανείζονται ποσά µέσω των
TLTROs, ανάλογα µε το ύψος των χορηγήσεών τους που υπερέβαιναν τα όρια
αναφοράς ανά τράπεζα. Όσο µεγαλύτερο ποσό δάνειζε µια τράπεζα προς την
πραγµατική οικονοµία, τόσο µεγαλύτερο ποσό θα µπορούσε να δανείζεται µέσω των
TLTROs. Λαµβάνοντας υπόψη και τη χρησιµοποίηση ενός πολλαπλασιαστή, οι
τράπεζες θα είχαν τη δυνατότητα να δανείζονται µέχρι το τριπλάσιο της θετικής
διαφοράς ανάµεσα στα καθαρά δάνεια που χορηγούσαν στην πραγµατική οικονοµία
και σε ένα όριο αναφοράς. Τα χαρακτηριστικά των TLTROs αναφέρονται
λεπτοµερώς στην Ενότητα 4.3.6.
Στις δύο πρώτες TLTROs που διενεργήθηκαν στις 18/9/2014 και στις 11/12/2014, οι
τράπεζες µπορούσαν να αντλήσουν ρευστότητα που δεν θα ξεπερνούσε το παραπάνω
αρχικό ποσό. Το επιτόκιο των δύο αυτών TLTROs ήταν σταθερό για όλη τη διάρκεια
της πράξης και ίσο µε το επιτόκιο των MROs κατά το χρόνο άντλησης της
ρευστότητας, προσαυξηµένο κατά 10 µονάδες βάσης (το περιθώριο αυτό δεν θα ίσχυε
για τις επόµενες TLTROs). Αξίζει να αναφερθεί ότι δινόταν η δυνατότητα σε όσες
µεµονωµένες τράπεζες δεν πληρούσαν τα κριτήρια συµµετοχής να σχηµατίσουν
οµάδες τραπεζών (TLTRO groups) που πληρούσαν τα εν λόγω κριτήρια. Με τη
ρύθµιση αυτή, στις δύο αυτές πράξεις έλαβαν µέρος συνολικά 1.223 τράπεζες.
9.17.4 Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Στις 5/6/2014 αποφασίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ η αναστολή των
εβδοµαδιαίων πράξεων εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της
ρευστότητας, µε τις οποίες γινόταν απορρόφηση της υπερβάλλουσας ρευστότητας
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που είχε χορηγηθεί µέσω του Προγράµµατος Αγοράς Τίτλων (Securities Market
Programme – SMP). Η τελευταία πράξη αυτού του είδους διακανονίστηκε στις
11/6/2014.
9.17.5 Στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής αγοράς του έτους 2014
Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος αυτό παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.23.
Σηµειώνεται ότι σε µία πράξη εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της
ρευστότητας δεν συµµετείχαν αντισυµβαλλόµενοι (δεν υποβλήθηκαν προσφορές).
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.23: Πράξεις ανοικτής αγοράς έτους 2014
Συνολικά
κατανεµηθέν
ποσό

Αριθµός
πράξεων

Είδος
πράξης
Κύριας
αναχρηµατοδότησης
(MRO)

∆ιάρκεια
1 εβδοµάδα

Συνολικός

Με
συµµετοχή

Mέσος όρος
κατανεµηθέ
ντος ποσού
ανά πράξη

(σε εκατοµ. ευρώ)

Αριθµός
συµµετεχόντ
ων

Mέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά
πράξη
(*)(**)

52

52

5.759.285,10

110.755,48

7.777

150

6

6

91.420,50

15.236,75

221

37

12

12

133.256,05

11.104,67

1.051

88

26/9/2018
(TLTRO)

2

2

212.441,70

106.220,85

561

281

Σύνολα LTROs
Εξοµάλυν
1 εβδοσης (fineµάδα
tuning)

18

18

224.676,55

12.482,03

1.833

102

24

23

3.615.368,90

157.189,95

3.320

144

94
93
9.599.330,55 103.218,61 12.930
(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό
(**) Οι µέσοι όροι έχουν υπολογισθεί µε βάση µόνο τις πράξεις στις οποίες υπήρχε
συµµετοχή αντισυµβαλλοµένων
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Πιο
µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης
(LTRO)

Ίση µε
περιόδου
τήρησης
3 µήνες
Έως

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

9.17.6 Πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα
Εκτός από τις πράξεις ανοικτής αγοράς που διενήργησε κατά το 2014 για την
εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής της, η ΕΚΤ διενήργησε κατά το έτος αυτό και
πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (USD).
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Τα στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα
παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.24. Σηµειώνεται ότι σε 40 πράξεις παροχής
ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (USD) δεν συµµετείχαν αντισυµβαλλόµενοι (δεν
υποβλήθηκαν προσφορές).
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.24: Πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα έτους 2014

Είδος
πράξης
Παροχή
ρευστότητας σε
USD

∆ιάρκεια
1 εβδοµάδα
2 εβδοµάδες
12 εβδοµάδες
(84 ηµ.)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ USD

Αριθµός
πράξεων
Με
Συνοσυµµλικός
ετοχή

Μέσος
όρος
Συνολικά κατανεκατανεµ µηθέντος
ηθέν
ποσού ανά
ποσό
πράξη (*)
(σε εκατοµ.)
69,50

Αριθµός
συµµετεχόντων

Μέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά
πράξη
(*)(**)

49

10

695,00

10

1

0

0,00

5

5

631,00

126,20

9

2

55

15

1.326,00

88,40

19

1

0

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό
(**) Οι µέσοι όροι έχουν υπολογισθεί µε βάση µόνο τις πράξεις στις οποίες υπήρχε
συµµετοχή αντισυµβαλλοµένων

9.18

ΕΤΟΣ 2015 – ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

9.18.1 Γενική εικόνα
Στις αρχές του 2015 τα στοιχεία έδειχναν ότι η οικονοµική ανάπτυξη αναµενόταν να
ενισχυθεί και να σταθεροποιηθεί σταδιακά, ενώ η εκτίµηση για τον πληθωρισµό ήταν
ότι θα παραµείνει πολύ χαµηλός ή και αρνητικός. Όπως αναφέρεται στο Οικονοµικό
∆ελτίο Νο 2/2015 της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015a, σελ. 5), µεταξύ
των παραγόντων που εµπόδιζαν την επιτάχυνση της οικονοµικής δραστηριότητας
ήταν κατά κύριο λόγο η συνεχιζόµενη διαδικασία προσαρµογής των ισολογισµών σε
αρκετούς τοµείς, καθώς και ο βραδύς ρυθµός υλοποίησης των διαρθρωτικών
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1

µεταρρυθµίσεων. Κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2015 το πραγµατικό ΑΕΠ της
Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,4% σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του ίδιου έτους.
Στις 22/1/2015 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε την έναρξη από το
Μάρτιο του 2015 του διευρυµένου Προγράµµατος Αγοράς Περιουσιακών Στοιχείων
(Asset Purchase Programme – APP) µε στόχο τη

ανάκαµψη της οικονοµικής

δραστηριότητας στην Ευρωζώνη και την άνοδο του πληθωρισµού κάτω, αλλά
πλησίον, του 2% µεσοπρόθεσµα. Παρόµοια µη συµβατικά µέτρα είχαν ληφθεί το
2001 από την Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας (Bank of Japan) και το 2008 από την
Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (US Federal Reserve System). Όπως αναφέρει ο
Delivorias (2015), αν και τα ονόµατα συχνά διαφέρουν τα µη συµβατικά αυτά
προγράµµατα αναφέρονται ως «ποσοτική χαλάρωση» (Quantitative Easing – QE). Με
τα προγράµµατα αυτά, οι κεντρικές τράπεζες δηµιουργούν νέο χρήµα για να
αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία, όπως κρατικά χρεόγραφα. Στην περίπτωση αυτή, η
δηµιουργία του χρήµατος δεν γίνεται µε τη µορφή έκδοσης νέων τραπεζογραµµατίων
αλλά µε την αύξηση της πίστωσης στους λογαριασµούς των αντισυµβαλλοµένων που
τηρούνται στην κεντρική τράπεζα.
Το διευρυµένο πρόγραµµα APP προσέθετε την αγορά κρατικών χρεογράφων στα ήδη
υπάρχοντα προγράµµατα αγοράς κρατικών και ιδιωτικών χρεογράφων (CBPP3 και
ABSPP), έτσι ώστε κάτω από το όνοµα

APP (Asset Purchase Programme) να

περιλαµβάνονται διαφορετικά προγράµµατα:
α.

Third covered bond purchase programme (CBPP3).

β.

Asset-backed securities purchase programme (ABSPP).

γ.

Public sector purchase programme (PSPP).

Το Asset Purchase Programme (APP) ανακοινώθηκε ότι θα διαρκούσε για 18
τουλάχιστον µήνες, ενώ οι αγορές περιουσιακών στοιχείων από το δηµόσιο και τον
ιδιωτικό τοµέα θα ήταν συνολικού ύψους 60 δισ. ευρώ ανά µήνα. Το ύψος των
αγορών ανά χώρα θα ήταν ανάλογο της συµµετοχής της χώρας στο κεφάλαιο της
ΕΚΤ (capital key), ενώ στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού θα εφαρµόζονταν
πρόσθετα κριτήρια για χώρες που βρίσκονταν σε πρόγραµµα προσαρµογής, όπως η
Ελλάδα.
Στη διάρκεια του καλοκαιριού σηµειώθηκαν δύο σηµαντικές εντάσεις. Η πρώτη από
αυτές σχετιζόταν µε τα γεγονότα στην Ελλάδα στα τέλη Ιουνίου-αρχές Ιουλίου, τα
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οποία όµως είχαν πολύ µικρές επιπτώσεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, όπως
σηµειώνεται στο τεύχος Νο 6/2015 του Οικονοµικού ∆ελτίου της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, 2015b, σελ. 3). Η δεύτερη ένταση σηµειώθηκε το δεύτερο
δεκαπενθήµερο του Αυγούστου του 2015 και οφειλόταν στην κρίση στη
χρηµατιστηριακή αγορά της Κίνας. Η ένταση αυτή είχε ως αποτέλεσµα να
υποχωρήσουν σηµαντικά οι τιµές των µετοχών στην Ευρωζώνη.
Το τρίτο τρίµηνο του 2015 το πραγµατικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3%, ενώ σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στο Οικονοµικό ∆ελτίο Νο 8/2015 της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, 2015c, σελ. 4), η αύξηση του ΑΕΠ αναµενόταν να συνεχιστεί και
το τελευταίο τρίµηνο του 2015. Η συνεχιζόµενη αύξηση του ΑΕΠ σε όλη τη διάρκεια
του 2015 στηρίχτηκε στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης. Πάντως, όπως
σηµειωνόταν στο παραπάνω δελτίο της ΕΚΤ, η οικονοµική ανάκαµψη της
Ευρωζώνης εξακολουθούσε να επηρεάζεται αρνητικά από παράγοντες όπως οι
ασθενείς προοπτικές ανάπτυξης των αναδυόµενων αγορών και οι µέτριες εξελίξεις
στον τοµέα του εξωτερικού εµπορίου. Συνολικά για το 2015, προβλεπόταν αύξηση
του ετήσιου πραγµατικού ΑΕΠ κατά 1,5%.
Σε σχέση µε τον πληθωρισµό, εξακολουθούσαν να υφίστανται καθοδικοί κίνδυνοι,
καθώς ο ετήσιος πληθωρισµός για το 2015, µε βάση τον Εν∆ΤΚ αναµενόταν να
διαµορφωθεί στα επίπεδα του 2014. Όπως αναφέρεται στο Οικονοµικό ∆ελτίο Νο
8/2015 της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015c, σελ.3), κατά τη συνεδρίασή
του στις 3/12/2015 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ απέδωσε το συνεχιζόµενο
χαµηλό επίπεδο πληθωρισµού στο σηµαντικό βαθµό υποαπασχόλησης των
οικονοµικών πόρων, ο οποίος προκαλούσε αρνητικές πιέσεις στις εγχώριες τιµές,
καθώς και σε αντίξοους παράγοντες από το εξωτερικό περιβάλλον. Προκειµένου να
διασφαλιστεί η αύξηση του πληθωρισµού σε επίπεδα κάτω, αλλά πλησίον, του 2%
µεσοπρόθεσµα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 3/12/2015, µεταξύ άλλων,
και τα εξής:
α.

Τη µείωση από τις 9/12/2015 του επιτοκίου διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων κατά 10 µονάδες βάσης (από -0,20% σε -0,30%). Μετά την
εξέλιξη αυτή, στο τέλος του 2015 το επιτόκιο των πράξεων κύριας
αναχρηµατοδότησης ήταν στο 0,05%, ενώ τα επιτόκια διευκόλυνσης
αποδοχής καταθέσεων και διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης ήταν στο
-0,30% και 0,30%, αντίστοιχα.
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β.

Την παράταση του προγράµµατος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP)
τουλάχιστον µέχρι τα µέσα Μαρτίου 2017 ή και αργότερα. Το προϊόν της
εξόφλησης τίτλων που έχουν αγοραστεί στο πλαίσιο του παραπάνω
προγράµµατος θα επανεπενδύεται κατά τη λέξη τους, έτσι ώστε να
εξασφαλισθούν ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας.

γ.

Τη συνέχιση διενέργειας των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης (MROs),
καθώς και των πράξεων πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (LTROs),
µέσω δηµοπρασιών σταθερού επιτοκίου και πλήρη κατανοµή του ποσού
(ικανοποίηση όλων των προσφορών) τουλάχιστον µέχρι το τέλος της
τελευταίας περιόδου τήρησης των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών
του 2017.

Επιπρόσθετα

των

όσων

αναφέρθηκαν

παραπάνω,

στο

∆ιάγραµµα

9.17

παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη κατά το έτος 2015 του επιτοκίου των πράξεων
κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations interest rate), του ρυθµού
µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ (Real GDP growth rate) και του Εναρµονισµένου
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP).
Σηµειώνεται ότι κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της παρούσας διπλωµατικής διατριβής,
δεν υπήρχαν δηµοσιευµένα στοιχεία για το ρυθµό µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ
(Real GDP growth rate) κατά το δ’ τρίµηνο του 2015.
Με σκοπό την παρουσίαση µιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας

για την

εξέλιξη των παραπάνω οικονοµικών µεταβλητών, το διάγραµµα καλύπτει και το
προηγούµενο έτος 2014.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.17: Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών για την
Ευρωζώνη κατά το έτος 2015
Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών κατά το έτος 2015
2
Βασικό επιτόκιο
(MROs)

1,5
1
0,5

Ρυθµός
µεταβολής
Πραγµατικού
ΑΕΠ

0
-0,5

1/11/2015
1/12/2015

1/9/2015
1/10/2015

1/8/2015

1/6/2015
1/7/2015

1/4/2015
1/5/2015

1/2/2015
1/3/2015

1/1/2015

1/11/2014
1/12/2014

1/9/2014
1/10/2014

1/8/2014

1/6/2014
1/7/2014

1/4/2014
1/5/2014

1/2/2014
1/3/2014

1/1/2014

-1

Εναρµονισµένος ∆είκτης
Τιµών
Καταναλωτή

9.18.2 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations MROs)
Και οι 12 τακτικές MROs του 2015 διενεργήθηκαν ως δηµοπρασίες σταθερού
επιτοκίου µε πλήρη κατανοµή.
9.18.3 Πράξεις

πιο

µακροπρόθεσµης

αναχρηµατοδότησης

(Longer-term

refinancing operations - LTROs)
Και οι 12 τακτικές LTROs τρίµηνης διάρκειας του 2015 διενεργήθηκαν ως
δηµοπρασίες σταθερού επιτοκίου µε πλήρη κατανοµή. Το επιτόκιο σε κάθε LTRO
ήταν ίσο µε το µέσο όρο των επιτοκίων των MROs κατά την περίοδο που ίσχυε η
αντίστοιχη LTRO.
Προκειµένου να ενισχυθεί η στήριξη των χορηγήσεων προς την πραγµατική
οικονοµία, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε τον Ιανουάριο του 2015 ότι
στις

µελλοντικές στοχευµένες πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης

(Targeted longer-term refinancing operations – TLTROs) θα ισχύει το επιτόκιο των
πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης (MROs). Στις δύο TLTROs που είχαν
διενεργηθεί µέχρι τότε (και οι δύο το 2014) υπήρχε µια διαφορά 10 µονάδων βάσης
σε σχέση µε τις MROs. Στη διάρκεια του 2015 διενεργήθηκαν τέσσερεις συνολικά
TLTROs.
191

9.18.4 Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Στη διάρκεια του 2015 δεν πραγµατοποιήθηκαν πράξεις εξοµάλυνσης των
βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας.
9.18.5 Στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις ανοικτής αγοράς του έτους 2015
Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος αυτό παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.25.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.25: Πράξεις ανοικτής αγοράς έτους 2015

Είδος
πράξης

∆ιάρκεια

Κύριας
αναχρηµατοδότησης
(MRO)

Αριθµός
πράξεων

Μέσος
όρος
κατανεµηΣυνολικά
θέντος
κατανεµηθέν ποσού ανά
ποσό
πράξη
(σε εκατοµ. ευρώ)

Αριθµός
συµµετεχόντων

Μέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά
πράξη
(*)

1 εβδοµάδα

52

4.782.208,10

91.965,54

6.619

127

3 µήνες

12

308.847,39

25.737,28

1.440

120

Έως
26/9/2018
(TLTRO)

4

205.489,69

51.372,42

414

104

Σύνολα LTROs

12

308.847,39

25.737,28

1.440

120

0

0,00

64

5.091.055,49

Πιο
µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης
(LTRO)

Εξοµάλυν
σης (finetuning)
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

0

79.547,74

8.059

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό

9.18.6 Πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα
Εκτός από τις πράξεις ανοικτής αγοράς που διενήργησε κατά το 2015 για την
εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής της, η ΕΚΤ διενήργησε κατά το έτος αυτό και
πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (USD).
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Τα στατιστικά στοιχεία για τις πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα
παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.26. Σηµειώνεται ότι σε 22 πράξεις παροχής
ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (USD) δεν συµµετείχαν αντισυµβαλλόµενοι (δεν
υποβλήθηκαν προσφορές).
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.26: Πράξεις παροχής ρευστότητας σε ξένο νόµισµα έτους 2015

Συνολικά
κατανεµηθέν ποσό

Αριθµός
πράξεων
Είδος
πράξης

∆ιάρκεια
1 εβδοµάδα

Συνολικός

Με
συµµετοχή

Μέσος όρος
κατανεµηθέντος
ποσού ανά
πράξη (*)

(σε εκατοµ.)

Αριθµός
συµµετεχόντων

Μέσος
όρος
συµµετεχόντων
ανά
πράξη
(*)(**)

49

27

4.864,00

180,15

36

1

2 εβδοµάδες

1

1

925,00

925,00

3

3

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΑ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ
USD

50

28

5.789,00

206,75

39

1

Παροχή
ρευστότητας σε
USD

(*) Με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό
(**) Οι µέσοι όροι έχουν υπολογισθεί µε βάση µόνο τις πράξεις στις οποίες υπήρχε
συµµετοχή αντισυµβαλλοµένων

9.19

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

9.19.1 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations MROs)
α.

Συνολικός αριθµός πράξεων ανά έτος
Η σύγκριση γίνεται µε τη βοήθεια του ∆ιαγράµµατος 9.18.

193

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.18: Συνολικός αριθµός πράξεων κύριας
αναχρηµατοδότησης (MROs) ανά έτος
Συνολικός αριθµός MROs ανά έτος
56
55
54
53
52

Αριθμός
MROs

51
50
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

49

Όπως προκύπτει από το ∆ιάγραµµα 9.18, οι περισσότερες MROs
διενεργήθηκαν το 2003 (συνολικά 55 MROs). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
τρεις φορές µέσα στο έτος αυτό (11 Μαρτίου, 6 Μαΐου και 8 Ιουλίου,
αντίστοιχα) διενεργήθηκαν την ίδια ηµέρα δύο µαζί MROs, η πρώτη µε
διάρκεια µιας εβδοµάδας και η δεύτερη µε διάρκεια δύο εβδοµάδων.
Στις MROs του 2001 έχουν συνυπολογιστεί δύο διαρθρωτικές αντιστρεπτέες
πράξεις διάρκειας µιας εβδοµάδας που διενεργήθηκαν στις 27/4/2001 και
27/11/2001 αντίστοιχα, και παράλληλα προς τις αντίστοιχες MROs. Για τις
πράξεις αυτές έχει γίνει αναφορά στην Ενότητα 9.4.5.
β.

Μέσος όρος κατανεµηθέντων ποσών ανά έτος
Η σύγκριση γίνεται µε τη βοήθεια του ∆ιαγράµµατος 9.19.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.19: Μέσος όρος κατανεµηθέντων ποσών ανά έτος στις
πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (MROs)
Μέσος όρος κατανεµηθέντων ποσών ανά έτος στις
MROs (σε εκατοµ. ευρώ)
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Όπως προκύπτει από το ∆ιάγραµµα 9.19, ο µέσος όρος των ποσών που
κατανέµονταν στις MROs υπερδιπλασιάστηκε το 2004 σε σχέση µε τα
προηγούµενα έτη.
Η τάση αύξησης του µέσου ποσού κατανοµής συνεχίστηκε και στα έτη 2005
και 2006 κατά τα οποία, όπως αναφέρθηκε στις Ενότητες 9.8.2 και 9.9.2
αντίστοιχα, η ΕΚΤ εφάρµοζε µια «χαλαρή» πολιτική ρευστότητας,
κατανέµοντας ρευστότητα κατά ένα ή δύο δισ. ευρώ υψηλότερη από το ποσό
αναφοράς σε όλες τις MROs εκτός από την τελευταία MRO κάθε περιόδου
τήρησης.
Όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραµµα, από το 2007 άρχισε η καθοδική
πορεία του µέσου όρου των ποσών που κατανέµονταν στις MROs. Όπως
αναφέρθηκε στην Ενότητα 9.10.3, λόγω της χρηµατοπιστωτικής κρίσης που
εκδηλώθηκε µέσα στο έτος αυτό, οι τράπεζες περιόρισαν σηµαντικά τις
µελλοντικές ανάγκες τους σε ρευστότητα, µε αποτέλεσµα η αξία των
συναλλαγών στο τµήµα της αγοράς χρήµατος που αφορούσε τις µεγαλύτερες
διάρκειες να διαµορφωθεί σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Μετά την εξέλιξη αυτή, η
ΕΚΤ

αύξησε

το

µερίδιο

της

αναχρηµατοδότησης

πράξεων

πιο

µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (LTROs) τρίµηνης διάρκειας, µε
αντίστοιχη µείωση του µεριδίου των MROs διάρκειας µια εβδοµάδας.
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Στα επόµενα έτη (2008-2015) η πτώση του µέσου όρου του ποσού κατανοµής
µέσω των MROs µειώθηκε, λόγω της µεγάλης ρευστότητας που χορηγήθηκε
µέσω των µη συµβατικών πράξεων πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης
(LTROs και TLTROs).
Μέσος όρος συµµετεχόντων ανά έτος
Η σύγκριση γίνεται µε τη βοήθεια του ∆ιαγράµµατος 9.20.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.20: Μέσος όρος συµµετεχόντων ανά έτος στις πράξεις
κύριας αναχρηµατοδότησης (MROs)
Μέρος όρος συµµετεχόντων ανά έτος στις MROs
900
800
700
600

Μ.Ο.
συμμετεχόντων

500
400
300
200
100
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0
1999

γ.

Όπως προκύπτει από το ∆ιάγραµµα 9.20, ο µέσος αριθµός των
συµµετεχόντων στις MROs µειωνόταν συνεχώς από το 2000 και µέχρι το
2003. Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 9.3.2, η µείωση αυτή ξεκίνησε το
δεύτερο εξάµηνο του 2000 επειδή από τις 27/6/2000 οι MROs διεξάγονταν
µέσω δηµοπρασιών ανταγωνιστικού επιτοκίου (δηµοπρασία «αµερικανικού
τύπου»). Το 2001 συµµετείχε ακόµη µικρότερος αριθµός αντισυµβαλλοµένων
καθώς υπήρχε η προσδοκία µείωσης των επιτοκίων. Το 2002, όπως
αναφέρθηκε στην Ενότητα 9.5.1, ο µέσος όρος των αντισυµβαλλοµένων που
συµµετείχαν στις MROs µειώθηκε κατά 25% σε σχέση µε το 2001, µε
πιθανότερο λόγο τις συνεχιζόµενες εκείνη την εποχή εξαγορές και
συγχωνεύσεις στον τραπεζικό τοµέα της Ευρωζώνης, εξέλιξη που οδήγησε σε
αυξηµένη συγκέντρωση των πράξεων διαχείρισης ρευστότητας µέσα στους
τραπεζικούς οµίλους.
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Το 2004 η καθοδική πορεία του µέσου αριθµού συµµετεχόντων στις MROs
αντιστράφηκε. Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 9.7.2, σύµφωνα µε την
Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2004 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2004,
σελ. 98) η αντιστροφή αυτή πιθανόν οφειλόταν στη µείωση κατά µία
εβδοµάδα της διάρκειας των MROs, εξαιτίας της οποίας οι τράπεζες έπρεπε
να υποβάλλουν µία προσφορά ανά εβδοµάδα και όχι ανά δεκαπενθήµερο
όπως προηγουµένως. Υπάρχει όµως και το ενδεχόµενο η αύξηση της
συµµετοχής να οφειλόταν στην αύξηση της διαφάνειας και στην απλούστευση
του πλαισίου διενέργειας των πράξεων ανοικτής αγοράς που υλοποιήθηκαν
κατά το έτος αυτό.
Το 2008 ο µέσος όρος συµµετοχής στις MROs έφθασε στο υψηλότερο σηµείο
του από το 2001 και µετά. Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 9.11.2, η αύξηση
αυτή οφειλόταν στην αδυναµία πολλών αντισυµβαλλοµένων να δανειστούν
από την ελεύθερη αγορά λόγω της όξυνσης της χρηµατοπιστωτικής κρίσης.
Από τον Ιούνιο του 2009 ξεκίνησε µια φθίνουσα πορεία του µέσου όρου
συµµετεχόντων λόγω της µεγάλης ρευστότητας που χορηγήθηκε µέσω των µη
συµβατικών πράξεων πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (LTROs),
γεγονός που προκάλεσε µετατόπιση των συµµετεχόντων από τις MROs στις
LTROs.
9.19.2 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term
refinancing operations - LTROs)
Επειδή από το έτος 2008 και µετά, εκτός από τις τακτικές τριµηνιαίες LTROs
διενεργούνταν και µη συµβατικές LTROs µε διαφορετικές διάρκειες (6 µηνών, 1
έτους, κλπ), οι διάφορες συγκρίσεις που ακολουθούν γίνονται µε τη βοήθεια δύο
διαγραµµάτων, ενός σε µορφή σωρευµένων στηλών (stacked column chart) και ενός
σε µορφή 100% σωρευµένων στηλών (100% stacked column chart) στο οποίο
απεικονίζεται παραστατικά το επί τοις εκατό ποσοστό συµµετοχής κάθε διαφορετικής
διάρκειας LTRO στη διαµόρφωση του εκάστοτε συνολικού µεγέθους.
α.

Συνολικός αριθµός πράξεων ανά έτος
Η σύγκριση γίνεται µε τη βοήθεια του ∆ιαγράµµατος 9.21.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.21: Συνολικός αριθµός πράξεων πιο µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης (LTROs) ανά έτος
Συνολικός αριθµός LTROs ανά έτος
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Όπως προκύπτει από το ∆ιάγραµµα 9.21, το 2008 ο αριθµός των LTROs
σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη καθώς, όπως
αναφέρθηκε στην Ενότητα 9.11.3, κατά το έτος αυτό εκτός από τις τακτικές
µηνιαίες LTROs τρίµηνης διάρκειας διενεργήθηκαν και συµπληρωµατικές
LTROs µε διάρκεια τριών µηνών, LTROs διάρκειας 6 µηνών και ειδικές
πράξεις αναχρηµατοδότησης µε διάρκεια ίση µε αυτήν της περιόδου τήρησης
των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών. Το 2009 ο αριθµός των LTROs
σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση µε το 2008, ενώ κατά το έτος αυτό
προστέθηκαν και LTROs µε διάρκεια ενός έτους. Από το 2010 ξεκινάει µια
µείωση του αριθµού των LTROs στο πλαίσιο διακοπής ορισµένων από τα µη
συµβατικά µέτρα που είχαν θεσπιστεί για την αντιµετώπιση της κρίσης του
2008. Συγκεκριµένα διακόπηκε από το 2010 και µετά η διενέργεια
συµπληρωµατικών LTROs, ενώ από το 2012 και µετά σταµάτησαν να
διενεργούνται LTROs διάρκειας 6 µηνών και ενός έτους. Από το 2011
εισήχθησαν όµως LTROs διάρκειας 3 ετών (διενεργήθηκαν για τελευταία
φορά το 2012) και το 2014 οι TLTROs µε διάρκεια έως τις 26/9/2018.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.22: Συνολικός αριθµός πράξεων πιο µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης (LTROs) ανά έτος
(% ποσοστό)
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Στο ∆ιάγραµµα 9.22 παρουσιάζεται η επί τοις εκατό αναλογία κάθε τύπου
LTRO στο σύνολο των LTROs που διενεργούνταν κάθε έτος.
β.

Μέσος όρος κατανεµηθέντων ποσών ανά έτος
Η σύγκριση γίνεται µε τη βοήθεια του ∆ιαγράµµατος 9.23.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.23: Μέσος όρος κατανεµηθέντων ποσών ανά έτος στις
πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (LTROs)
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Όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 9.23, µέχρι και το 2006 το µέσο ποσό
κατανοµής ήταν σχετικά µικρό, καθώς οι πράξεις αυτού του τύπου κάλυπταν
περίπου το 23-29% της συνολικής αναχρηµατοδότησης των πιστωτικών
ιδρυµάτων για τα έτη αυτά. Το 2007 το µέσο ποσό κατανοµής αυξήθηκε
ελαφρά καθώς, όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 9.10.3, λόγω της
χρηµατοπιστωτικής κρίσης που εκδηλώθηκε µέσα στο έτος αυτό οι τράπεζες
περιόρισαν σηµαντικά τις µελλοντικές τους ανάγκες σε ρευστότητα µε
αποτέλεσµα η αξία των συναλλαγών στο τµήµα της αγοράς χρήµατος που
αφορούσε τις µεγαλύτερες διάρκειες να διαµορφωθεί σε πολύ χαµηλά
επίπεδα. Μετά την εξέλιξη αυτή, η ΕΚΤ είχε αυξήσει το µερίδιο της
αναχρηµατοδότησης µέσω των LTROs τρίµηνης διάρκειας, µε αντίστοιχη
µείωση του µεριδίου µέσω των MROs διάρκειας µια εβδοµάδας. Το 2008 και
το 2009 το µέσο ποσό κατανοµής υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση µε το 2007, σε
αντιστοιχία µε την εντυπωσιακή αύξηση του αριθµού των LTROs κατά τα έτη
αυτά σε σχέση µε το 2007, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο (α) παραπάνω.
Το 2010 τα ποσά κατανοµής είναι ελαττωµένα, καθώς το έτος αυτό ξεκινάει
µια µείωση του αριθµού των LTROs στο πλαίσιο διακοπής ορισµένων από τα
µη συµβατικά µέτρα που είχαν θεσπιστεί για την αντιµετώπιση της κρίσης του
2008. Η συνέχιση της αναταραχής στις χρηµατοπιστωτικές αγορές οδήγησε
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στη διενέργεια µιας LTRO διάρκειας 3 ετών το 2011 στην οποία
κατανεµήθηκε ποσό 489.190,75 εκατοµ. ευρώ και µιας δεύτερης πράξης του
ίδιου τύπου το 2012 στην οποία κατανεµήθηκε ποσό 529.530,81 εκατοµ.
ευρώ. Η ρευστότητα που χορηγήθηκε µέσω αυτών των δύο πράξεων ήταν
πράγµατι εντυπωσιακή, κάτι που αποτυπώνεται στα ∆ιαγράµµατα 9.23 και
9.24. Το 2014 εισήχθησαν οι Στοχευµένες Πράξεις Πιο Μακροπρόθεσµης
Αναχρηµατοδότησης

(Targeted

longer-term

refinancing

operations

-

TLTROs). Κατά το έτος αυτό διενεργήθηκαν συνολικά δύο πράξεις αυτού του
τύπου µε εξαιρετικά µεγάλο µέσο όρο ποσού κατανοµής (106.220,85 εκατοµ.
ευρώ), όπως φαίνεται πολύ παραστατικά στο παρακάτω ∆ιάγραµµα 9.24. Το
2015 διενεργήθηκαν 4 TLTROs µε µέσο όρο ποσού κατανοµής 51.372,42
εκατοµ. ευρώ.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.24: Μέσος όρος κατανεµηθέντων ποσών ανά έτος στις
πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (LTROs)
(% ποσοστό)
Μέσος όρος κατανεµηθέντων ποσών ανά έτος στις LTROs
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γ.

Μέσος όρος συµµετεχόντων ανά έτος
Η σύγκριση γίνεται µε τη βοήθεια του ∆ιαγράµµατος 9.25.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.25 : Μέσος όρος συµµετεχόντων ανά έτος στις πράξεις
πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (LTROs)
Μέσος όρων συµµετεχόντων ανά έτος στις LTROs
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Όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 9.25, από το 2000 ξεκινάει µια πτωτική
πορεία του µέσου αριθµού συµµετεχόντων στις LTROs. Το 2001, όπως έχει
αναφερθεί στην Ενότητα 9.4.3, ο µέσος όρος των αντισυµβαλλοµένων που
συµµετείχαν στις LTROs µειώθηκε κατά 17% σε σχέση µε το 2000, µε
πιθανότερο λόγο τις συνεχιζόµενες εκείνη την εποχή εξαγορές και
συγχωνεύσεις στον τραπεζικό τοµέα της Ευρωζώνης, εξέλιξη που οδηγούσε
σε αυξηµένη συγκέντρωση των πράξεων διαχείρισης ρευστότητας µέσα στους
τραπεζικούς οµίλους. Η ίδια µείωση (17%) συνέβη και το 2002 σε σχέση µε
το 2001, για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν για τις LTROs του έτους
2001. Μετά από διάφορες αυξοµειώσεις του µέσου ποσού συµµετεχόντων στο
διάστηµα 2003-2007, από το 2008 και µετά η πορεία του µέσου όρου
συµµετεχόντων είναι ανάλογη, και για τους ίδιους ακριβώς λόγους, µε εκείνης
του µέσου ποσού κατανοµής που περιγράφηκε στην παράγραφο (β)
παραπάνω.
9.19.3 Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
α.

Συνολικός αριθµός πράξεων ανά έτος
Η σύγκριση γίνεται µε τη βοήθεια του ∆ιαγράµµατος 9.26.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.26: Συνολικός αριθµός ανά έτος των πράξεων
εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Συνολικός αριθµός ανά έτος πράξεων εξοµάλυνσης των
βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
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Όπως προκύπτει από το ∆ιάγραµµα 9.26, το 1999 δεν διενεργήθηκαν πράξεις
εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας, ενώ από το
2000 µέχρι και το 2004 διενεργήθηκαν ελάχιστες πράξεις αυτού του τύπου. Το
2005 ο αριθµός των πράξεων αυτών αυξήθηκε σηµαντικά καθώς, όπως
αναφέρθηκε στην Ενότητα 9.8.4, η µείωση από τις 9/3/2004 της διάρκειας των
MROs από δύο εβδοµάδες σε µία είχε ως αποτέλεσµα να αυξηθούν τα
σφάλµατα πρόβλεψης της ρευστότητας (κυρίως όσον αφορούσε τις εκτιµήσεις
της ΕΚΤ για τους αυτόνοµους παράγοντες) για το χρονικό διάστηµα των 8
ηµερών που µεσολαβούσε ανάµεσα στην τελευταία MRO µιας περιόδου
τήρησης και στη λήξη της περιόδου αυτής. Προκειµένου να αποτραπεί η
µεγάλη προσφυγή των αντισυµβαλλοµένων στις πάγιες διευκολύνσεις, αλλά
και για να µειωθούν οι διαφορές ανάµεσα στο επιτόκιο µιας ηµέρας και στο
ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς,

η ΕΚΤ διενήργησε 9 συνολικά πράξεις

εξοµάλυνσης κατά την τελευταία ηµέρα της περιόδου τήρησης. Για τους
ίδιους ακριβώς λόγους, το 2006 διενεργήθηκαν 11 συνολικά πράξεις
εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας.
Το 2007 παρατηρείται µια µεγάλη αύξηση του αριθµού των πράξεων αυτών
καθώς, όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 9.10.4, από τις 9/8/2007 η
χρηµατοπιστωτική κρίση εξαπλώθηκε και στην αγορά χρήµατος για
τοποθετήσεις σε ευρώ διάρκειας µιας ηµέρας, οπότε τα πιστωτικά ιδρύµατα
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άρχισαν να εκπληρώνουν τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά τους σχετικά
νωρίς στη διάρκεια της περιόδου τήρησης. Προσπαθώντας να κρατήσει
σταθερή την πολιτική της για τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια, η ΕΚΤ αύξησε την
προσφορά ρευστότητας στην αρχή της περιόδου, επισπεύδοντας µε τον τρόπο
αυτό την παροχή αποθεµατικών, και τη µείωσε στο τέλος της περιόδου. Η
ρύθµιση αυτή υλοποιήθηκε µέσω πέντε πράξεων εξοµάλυνσης των
βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας. Η ΕΚΤ επίσης διενεργούσε
και έκτακτες πράξεις αυτού του τύπου στις περιπτώσεις που παρατηρούνταν
ανοδικές πιέσεις στο επιτόκιο για τοποθετήσεις διάρκειας µιας ηµέρας. Οι
πιέσεις αυτές οφείλονταν στην τακτική της ΕΚΤ να κατανέµει µέσω των
τακτικών MROs που διενεργούνταν εκείνο το διάστηµα ποσά σηµαντικά
υψηλότερα από το ποσό αναφοράς.
Η

τάση

διενέργειας

µεγάλου

αριθµού

πράξεων

εξοµάλυνσης

των

βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας συνεχίστηκε και το 2008 κατά
το οποίο η ΕΚΤ, όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 9.11.4, σταµάτησε να
επιλέγει τους αντισυµβαλλοµένους στις πράξεις αυτές µε κριτήριο τη
δραστηριότητά τους στην αγορά χρήµατος, αλλά επέτρεπε πλέον τη
συµµετοχή όλων των αντισυµβαλλοµένων που αφενός µεν έπαιρναν µέρος
στις πράξεις ανοικτής αγοράς του Ευρωσυστήµατος που διεξάγονταν µε
τακτικές δηµοπρασίες, αφετέρου δε πληρούσαν ορισµένα κριτήρια επιλογής
που είχε θεσπίσει η οικεία εθνική κεντρική τράπεζα.
Μετά από µια πρόσκαιρη µείωση της συχνότητας διενέργειας των πράξεων
αυτών το 2009, ο αριθµός τους αυξήθηκε και πάλι καθώς, όπως αναφέρθηκε
στην Ενότητα 9.13.4, η ΕΚΤ διενεργούσε κατά το 2010 εκτός από τις τακτικές
πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας και
έκτακτες πράξεις αυτού του τύπου για την αποδοχή καταθέσεων που είχαν
διάρκεια µιας εβδοµάδας και για ποσό ανά εβδοµάδα ίσο µε την αξία που είχε
διακανονιστεί µέσω του Προγράµµατος Αγοράς Τίτλων (Securities Market
Programme - SMP). Η ίδια τακτική ακολουθήθηκε όχι µόνο το 2011, κατά το
οποίο προστέθηκαν ακόµη 12 πράξεις απορρόφησης της ρευστότητας, αλλά
και κατά τα έτη 2012 και 2013.
Το 2014 παρατηρείται µία πολύ µεγάλη µείωση του αριθµού των πράξεων
εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας καθώς, όπως
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αναφέρθηκε στην Ενότητα 9.17.4, στις 5/6/2014 αποφασίστηκε από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ η αναστολή των εβδοµαδιαίων πράξεων
εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας µε τις οποίες
γινόταν απορρόφηση της υπερβάλλουσας ρευστότητας που είχε χορηγηθεί
µέσω του Προγράµµατος Αγοράς Τίτλων (Securities Market Programme –
SMP). Το 2015 δεν διενεργήθηκαν πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων
διακυµάνσεων της ρευστότητας.
Μέσος όρος κατανεµηθέντων ποσών ανά έτος
Η σύγκριση γίνεται µε τη βοήθεια του ∆ιαγράµµατος 9.27.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.27: Μέσος όρος κατανεµηθέντων ποσών ανά έτος στις
πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Μέσος όρος κατανεµηθέντων ποσών ανά έτος στις πράξεις
εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της
ρευστότητας
(σε εκατοµ. ευρώ)
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Η αύξηση του µέσου όρου του ποσού κατανοµής το έτος 2007 οφείλεται
γενικά στις ανοδικές πιέσεις στο επιτόκιο για τοποθετήσεις διάρκειας µίας
ηµέρας λόγω της τακτικής της ΕΚΤ, όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 9.10.4,
να κατανέµει στις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (MROs) ποσά
µεγαλύτερα από τα ποσά αναφοράς. Επιπρόσθετα, στην πολύ µεγάλη αύξηση
του µέσου ποσού κατανοµής σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη συνετέλεσαν
και τα εξαιρετικά µεγάλα ποσά που κατανεµήθηκαν µέσα σε διάστηµα λίγων
ηµερών στο χρονικό διάστηµα από τις 19/12/2007 έως τις 31/12/2007. Στο
διάστηµα αυτό κατανεµήθηκαν κατά µέσο όρο 137.065,83 εκατοµ. ευρώ, ενώ
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ο µέσος όρος των ποσών που κατανεµήθηκαν στις υπόλοιπες µέχρι τότε
πράξεις του έτους αυτού ανέρχεται µόλις σε 27.728,95 εκατοµ. ευρώ.
Το 2008 η µεγαλύτερη αύξηση στα ποσά κατανοµής παρατηρείται στο
χρονικό διάστηµα από 1/10/2008 έως 7/10/2008 κατά το οποίο το µέσο ποσό
κατανοµής ανήλθε σε 177.266 εκατοµ. ευρώ, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες
πράξεις στις οποίες κατανεµήθηκε κατά µέσο όρο ποσό 47.941 εκατοµ. ευρώ.
Με εξαίρεση την πράξη εξοµάλυνσης της 9/6/2009 στην οποία κατανεµήθηκε
ποσό 57.912 εκατοµ. ευρώ, κατά το 2009 κατανέµονταν µεγάλα ποσά που
ξεκινούσαν από τα 103.876 εκατοµ. ευρώ και έφταναν το 275.986 εκατοµ.
ευρώ. Αυτό είχε ως συνέπεια, όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 9.27, το µέσο
ποσό κατανοµής κατά το 2009 να είναι σηµαντικά υψηλότερο σε σχέση µε το
αντίστοιχο του 2008.
Στις πράξεις που διεξάγονταν στο τέλος κάθε περιόδου τήρησης των
υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του 2010 κατανέµονταν κατά µέσο
όρο µεγάλα ποσά που ξεκινούσαν από τα 108.993 εκατοµ. ευρώ και έφταναν
τα 363.475 εκατοµ. ευρώ. Αντίθετα, στις πράξεις εξοµάλυνσης που
διεξάγονταν σε εβδοµαδιαία βάση µε σκοπό την απορρόφηση της
ρευστότητας από το Πρόγραµµα Αγοράς Τίτλων (Securities Market
Programme – SMP) κατανέµονταν κατά µέσο όρο πολύ µικρότερα ποσά, από
12.552 εκατοµ. ευρώ έως 111.237 εκατοµ. ευρώ, µε συνέπεια ο γενικός µέσος
όρος των κατανεµηθέντων ποσών ανά πράξη εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων
διακυµάνσεων της ρευστότητας να είναι ελαττωµένος σε σχέση µε τον
αντίστοιχο του 2009.
Κατά το 2011 παρατηρείται η ίδια περίπου εικόνα µε αυτή του 2010, µε τη
διαφορά ότι από το τρίτο δεκαήµερο του Αυγούστου και µετά αυξήθηκαν
αρκετά τα ποσά που κατανέµονταν στις πράξεις εξοµάλυνσης των
βραχυχρόνιων

διακυµάνσεων

της

ρευστότητας

που

διεξάγονταν

σε

εβδοµαδιαία βάση µε σκοπό την απορρόφηση της ρευστότητας από το
Πρόγραµµα Αγοράς Τίτλων (Securities Market Programme – SMP). Αυτό είχε
ως συνέπεια ο µέσος όρος του 2011 να είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο
του 2010.
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Με εξαίρεση την πράξη της 28/2/2012 στην οποία κατανεµήθηκε ποσό
133.890 εκατοµ. ευρώ, κύριο χαρακτηριστικό του 2012 ήταν η κατανοµή
µεγάλων ποσών από 197.559 εκατοµ. ευρώ έως 219.500 εκατοµ. ευρώ σε όλες
ανεξαιρέτως τις υπόλοιπες πράξεις εξοµάλυνσης των
διακυµάνσεων της ρευστότητας

βραχυχρόνιων

αυτού του έτους. Το γεγονός αυτό

συνετέλεσε στη θεαµατική αύξηση του µέσου ποσού κατανοµής σε σχέση µε
τα προηγούµενα έτη.
Η ίδια εικόνα παρατηρείται και το 2013 µε ποσά κατανοµής που ξεκινούσαν
από τα 104.842 εκατοµ. ευρώ και έφθαναν τα 208.500 εκατοµ. ευρώ.
Η τελευταία πράξη εξοµάλυνσης των

βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της

ρευστότητας για το έτος 2014 διενεργήθηκε στις 10/6/2014. Μετά την
ηµεροµηνία αυτή διακόπηκε η διενέργεια πράξεων αυτού του τύπου. Μέχρι
τις 10/6/2014 κατανέµονταν πάντως µεγάλα ποσά που κυµαίνονταν από
102.878 εκατοµ. ευρώ έως 179.000 εκατοµ. ευρώ.
Μέσος όρος συµµετεχόντων ανά έτος
Η σύγκριση γίνεται µε τη βοήθεια του ∆ιαγράµµατος 9.28.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.28: Μέσος όρος συµµετεχόντων ανά έτος στις πράξεις
εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Μέσος όρος συµµετεχόντων ανά έτος στις πράξεις εξοµάλυνσης
των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
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γ.

Όπως προκύπτει από το ∆ιάγραµµα 9.28, το 2009 ο µέσος όρος
συµµετεχόντων εκτινάχθηκε κυριολεκτικά σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη.
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Κατά το έτος αυτό συµµετείχαν σε κάθε πράξη αυτού του τύπου από 101 έως
165 αντισυµβαλλόµενοι, σε αντίθεση µε τα προηγούµενα έτη που συµµετείχαν
µέχρι 117 το πολύ αντισυµβαλλόµενοι, ενώ υπήρχε και πράξη στην οποία
συµµετείχε µόνο ένας αντισυµβαλλόµενος.
Το 2010 και το 2011 συµµετείχαν αντίστοιχα κατά µέσο όρο 171 και 136
αντισυµβαλλόµενοι στις πράξεις που διεξάγονταν στο τέλος κάθε περιόδου
τήρησης των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών. Αντίθετα, στις πράξεις
εξοµάλυνσης που διεξάγονταν σε εβδοµαδιαία βάση µε σκοπό την
απορρόφηση της ρευστότητας από το Πρόγραµµα Αγοράς Τίτλων (Securities
Market

Programme

–

SMP)

συµµετείχαν

κατά

µέσο

όρο

69

αντισυµβαλλόµενοι το 2010 και 78 αντισυµβαλλόµενοι το 2011. Αυτό είχε ως
συνέπεια ο µέσος όρος συµµετεχόντων στις πράξεις εξοµάλυνσης των
βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας κατά τα έτη 2010 και 2011 να
είναι µειωµένος σε σχέση µε το 2009.
Στη διάρκεια του 2012, στις πράξεις που διεξάγονταν στο τέλος κάθε
περιόδου τήρησης των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών συµµετείχαν
κατά µέσο όρο 76 αντισυµβαλλόµενοι, αριθµός που δεν διέφερε ουσιωδώς
από τους 73 κατά µέσο όρο συµµετέχοντες στις πράξεις εξοµάλυνσης που
διεξάγονταν σε εβδοµαδιαία βάση µε σκοπό την απορρόφηση της
ρευστότητας από το Πρόγραµµα Αγοράς Τίτλων (Securities Market
Programme – SMP). Η προς τα κάτω σύγκλιση αυτή των δύο µέσων όρων είχε
ως αποτέλεσµα να µειωθεί ο γενικός µέσος όρος για το 2012 σε σχέση µε τα
έτη 2009-2011.
Αντίθετα προς το 2012, κατά τα έτη 2013 και 2014 σηµειώθηκε αύξηση του
αριθµού συµµετεχόντων, τόσο στις πράξεις που διεξάγονταν στο τέλος κάθε
περιόδου τήρησης των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (104 και 145
συµµετέχοντες κατά µέσο όρο το 2013 και το 2014 αντίστοιχα), όσο και στις
πράξεις εξοµάλυνσης που διεξάγονταν σε εβδοµαδιαία βάση µε σκοπό την
απορρόφηση της ρευστότητας από το Πρόγραµµα Αγοράς Τίτλων (Securities
Market Programme – SMP) στις οποίες συµµετείχαν κατά µέσο όρο 99 και
136 αντισυµβαλλόµενοι κατά τα έτη 2013 και 2014 αντίστοιχα. Αυτό είχε ως
αποτέλεσµα, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 9.28, να αντιστραφεί το 2013 η
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τάση µείωσης του µέσου αριθµού συµµετεχόντων ανά πράξη που είχε αρχίσει
να παρατηρείται από το 2010.
9.19.4 Σύγκριση πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης (MROs) και πιο
µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (LTROs)
α.

Συνολικός αριθµός πράξεων ανά έτος
Η σύγκριση γίνεται µε τη βοήθεια του ∆ιαγράµµατος 9.29.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.29: Συνολικός αριθµός ανά έτος των πράξεων κύριας και
πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης
(% ποσοστό)
Συνολικός αριθµός MROs και LTROs ανά έτος
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Όπως προκύπτει από το ∆ιάγραµµα 9.29, ακόµη και στα έτη από το 2008 και
µετά ο συνολικός αριθµός ανά έτος των εβδοµαδιαίων πράξεων κύριας
αναχρηµατοδότησης (MROs) υπερέβαινε τον αντίστοιχο των πράξεων πιο
µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (LTROs). Το γεγονός αυτό οφείλεται
στη µεγάλη συχνότητα διενέργειας (εβδοµαδιαία) των MROs.
β.

Μέσος όρος κατανεµηθέντων ποσών ανά έτος
Η σύγκριση γίνεται µε τη βοήθεια του ∆ιαγράµµατος 9.30.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9. 30: Μέσος όρος κατανεµηθέντων ποσών ανά έτος στις
πράξεις κύριας και πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης
(% ποσοστό)
Μέσος όρος κατανεµηθέντων ποσών ανά έτος στις MROs
και LTROs
(% ποσοστό)
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Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου,
µέχρι το 2007 ο κύριος όγκος της ρευστότητας παρεχόταν µέσω των πράξεων
κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations - MROs). Ο
µεγάλος αριθµός πράξεων πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longerterm refinancing operations – LTROs) που διενεργήθηκαν το 2008 και το
2009 ανέτρεψε τη µέχρι τότε ισορροπία και αύξησε δραµατικά την αναλογία
συµµετοχής των LTROs στο σύνολο της παρεχόµενης ρευστότητας. Ιδιαίτερα
κατά τα έτη 2011 και 2012, ο µέσος όρος των ποσών που κατανεµήθηκαν
µέσω των LTROs ήταν ασύγκριτα µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο µέσο όρο
των MROs.
Για την εξαγωγή πάντως πιο ολοκληρωµένων συµπερασµάτων από την
παραπάνω σύγκριση θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι
τα

ποσά

που

κατανέµονται

στις

MROs

διακρατούνται

από

τους

αντισυµβαλλοµένους µόνο για µία εβδοµάδα, ενώ στις LTROs για διάστηµα
από 3 µήνες έως 4 έτη (όπως είναι η περίπτωση της πρώτης κατά σειρά
TLTRO που διενεργήθηκε στις 24/9/2014). Στον Πίνακα 9.27 παρουσιάζονται
τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των MROs και LTROs στο τέλος κάθε έτους από το
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2002 έως και το 2014 (Κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της παρούσας
διπλωµατικής διατριβής δεν είχαν δηµοσιευθεί στοιχεία γα το 2015).
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.27: Ανεξόφλητα υπόλοιπα τέλους έτους
(σε εκατοµ. ευρώ)
Έτος

MROs

LTROs

ΣΥΝΟΛΟ

2002

180.000

45.000

225.000

2003

253.001

45.000

298.001

2004

270.000

75.000

345.000

2005

315.000

90.017

405.017

2006

330.453

120.000

450.453

2007

368.606

268.476

637.082

2008

239.527

616.662

856.189

2009

79.277

669.297

748.574

2010

227.865

298.217

526.082

2011

144.755

703.894

848.649

2012

89.661

1.035.771

1.125.432

2013

168.662

583.325

751.987

2014

156.129

473.285

629.414

ΠΗΓΗ: Ετήσιες Εκθέσεις ΕΚΤ 2002-2014
Τα στοιχεία του Πίνακα 9.27 απεικονίζονται παραστατικά στο ∆ιάγραµµα
9.31.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.31: Ανεξόφλητα υπόλοιπα τέλους έτους στις MROs και
LTROs (σε εκατοµ. ευρώ)
Ανεξόφλητα υπόλοιπα τέλους έτους στις MROs και LTROs
(σε εκατοµ. ευρώ)
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1.000.000
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Όπως προκύπτει από το ∆ιάγραµµα 9.31, ήδη από το 2007 άρχισε να
αυξάνεται σηµαντικά το µερίδιο των LTROs στο σύνολο των ανεξόφλητων
υπολοίπων τέλους έτους των πράξεων κύριας και πιο µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης. Η διενέργεια LTROs εξάµηνης διάρκειας το 2008 είχε
ως αποτέλεσµα το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των LTROs να είναι κατά
το έτος αυτό 2,5 περίπου φορές µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των MROs. Η
ίδια εικόνα παρατηρείται και το 2009 στη διάρκεια του οποίου προστέθηκαν
και LTROs ετήσιας διάρκειας.
Το 2010 διακόπηκε

η διενέργεια LTROs ετήσιας διάρκειας, ενώ

διενεργήθηκαν µόνο 2 LTROs διάρκειας 6 µηνών, σε αντίθεση µε τις 12
πράξεις αυτής της διάρκειας που διενεργήθηκαν το 2009. Αυτό είχε ως
συνέπεια να µειωθούν κάτω από το µισό τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των
LTROS το 2010 σε σχέση µε το 2009.
Η διενέργεια LTROs τριετούς διάρκειας το 2011 και το 2012, καθώς και
TLTROs µε διάρκεια έως 26/9/2018 το 2014, αύξησαν και πάλι σηµαντικά το
µερίδιο των LTROs στο συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο τέλους έτους κατά τα
έτη 2011-2014. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ανεξόφλητο υπόλοιπο των LTROs
στο τέλος του 2013 και του 2014 θα ήταν ακόµη µεγαλύτερο αν δεν είχε δοθεί
τον Ιανουάριο του 2013 η δυνατότητα στους αντισυµβαλλοµένους για πρόωρη
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αποπληρωµή των ποσών που τους είχαν κατανεµηθεί στις δύο LTROs
τριετούς διάρκειας που είχαν διενεργηθεί το 2011 και 2012 αντίστοιχα.
Μέσος όρος συµµετεχόντων ανά έτος
Η σύγκριση γίνεται µε τη βοήθεια του ∆ιαγράµµατος 9.32.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.32: Μέσος όρος συµµετεχόντων ανά έτος στις πράξεις
κύριας και πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης
(% ποσοστό)
Μέσος όρος συµµετεχόντων ανά έτος στις MROs και
LTROs
(% ποσοστό)
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γ.

Όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 9.32, έως το 2007 το ενδιαφέρον των
αντισυµβαλλοµένων στρεφόταν στις MROs. Από το 2008 και µετά, τα µεγάλα
ποσά που παρέχονταν µέσω των LTROs µεγάλης διάρκειας κατέστησαν τις
πράξεις αυτές ιδιαίτερα δηµοφιλείς στους αντισυµβαλλοµένους, αρχικά µε τις
πράξεις διάρκειας έξι µηνών και στη συνέχεια µε τις πράξεις µεγαλύτερης
διάρκειας (από 1 έτος έως 4 έτη που ήταν η διάρκεια της πρώτης κατά σειρά
TLTRO).
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10.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ

10.1

ΓΕΝΙΚΑ

Η επιλογή της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (US Federal Reserve System –
Fed) και της Τράπεζας της Ιαπωνίας (Bank of Japan - BoJ) για σύγκριση µε την ΕΚΤ
ως προς τους στόχους και τις διαδικασίες διενέργειας πράξεων ανοικτής αγοράς έγινε
λόγω της τεράστιας επιρροής που ασκούν οι δύο αυτές κεντρικές τράπεζες στην
παγκόσµια οικονοµία.
10.2

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ ΗΠΑ (US FEDERAL RESERVE
SYSTEM)

10.2.1

Αρµόδια όργανα χάραξης και άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής

Η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (US Federal Reserve System, αναφερόµενη και
ως Federal Reserve ή συνηθέστερα ως Fed), αποτελείται από ένα σύστηµα 12
περιφερειακών Τραπεζών Οµοσπονδιακών Αποθεµατικών (Federal Reserve Banks –
FRBs) που διοικείται από το επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οµοσπονδιακού
Αποθεµατικού Συστήµατος (Board of Governors, αναφερόµενο συνήθως ως Federal
Reserve Board - FRB). Με την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου «Federal Reserve
Act» του 1913, ανατέθηκαν στην Fed η χάραξη και η άσκηση της Νοµισµατικής
Πολιτικής των ΗΠΑ.
Τα µέσα άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής από την Fed είναι τα ακόλουθα:
-

Ο καθορισµός του βασικού επιτοκίου (discount rate).

-

Ο καθορισµός του ύψους των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών
(reserve requirements).

-

Η διενέργεια πράξεων ανοικτής αγοράς (open market operations).

To ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει το ύψος των υποχρεωτικών ελάχιστων
αποθεµατικών που πρέπει να διατηρούν οι τράπεζες και εγκρίνει τις αλλαγές του
βασικού επιτοκίου που προτείνουν οι 12 περιφερειακές Τράπεζες Οµοσπονδιακών
Αποθεµατικών.
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Το όργανο που είναι αρµόδιο για τις πράξεις ανοικτής αγοράς είναι η Οµοσπονδιακή
Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (Federal Open Market Committee – FOMC). Η FOMC
αποτελείται από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οµοσπονδιακού
Αποθεµατικού

Συστήµατος,

τον πρόεδρο

της

Τράπεζας

Οµοσπονδιακών

Αποθεµατικών της Νέας Υόρκης και από τους προέδρους τεσσάρων από τις
υπόλοιπες

11

περιφερειακές

Τράπεζες

Οµοσπονδιακών

Αποθεµατικών

(µε

εναλλασσόµενη ετήσια θητεία). Οι τέσσερεις αυτοί πρόεδροι εκπροσωπούν
αντίστοιχα τις ακόλουθες οµάδες περιφερειακών τραπεζών: (1) Boston, Philadelphia,
Richmond, (2) Cleveland, Chicago, (3) Atlanta, St. Louis, Dallas, (4) Minneapolis,
Kansas City, San Francisco.
Οι τακτικές συνεδριάσεις της FΟMC ανέρχονται σε οκτώ ετησίως.
10.2.2

Στρατηγική και στόχοι της νοµισµατικής πολιτικής της Fed

Στόχος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της FOMC είναι η επίτευξη της µέγιστης
δυνατής απασχόλησης, η σταθερότητα των τιµών και η διατήρηση των
µακροπρόθεσµων επιτοκίων σε µέτρια επίπεδα. Οι στόχοι αυτοί καθορίστηκαν στην
Federal Reserve Reform Act του 1977. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και της FOMC λαµβάνονται µε βάση ορισµένους οικονοµικούς και νοµισµατικούς
δείκτες.
Όπως αναφέρουν οι Tache και Danu (2014), δεν δίνεται µεγαλύτερη προτεραιότητα
στη σταθερότητα των τιµών σε σχέση µε τους υπόλοιπους στόχους, ενώ οι στόχοι
αυτοί είναι µεν συµβατοί µακροπρόθεσµα, όχι όµως κατ’ ανάγκην συµβατοί σε κάθε
χρονική στιγµή.
Τον Ιανουάριο του 2012 η FOMC αποφάσισε ότι ένας ρυθµός πληθωρισµού της
τάξεως του 2% ετησίως, µετρούµενος µέσω των ετήσιων µεταβολών του δείκτη
τιµών PCE (Personal Consumption Expenditures), είναι ο πλέον συµβατός σε
µακροπρόθεσµη βάση µε την επιδίωξη της Fed για τη σταθερότητα των τιµών (US
Federal Reserve System, 2012).
Όπως αναφέρει η Fed (US Federal Reserve System, 2015a), το µέγιστο επίπεδο
απασχόλησης καθορίζεται από µη νοµισµατικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν
τη δοµή και τη δυναµική της αγοράς εργασίας. Καθώς οι παράγοντες αυτοί δεν είναι
µετρήσιµοι, η FOMC δεν έχει καθορίσει ένα ποσοτικό στόχο για τη µέγιστη
απασχόληση. Σε περίπτωση που οι στόχοι για την επίτευξη της σταθερότητας των
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τιµών και της µέγιστης δυνατής απασχόλησης δεν είναι συµβατοί, η FOMC
ακολουθεί µια ισοζυγισµένη προσέγγιση για την επιδίωξη των δύο αυτών στόχων,
λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος της απόκλισης των στόχων αυτών, καθώς και το
χρονικό ορίζοντα µέσα στον οποίο ο καθένας από τους δύο αυτούς στόχους θα
ξαναγυρίσει σε επίπεδα που θεωρούνται συµβατά µε τις επιδιώξεις της FOMC.
10.2.3 Το βασικό επιτόκιο της Fed
Το βασικό επιτόκιο που χρησιµοποιεί η Fed για τους σκοπούς της νοµισµατικής
πολιτικής της είναι το federal funds rate.
Σε αντίθεση µε το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ, δηλ. το επιτόκιο των πράξεων κύριας
αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations – MROs), το βασικό επιτόκιο της
Fed δεν είναι επιτόκιο δανεισµού προς τους αντισυµβαλλοµένους της. Είναι απλώς ο
στόχος που θέτει η Fed για τη διαµόρφωση του επιτοκίου δανεισµού µιας ηµέρας
(overnight rate) στη χρηµαταγορά των ΗΠΑ. Η Fed προσπαθεί να πετύχει αυτήν την
τιµή-στόχο µέσω των πράξεων ανοικτής αγοράς µε τον τρόπο που περιγράφεται στις
παρακάτω ενότητες.
Στις 16/12/2015 η Fed ανακοίνωσε την αύξηση του βασικού επιτοκίου της κατά 25
µονάδες βάσης, διαµορφώνοντάς το στο 0,25-0,50% από 0-0,25% που ίσχυε από το
2006. Σε ανακοίνωση της FOMC στις 17/12/2015 (US Federal Reserve System,
2015b), η απόφαση για την αύξηση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο
πληθωρισµός αναµένεται να αυξηθεί στο 2%, ενώ η αγορά εργασίας βελτιώνεται
περισσότερο.
10.2.4 Πράξεις ανοικτής αγοράς της Fed
Οι πράξεις ανοικτής αγοράς διενεργούνται από το Federal Desk της Τράπεζας
Οµοσπονδιακών Αποθεµατικών της Νέας Υόρκης µε βάση σχετική εξουσιοδότηση
από την FOMC, και διακρίνονται σε µόνιµες και προσωρινές.
α.

Μόνιµες πράξεις ανοικτής αγοράς (Permanent OMOs)
H Fed χρησιµοποιεί τις µόνιµες πράξεις ανοικτής αγοράς µε σκοπό την
καλύτερη διαχείριση των µακροπρόθεσµων παραγόντων που οδηγούν στην
αύξηση ορισµένων µεγεθών της Λογιστικής Κατάστασης (Balance Sheet) της
Fed, όπως είναι η αύξηση της νοµισµατικής κυκλοφορίας.
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Οι πράξεις αυτές περιλαµβάνουν οριστικές αγορές ή πωλήσεις χρεογράφων
(outright purchases/sales of securities), τα οποία τηρούνται στον System Open
Market Account (SOMA) που είναι ο λογαριασµός µε τον οποίο
παρακολουθούνται τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από την Fed
µέσω των πράξεων ανοικτής αγοράς.
β.

Προσωρινές πράξεις ανοικτής αγοράς (Temporary OMOs)
Με τις προσωρινές πράξεις ανοικτής αγοράς, η Fed αντιµετωπίζει ανάγκες σε
διαθέσιµα οι οποίες είναι παροδικής φύσεως.
Οι πράξεις αυτές περιλαµβάνουν συµφωνίες επαναγοράς (repurchase
agreements) ή αντίστροφες συµφωνίες επαναγοράς (reverse repurchase
agreements).

10.2.5 Ιστορικά στοιχεία για τις µόνιµες πράξεις ανοικτής αγοράς (Permanent
OMOs) της Fed
Στον Πίνακα 10.1 παρουσιάζεται ο αριθµός ανά έτος των µόνιµων πράξεων που
διενήργησε η Fed από το 2007 έως και το 2014.
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1 - Αριθµός µόνιµων πράξεων (permanent operations) της Fed
Α. ΑΓΟΡΕΣ
Είδος πράξης
Outright Agency
Coupon Purchase
Outright Agency
Discount Note
Purchase
Outright TIPS Purchase
Outright Coupon
Purchase
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
5

53

10

1

3

6

18

12

12

10

6

57

50

152

166

204

138

113

66

170

178

216

148

3

7

8

Β. ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Είδος πράξης

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Outright Coupon Sale

12

Outright TIPS Sale
Outright Bill Sale
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

15

60

3

7

18

67

7
0

19

0
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0

0

0

10.2.6

Ιστορικά στοιχεία για τις

προσωρινές πράξεις ανοικτής αγοράς

(Temporary OMOs) της Fed
Στον Πίνακα 10.1 παρουσιάζεται ο αριθµός ανά έτος των προσωρινών πράξεων που
διενήργησε η Fed από το 2007 έως και το 2014.
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2: Αριθµός προσωρινών πράξεων (temporary operations) της Fed
Είδος
πράξης

Μέθοδος
δηµοπρασίας

Repo
(RP)

Multiple
Price

324

292

Multiple
Price

4

57

Reverse
Repo
(RRP)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

5

11

10

2

4

9

9

Fixed-Rate

68

Single Price

249
5

Σύνολα RRP

4

57

5

11

10

9

77

254

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

328

349

5

11

10

11

81

254

Στο παρακάτω ∆ιάγραµµα 10.1 φαίνεται πιο παραστατικά η εξέλιξη του αριθµού των
προσωρινών πράξεων (temporary operations) της Fed.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.1: Αριθµός προσωρινών πράξεων (temporary operations) της
Fed
Αριθµός προσωρινών πράξεων (temporary operations)
της Fed
350
300

Repos (RP)

250
Reveree
repos (RRP)

200
150
100
50
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Στις παραπάνω πράξεις χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα είδη χρεογράφων: Treasury
Bills (TB), Treasury Notes (TN), Inflation Indexed Bonds (IIB) και Inflation Indexed
Notes (IIN).
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10.2.7 Επίτευξη της τιµής-στόχου για το federal funds rate µέσω των πράξεων
ανοικτής αγοράς
Σε περιόδους που επικρατούν κανονικές οικονοµικές συνθήκες, η Fed πετυχαίνει την
τιµή-στόχο που έχει θέσει για το federal funds rate µέσω των αλλαγών στα
κατατεθειµένα σ’ αυτήν αποθεµατικά των τραπεζών. Η υλοποίηση των αλλαγών
αυτών επιχειρείται µε δύο τρόπους:
α.

Όταν η Fed επιθυµεί την προσωρινή αύξηση των εν λόγω αποθεµατικών,
τότε χορηγεί ρευστότητα µέσω των προσωρινών πράξεων ανοικτής αγοράς
(Temporary OMOs) µε τη µορφή συµφωνιών επαναγοράς (repos).
Αντίθετα, όταν η Fed επιθυµεί την προσωρινή µείωση των εν λόγω
αποθεµατικών, τότε απορροφά ρευστότητα µέσω των προσωρινών πράξεων
ανοικτής αγοράς (Temporary OMOs) µε τη µορφή αντίστροφων συµφωνιών
επαναγοράς (reverse repos).

β.

Αν υπάρχουν παράγοντες που εµποδίζουν επίµονα τη σύγκλιση του federal
funds rate προς την τιµή-στόχο που έχει θέσει η Fed, τότε πρέπει να γίνουν
αλλαγές περισσότερο µόνιµου χαρακτήρα.
Για το σκοπό αυτό, η Fed διενεργεί µόνιµες πράξεις ανοικτής αγοράς
(Permanent OMOs) µέσω της οριστικής αγοράς χρεογράφων αν στοχεύει στην
αύξηση της ρευστότητας, ή της οριστικής πώλησης χρεογράφων αν επιδιώκει
την απορρόφηση ρευστότητας.

Ο παραπάνω µηχανισµός αποδείχθηκε ανεπαρκής για την αντιµετώπιση της µεγάλης
χρηµατοπιστωτικής κρίσης του 2008, καθώς το federal funds rate ήταν ήδη στα πολύ
χαµηλά επίπεδα του 0,00–0,25% στα οποία διατηρείτο συνεχώς µέχρι τις 16/12/2015,
οπότε και αυξήθηκε στο 0,25-0,50%. Από το τέλος του 2008, η Fed έχει προβεί σε
εξαιρετικά µεγάλες αγορές χρεογράφων µακράς διάρκειας µε σκοπό να µειώσει τις
πιέσεις στα µακροπρόθεσµα επιτόκια και να πετύχει τον κύριο στόχο της που είναι η
υποστήριξη της οικονοµικής δραστηριότητας και η δηµιουργία θέσεων εργασίας (US
Federal Reserve System, 2015a).
10.2.8 Αποδεκτοί αντισυµβαλλόµενοι
Οι αντισυµβαλλόµενοι που συµµετέχουν στις πράξεις ανοικτής αγοράς της Fed
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (1) Στους βασικούς διαπραγµατευτές (Primary
Dealers), και (2) Σε αντισυµβαλλοµένους που µπορούν να συµµετέχουν σε πράξεις
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που

εκτελούνται

µε

αντίστροφες

συµφωνίες

επαναγοράς

(Reverse

Repo

Counterparties).
α.

Primary Dealers
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επιλεγµένες τράπεζες και securities brokerdealers.
Οι primary dealers οφείλουν να συµµετέχουν σε όλες τις δηµοπρασίες του
αµερικανικού κυβερνητικού χρέους και να πληρούν συγκεκριµένες ελάχιστες
απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας. Πρέπει επίσης να παρέχουν στη Fed
πληροφορίες για την αγορά και αναλύσεις, οι οποίες βοηθούν στη χάραξη και
εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής της Fed.
Σύµφωνα µε την Έκθεση της Fed για τις εγχώριες πράξεις ανοικτής αγοράς
κατά τη διάρκεια του 2014 (US Federal Reserve System, 2015a), το
∆εκέµβριο του 2014 υπήρχαν συνολικά 22 primary dealers οι οποίοι
αναφέρονται στον Πίνακα 10.3.
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.3: Primary dealers της Fed
Α/Α

Επωνυµία

1

Bank of Nova Scotia, New York Agency

2

BMO Capital Markets Corp.

3

BNP Paribas Securities Corp.

4

Barclays Capital Inc.

5

Cantor Fitzgerald & Co.

6

Citigroup Global Markets Inc.

7

Credit Suisse Securities (USA) LLC

8

Daiwa Capital Markets America Inc.

9

Deutsche Bank Securities Inc.

10

Goldman, Sachs & Co.

11

HSBC Securities (USA) Inc.

12

Jefferies LLC

13

15

J.P. Morgan Securities LLC
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated
Mizuho Securities USA Inc.

16

Morgan Stanley & Co. LLC

17

Nomura Securities International, Inc.

14
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Α/Α

Επωνυµία

18

RBC Capital Markets, LLC

19

RBS Securities Inc.

20

Societe Generale, New York Branch

21

TD Securities (USA) LLC

22

UBS Securities LLC.

ΠΗΓΗ: US Federal Reserve System (2015c)
β.

Reverse Repo Counterparties
Η Fed της Νέας Υόρκης έχει συνάψει συµφωνία µε έναν αριθµό
αντισυµβαλλοµένων µε τους οποίους µπορεί να διενεργεί πράξεις που
εκτελούνται µέσω αντίστροφων συµφωνιών επαναγοράς (Reverse repos) σε
περίπτωση που χρειαστεί να στηριχτεί η νοµισµατική πολιτική της Fed. Με τη
ρύθµιση αυτή, και εφόσον αυτό απαιτηθεί, µπορούν να προστίθενται οι εν
λόγω αντισυµβαλλόµενοι στους primary dealers κατά τη διενέργεια των
παραπάνω πράξεων.
Τον Ιανουάριο του 2015, υπήρχαν συνολικά 164 reverse repo counterparties,
εκ των οποίων οι 7 ήταν τράπεζες (US Federal Reserve System, 2015a).

10.2.9 Αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία ως ασφάλεια
Σε αντίθεση µε τον ευρύ κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων που γίνονται
αποδεκτά στις πράξεις ανοικτής αγοράς της ΕΚΤ, η Fed κάνει δεκτά µόνο τα
οµόλογα του αµερικανικού δηµοσίου ή οµόλογα οργανισµών υπό την αιγίδα του
αµερικανικού δηµοσίου.
10.3

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (BANK OF JAPAN)

10.3.1 Αρµόδια όργανα χάραξης και άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής
Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας (Bank of Japan – BoJ) ιδρύθηκε το 1882 µε βάση
την Bank of Japan Act. Το 1942 αναδιοργανώθηκε µε νέα Πράξη (Act), η οποία
αναθεωρήθηκε τον Ιούνιο του 1997 µε βάση τις αρχές της διαφάνειας (transparency)
και ανεξαρτησίας (independence).
∆ιοικείται από το εννεαµελές Policy Board που αποτελείται από τον Πρόεδρο (που
είναι ο ∆ιοικητής της Τράπεζας), τους δύο υποδιοικητές της Τράπεζας και 6 ακόµη
µέλη.
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10.3.2 Στρατηγική και στόχοι της νοµισµατικής πολιτικής της Τράπεζας της
Ιαπωνίας
Σύµφωνα µε το Άρθρο 2 της Πράξης για την Τράπεζα της Ιαπωνίας (Bank of Japan
Act), ο σκοπός της ασκούµενης από αυτήν νοµισµατικής πολιτικής είναι η διατήρηση
της σταθερότητας των τιµών, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην υγιή ανάπτυξη
της εθνικής οικονοµίας.
Στις 14 Φεβρουαρίου 2012, το Policy Board όρισε ότι µε τον όρο σταθερότητα των
τιµών µεσο-µακροπρόθεσµα εννοείται η ετήσια αύξηση του ∆είκτη Τιµών
Καταναλωτή (Consumer Price Index – CPI) κατά 2% ή λιγότερο. Ειδικά για εκείνη
την περίοδο, ο στόχος ορίστηκε στο 1%.
Η Τράπεζα της Ιαπωνίας θεωρεί πολύ σηµαντική τη διατήρηση της σταθερότητας των
τιµών διότι αυτή αποτελεί τη βάση της οικονοµικής δραστηριότητας. Όπως
αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Bank of Japan, 2015a), οι ιδιώτες και οι
επιχειρήσεις αποφασίζουν για τον αν θα καταναλώσουν ή θα επενδύσουν ανάλογα µε
το επίπεδο των τιµών των αγαθών και υπηρεσιών. Όταν οι τιµές είναι ασταθείς, οι
αποφάσεις αυτές λαµβάνονται πιο δύσκολα και αυτό µπορεί να εµποδίσει την πλέον
αποδοτική κατανοµή των οικονοµικών πόρων.
Τον Ιανουάριο του 2013 η Τράπεζα της Ιαπωνίας όρισε ως «στόχο της διατήρησης
της σταθερότητας των τιµών (price stability target)» το 2% της ετήσιας αύξησης του
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Consumer Price Index – CPI).
Στις 4 Απριλίου 2013 η Τράπεζα της Ιαπωνίας εισήγαγε το πρόγραµµα «Ποσοτικής
και Ποιοτικής Νοµισµατικής Χαλάρωσης» (Quantitative and Qualitative Easing –
QQE), προκειµένου να πετύχει το στόχο του 2% το ταχύτερο δυνατόν, µέσα σε ένα
χρονικό ορίζοντα δύο ετών. Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού, η Τράπεζα της
Ιαπωνίας θα διπλασίαζε µέσα σε δύο έτη τη νοµισµατική βάση και τα υπόλοιπα
(amounts outstanding) σε Ιαπωνικά Κυβερνητικά Οµόλογα (Japanese Government
Bonds – JGBs), καθώς επίσης και σε µετοχές από Exchange-Traded Funds (ETFs).
Επίσης, θα διπλασίαζε τη µέση εναποµένουσα διάρκεια των

Ιαπωνικών

Κυβερνητικών Οµολόγων που είχε αγοράσει.
10.3.3

Το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Ιαπωνίας

Από το Νοέµβριο ήδη του 1988 η Τράπεζα της Ιαπωνίας δεν καθόριζε ένα βασικό
επιτόκιο δανεισµού προς τους αντισυµβαλλοµένους της, αλλά µια τιµή-στόχο προς
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την οποία επιθυµούσε να κατευθυνθεί το uncollateralized overnight call rate, το οποίο
είναι το επιτόκιο µε το οποίο τα πιστωτικά ιδρύµατα δανείζουν ή δανείζονται
κεφάλαια χωρίς ενέχυρο για διάρκεια µιας ηµέρας στην call market. Η call market
είναι µία από τις ιαπωνικές αγορές χρήµατος στην οποία διενεργούνται πολύ
βραχυπρόθεσµες συναλλαγές. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας προσπαθούσε να πετύχει τον
παραπάνω στόχο µέσω των πράξεων ανοικτής αγοράς τις οποίες αυτή διενεργούσε.
Από το Μάρτιο του 2001 έως και το Μάρτιο του 2006, στόχος της διενέργειας των
πράξεων ανοικτής αγοράς από την Τράπεζα της Ιαπωνίας δεν ήταν πλέον η
διαµόρφωση του επιθυµητού επιπέδου του uncollateralized overnight call rate, όπως
παλαιότερα, αλλά η διαµόρφωση του επιθυµητού από την Τράπεζα της Ιαπωνίας
επιπέδου στα υπόλοιπα των τρεχούµενων λογαριασµών που τηρούσαν οι
αντισυµβαλλόµενοι στην τράπεζα αυτή.
Στη συνέχεια, και µέχρι τις 4/4/2013, επανήλθε ο στόχος της διαµόρφωσης του
επιιθυµητού από την Τράπεζα της Ιαπωνίας επιπέδου του uncollateralized overnight
call rate,.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος Ποσοτικής και Ποιοτικής Νοµισµατικής Χαλάρωσης
(Quantitative and Qualitative Easing – QQE) που εγκαινιάστηκε στις 4/4/2013,
τέθηκε ως νέος στόχος της διενέργειας πράξεων ανοικτής αγοράς η ετήσια αύξηση
της Νοµισµατικής Βάσης κατά 60-70 τρισ. γιεν. Στη συνεδρίαση του Policy Board
στις 31/1/2014, το ποσό αυτό ορίστηκε στα 80 τρισ. γιεν (Bank of Japan, 2014).
10.3.4 Πράξεις ανοικτής αγοράς της Τράπεζας της Ιαπωνίας
Οι πράξεις ανοικτής αγοράς που διενεργεί η Τράπεζα της Ιαπωνίας περιγράφονται
αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα 10.4.
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.4: Πράξεις ανοικτής αγοράς της Τράπεζας της Ιαπωνίας

A/A Πράξη

1

Πράξεις χορήγησης
ρευστότητας έναντι
ενεχύρων (FundsSupplying
Operations against
Pooled Colleteral)

Έτος
∆ιακανοεισαγωγής νισµός

Περιγραφή
Πρόκειται για δάνεια έναντι
αποδεκτών ασφαλειών, η
διαχείριση των οποίων
γίνεται µέσω συστήµατος
συγκέντρωσης ασφαλειών
(pooling system)
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2006

∆ιάρκεια

T - Τ+4 (για
πράξεις του
Head Office),
Έως 1
T- T+2 (για
έτος
πράξεις των
υπόλοιπων
καταστηµάτων)

A/A Πράξη

Έτος
∆ιακανοεισαγωγής νισµός

Περιγραφή

∆ιάρκεια

2

Οι πράξεις αυτές
διενεργούνται µέσω
Αγορές/Πωλήσεις
δηµοπρασιών µε
Ιαπωνικών
ανταγωνιστικές πολλαπλές
Κυβερνητικών
προσφορές από κάθε
Χρεογράφων µέσω
αντισυµβαλλόµενο.
συµφωνιών
Αφορούν αγορές/πωλήσεις
επαναγοράς
Ιαπωνικών Κυβερνητικών
(Purchase/Sale of
Οµολόγων µε κουπόνια
Japanase
(Japanese Government
Government
Bonds with coupons Securities with
JGBs) και Εντόκων
Repurchase
Γραµµατίων του ∆ηµοσίου
Agreements)
(Treasury Discount Bills - TBills).

2002

T - T+2

3

Οι πράξεις αυτές
Οριστικές
διενεργούνται µέσω
Αγορές/Πωλήσεις
δηµοπρασιών µε
Εντόκων
ανταγωνιστικές πολλαπλές
Γραµµατίων του
προσφορές από κάθε
∆ηµοσίου (Outright
αντισυµβαλλόµενο.
Purchase/Sale of
Αφορούν αγορές/πωλήσεις
Treasury Discount
Treasury Bills (TBs) και
Bills)
Financing Bills (FBs).

1999

T+2 - T+3

-

4

Παλαιότερα διενεργούνταν
όταν σηµειωνόταν
αυξανόµενη τάση ζήτησης
τραπεζογραµµατίων για
Οριστικές αγορές
τραπεζογραµµάτια λόγω
Ιαπωνικών
οικονοµικής µεγέθυνσης,
Κυβερνητικών
προκειµένου να παρέχεται
Οµολόγων
διαρκώς ρευστότητα στην
(Outright Purchases
αγορά. Από το 2010
of Japanase
διενεργούνται σε
Government Bonds
συστηµατική βάση στο
- JGBs)
πλαίσιο της πολιτικής
νοµισµατικής χαλάρωσης
που εφαρµόζει η Τράπεζα
της Ιαπωνίας.

1966

T+3

-
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Έως 1
έτος οι
αγορές.
Έως 6
µήνες
οι
πωλήσεις.

A/A Πράξη

Έτος
∆ιακανοεισαγωγής νισµός

Περιγραφή

5

Έχουν ως σκοπό τη
χορήγηση ρευστότητας και
περιλαµβάνουν την αγορά
CPs τα οποία θεωρούνται
Αγορές Εµπορικών αποδεκτά ως ενέχυρο µέσω
Αξιογράφων
συµφωνίας επαναγοράς τους
(Commercial
από τους
Papers - CP) µέσω αντισυµβαλλοµένους. Η
συµφωνιών
αγορά γίνεται µέσω
επαναγοράς
δηµοπρασιών πολλαπλού
(Purchases of CP επιτοκίου ή σε τιµή που
with Repurchase
καθορίζεται από την
Agreements)
Τράπεζα της Ιαπωνίας µε
βάση τα εκάστοτε ισχύοντα
επιτόκια στις
βραχυπρόθεσµες
χρηµαταγορές.

6

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας
πωλεί Ιαπωνικά
Κυβερνητικά Χρεόγραφα
(Japanese Government
Securities - JGSs) µέσω
συµφωνίας επαναγοράς. Με
τις πωλήσεις αυτές
επιτυγχάνεται η δηµιουργία
Πράξη
µιας προσωρινής
διευκόλυνσης
δευτερογενούς πηγής
δανεισµού
ιαπωνικών κρατικών
χρεογράφων
χρεογράφων στις αγορές, µε
(Securities Lending σκοπό την οµαλοποίηση της
διαδικασίας διακανονισµού
Facility)
των συναλλαγών που
αφορούν ιαπωνικά κρατικά
χρεόγραφα. Οι πράξεις
αυτές διεξάγονται µέσω
δηµοπρασιών µε
ανταγωνιστικές πολλαπλές
προσφορές από κάθε
αντισυµβαλλόµενο.
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1989

2004

∆ιάρκεια

T - T+2

Έως 3
µήνες

T

Μιας
ηµέρας
(Overni
ght)

A/A Πράξη

Πώληση
Γραµµατίων µε
εκδότη την
Τράπεζα της
Ιαπωνίας (Sale of
Bills)

Έτος
∆ιακανοεισαγωγής νισµός

Περιγραφή
Οι πράξεις αυτές
διεξάγονται µέσω
δηµοπρασιών µε
ανταγωνιστικές πολλαπλές
προσφορές από κάθε
αντισυµβαλλόµενο, µέσω
των οποίων η Τράπεζα της
Ιαπωνίας καθορίζει το
προεξοφλητικό επιτόκιο µε
το οποίο θα γίνει η πώληση
(discount method).

1971

T - T+4

8

Οριστικές αγορές
εµπορικών
Οι πράξεις αυτές
χρεογράφων (CP) διεξάγονται µέσω
και εταιρικών
δηµοπρασιών µε
οµολόγων (Outright ανταγωνιστικές πολλαπλές
Purchases of CP
προσφορές από κάθε
αντισυµβαλλόµενο.
and Corporate
Bonds)

2010 ( στο
πλαίσιο
της πολιτικής
νοµισµατικής
χαλάρωσης που
εφαρµόζει
η Τράπεζα
της Ιαπωνίας)

T+1

9

Πρόκειται για αγορές:
(1) Προνοµιακών τόκων σε
Index Linked ExchangeTraded Funds (ETFs),
(2) Μετοχών που εκδίδονται
από Real Investment
Αγορές ETFs και JCorpοrations (J-REITs).
REITs (Purchaces
Οι αγορές αυτές γίνονται
of ETFs and Jµέσω µιας trust bank (δηλ.
REITs)
τράπεζας που συνδυάζει τις
λειτουργίες commercial
bank, depository institution
και trust company) που
επιλέγεται από την Τράπεζα
της Ιαπωνίας.

2010 (στο
πλαίσιο
της πολιτικής
νοµισµατικής
χαλάρωσης που
εφαρµόζει
η Τράπεζα
της Ιαπωνίας)

7
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∆ιάρκεια

Έως 3
µήνες

-

-

A/A Πράξη

Έτος
∆ιακανοεισαγωγής νισµός

Περιγραφή

Χορήγηση
Πρόκειται για χορηγήσεις
ρευστότητας για
δανείων σταθερού επιτοκίου
την υποστήριξη
σε χρηµατοπιστωτικά
χρηµατοπιστωτικών
ιδρύµατα σε περιοχές που
ιδρυµάτων σε
έχουν υποστεί καταστροφές,
κατεστραµµένες
10
µε σκοπό να υποστηρίξουν
περιοχές (Fundsτη ζήτηση σε κεφάλαια για
Supplying
την ανοικοδόµηση των
Operations to
περιοχών αυτών. Τα δάνεια
Support Financial
αυτά παρέχονται έναντι
Institutions in
αποδεκτών ενεχύρων.
Disaster Areas)

∆ιάρκεια

Έως 1
έτος

ΠΗΓΕΣ: Bank of Japan (2011, 2015b)
10.3.5 ∆ιαδικασίες διενέργειας των πράξεων ανοικτής αγοράς
Στις συναλλαγές που αφορούν χρεόγραφα, οι πράξεις ανοικτής αγοράς διενεργούνται
κατά κανόνα µέσω δηµοπρασιών στις οποίες υποβάλλονται ανταγωνιστικές
προσφορές για διάφορες αποδόσεις (yields) ή επιτόκια (variable-rate method).
10.3.6 Συχνότητα διενέργειας των πράξεων ανοικτής αγοράς
Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διενεργεί πράξεις ανοικτής αγοράς σε ηµερήσια βάση.
10.3.7 Κατηγορίες αντισυµβαλλοµένων στις πράξεις ανοικτής αγοράς της
Τράπεζας της Ιαπωνίας
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σχετική ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ιαπωνίας
(Bank of Japan, 2015c), στις περισσότερες πράξεις ανοικτής αγοράς της Τράπεζας
της Ιαπωνίας µπορούν να συµµετέχουν οι ακόλουθες κατηγορίες φορέων:
α.

Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (financial institutions).

β.

Financial instrument firms.

γ.

Securities finance companies.

δ.

Tanshi companies.

Από τους παραπάνω φορείς εξαιρούνται οι παρακάτω:
-

Η Resolution and Collection Corporation.

-

Οι Βridge banks.
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Ορισµένα bridge financial institutions.

-

Για να γίνονται όµως πρακτικά αποδεκτοί οι παραπάνω φορείς στις πράξεις ανοικτής
αγοράς (eligible counterparties), θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α.

Να τηρούν λογαριασµό στην Τράπεζα της Ιαπωνίας.

β.

Να συµµετέχουν στο Bank of Japan Financial Network System (BOJ-NET).

γ.

Να θεωρείται από την Τράπεζα της Ιαπωνίας ότι έχουν την αναγκαία
πιστοληπτική ικανότητα (creditworthiness).

Ανάλογα µε το είδος των πράξεων, µπορεί να ληφθούν υπόψη και επιπρόσθετα
στοιχεία, όπως η εν γένει παρουσία του αντισυµβαλλοµένου στην αγορά, η ενεργή
συµµετοχή του στις πράξεις που διενεργεί η Τράπεζα, κλπ.
Σηµείωση
Στις

πράξεις

για

τη

«Χορήγηση

ρευστότητας

για

την

υποστήριξη

Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων σε κατεστραµµένες περιοχές (Funds-Supplying
Operation to Support Financial Institutions in Disaster Areas)» µπορούν να
συµµετέχουν µόνο χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (financial institutions) µε γραφεία
στις πληγείσες περιοχές, καθώς επίσης και συγκεκριµένοι financial cooperatives µε
καταστήµατα που παρέχουν πιστώσεις στις πληγείσες περιοχές.
10.3.8 Αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία στις πράξεις ανοικτής αγοράς της
Τράπεζας της Ιαπωνίας
Στις πράξεις ανοικτής αγοράς της Τράπεζας γίνεται αποδεκτή µια µεγάλη ποικιλία
περιουσιακών στοιχείων, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 10.5:
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.5: Αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία ως ασφάλειες στις
πιστοδοτικές πράξεις της Τράπεζας της Ιαπωνίας
Κατηγορία

Αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία

Bonds

Government Bonds
Government-Guaranteed Bonds
Municipal Bonds
Fiscal Investment and Loan Program (FILP) Agency Bonds
Corporate bonds
Bonds issued by Real Estate Investment Corporations
International Financial Institution Bonds

Asset-backed
securities

Asset-backed securities

228

Κατηγορία

Αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία

Treasury
Discount Bills

Treasury Bills
Financing Bills
Electronically Recorded Monetary Claims on Companies, on
Real Estate Investment Corporations, on the Government
(including Government's Special Accounts), on Municipal
Governments
Electronically Recorded Monetary Claims with Government
Guarantees
Bill drawn by Companies, Bills Drawn by Real Estate
Investment Corporations
Commercial Papers
Dematerialized Commercial Papers
Dematerialized Commercial Papers Issued by Domestic
Corporations, or by Foreign Corporations with Guarantees, or by
Real Estate Investment Corporations
Dematerialized Asset-Backed Commercial Papers
Loans on Deeds to Companies, to Real Estate Investment
Corporations, to the Government (including Government's
Special Accounts), to Municipal Governments
Loans on Deeds with Government Guarantees

Electronically
Recorded
Monetary
Claims
Bills

Commercial
Papers

Loans on Deeds

Κυβερνητικά
οµόλογα
(Government
Bonds)
ορισµένων
ξένων χωρών

Treasury Bonds, Treasury Notes και Treasury Bills σε δολάρια
ΗΠΑ που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ
Conventional Gilts και Treasury Bills σε λίρες στερλίνες που
έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου
Bunds, Bobls, Schatze και Bubills σε ευρώ που έχουν εκδοθεί
από τη γερµανική κυβέρνηση
OAT, BTAN ή BTF σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από τη γαλλική
κυβέρνηση

ΠΗΓΗ: Bank of Japan (2015d)

10.4

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Με βάση και τα όσα αναφέρθηκαν σε προηγούµενες ενότητες, οι οµοιότητες και οι
διαφορές των τριών εξεταζόµενων τραπεζών ως προς τον τρόπο και τα µέσα
διενέργειας πράξεων ανοικτής αγοράς παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.6.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.6: Σύγκριση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),
Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) και Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ)
ως προς τη διενέργεια πράξεων ανοικτής αγοράς
Α/Α Χαρακτηριστικό

EKT

Fed

BoJ

∆ιενεργούνται
κατά κανόνα
∆ιενεργούνται
από το
από το
Operations
Federal Desk
Department του
στη Fed Νέας
Κεντρικού
Υόρκης
Καταστήµατος
της BoJ

1

Τόπος διενέργειας

∆ιενεργούνται σε
αποκεντρωµένη
βάση (κατά κανόνα
από τις εθνικές
κεντρικές τράπεζεςµέλη του
Ευρωσυστήµατος).
Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις µπορεί
να διενεργηθούν
από την ΕΚΤ ή από
οµάδα ΕθνΚΤ.

2

Συχνότητα
διενέργειας των πιο
βασικών τακτικών
πράξεων (regular
operations)

∆ιενεργούνται
Οι πράξεις κύριας
όποτε
αναχρηµατοδότησης
Σε ηµερήσια
απαιτηθεί (βλ.
διενεργούνται σε
βάση
Πίνακες 10.1
εβδοµαδιαία βάση
και 10.2)

3

∆ιάρκεια

Οι συµβατικές
πράξεις κύριας και
πιο
µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης
(MROs και LTROs)
έχουν εβδοµαδιαία
και τρίµηνη
διάρκεια,
αντίστοιχα.

Στα
temporary
OMOs κατά
κανόνα 1
ηµέρα

Ποικίλει ανά
πράξη (βλ.
Πίνακα 10.4)

4

Ηµεροµηνία
διακανονισµού σε
σχέση µε την
ηµεροµηνία
διενέργειας (T) της
πράξης

T+1

T+1 τα
permanent
OMOs, T τα
temporary
OMOs

Ποικίλει ανά
πράξη (βλ.
Πίνακα 10.4)

230

Α/Α Χαρακτηριστικό

EKT

5

Ευρεία (wide) ή
στενή (narrow)
βάση σε σχέση µε
το πλήθος των
κατηγοριών των
εκδοτών των
χρεογράφων που
γίνονται αποδεκτά
ως ασφάλειες στις
πράξεις ανοικτής
αγοράς (δηµόσιος
τοµέας, κλπ)

6

Ευρεία (wide) ή
στενή (narrow)
βάση σε σχέση µε
τον αριθµό και την
κατηγορία των
αποδεκτών
αντισυµβαλλοµένων
στις πράξεις
ανοικτής αγοράς

7

Μοντέλο
εξειδίκευσης
ασφαλειών
(earmaked) ή
συγκέντρωσης
ασφαλειών
(pooled) στις
πράξεις ανοικτής
αγοράς

Fed

BoJ

Ευρεία

Στενή (σε
αντίθεση µε
την ευρεία
βάση στα
standing
facilities)

Ευρεία

Ευρεία

Ευρεία (αν
και ποικίλει
ανάλογα µε
το είδος της
πράξης)

Στενή (σε
αντίθεση µε την
ευρεία βάση στα
standing
facilities)

Κυρίως pooled.

10.5

Εξαίρεση αποτελεί
η Κεντρική
Τράπεζα της
Ισπανίας που, όπως
αναφέρει το
Markets Committee
της BIS (BIS,
2013), ακολουθεί
και τα δύο µοντέλα.

Earmarked
(σε αντίθεση
µε τα standing
facilities που
ακολουθούν
το pooled
model)

Pooled

ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 2008-2015

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενες ενότητες, οι συµβατικές πράξεις ανοικτής
αγοράς

αποδείχθηκαν

ανεπαρκείς

για

την

αντιµετώπιση

της

µεγάλης

χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Για το λόγο αυτό, και οι τρεις εξεταζόµενες κεντρικές
τράπεζες προχώρησαν στη λήψη µη συµβατικών µέτρων τα οποία είτε συνδέονταν µε
πράξεις ανοικτής αγοράς (π.χ. οι πράξεις πιο µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης
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διάρκειας έξι µηνών της ΕΚΤ) είτε αποτελούσαν µέρος προγραµµάτων αγοράς τίτλων
(π.χ. του προγράµµατος Asset-backed Securities Purchase Programme – ABSPP της
EKT). Τα µη συµβατικά αυτά µέτρα αναφέρονται στον Πίνακα 10.7, όµως η
αναλυτική παρουσίασή τους είναι εκτός των πλαισίων της παρούσας διατριβής.
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.7: Μη συµβατικά µέτρα των τριών τραπεζών στο χρονικό
διάστηµα 2008-2015
European Central Bank
(ECB)
2008 - Fixed-rate full
allotment - FRFA
2008/2009/2011 - Longterm Refinancing
Operations (6m, 1Y, 3Y) LTRO

Federal Reserve System
(Fed)
2008 - Term-Auction
Facility - TAF; Term
Securities Lending Facility
- TSLF
2008 - Primary Dealer
Credit Facility - PDCF

Bank of Japan (BoJ)
2008 - Securities Lending
Facility - expansion

2008 - Outright purchases
JGBs

2009/2011/2014 - Covered 2008 - Asset-Backed CP
Bonds Purchase Programme MMMF Liquidity Facility (s) - CBPP
AMLF (and MMIFF)

2008 - CP repo operations expansion; Outright
purchases CP

2012 - Outright Monetary
Transactions
(announcement) - OMT

2008 - Commercial Paper
Funding Facility - CPFF

2008 - Special FundsSupplying Operations to
Facilitate Corp. Financing

2013 - Forward guidance

2009 - Term Asset-Backed
Securities Loan Facility
(ABS CMBS) - TALF

2009 - Outright purchases
Corporate Bonds

2014 - Targeted Long-term
Refinancing Operations TLTROs

2009 - Liquidity to credit
markets - consumer, small
business CMBS - TALF

2010 - Asset Purchase
Programme - APP

2014 - ABS and Covered
Bond Purchase Programme
- ABSPP, CBPP

2008/2010/2012 - Largescale Asset Purchases QE1, QE2, QE3 - LSAP

2012 - Loan Support
Programme

2015 - Expanded Asset
Purchase Programme - APP

2008/2011/2012/2014 Forward guidance
(qualitative and
quantitative)

2013 - Quantitative and
Qualitative Monetary
Easing

ΠΗΓΗ: Constancio (2015)
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11.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

11.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται µια σύντοµη ανακεφαλαίωση των κύριων σηµείων της
παρούσας διπλωµατικής διατριβής και εξάγονται τα απαραίτητα συµπεράσµατα
σχετικά µε τη συµβολή των πράξεων ανοικτής αγοράς στην επίτευξη των σκοπών της
νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ.
11.2

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

Οι πράξεις ανοικτής αγοράς της ΕΚΤ διακρίνονται σε:
α.

Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations – MROs),
σκοπός των οποίων είναι ο επηρεασµός των επιτοκίων, η παροχή
ρευστότητας στην αγορά και η σηµατοδότηση της κατεύθυνσης της
νοµισµατικής πολιτικής.
Οι πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης διενεργούνται σε τακτική εβδοµαδιαία
βάση και είναι διάρκειας µιας εβδοµάδας.

β.

Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term refinancing
operations – LTROs) που έχουν ως σκοπό την παροχή ρευστότητας πιο
µακροπρόθεσµης διάρκειας σε σχέση µε αυτή που προσφέρεται από τις
πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης.
Οι πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης διενεργούνται σε
τακτική µηνιαία βάση και έχουν διάρκεια τριών µηνών.

γ.

Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
(Fine-tuning operations) που έχουν ως σκοπό την εξοµάλυνση των
επιπτώσεων που προκαλούν στα επιτόκια οι αιφνίδιες διακυµάνσεις της
ρευστότητας στην αγορά.
Με εξαίρεση ορισµένα έτη κατά τα οποία ορισµένες πράξεις αυτού του τύπου
διενεργούνταν για συγκεκριµένους λόγους και σε τακτική βάση, η διενέργεια
των πράξεων αυτών γίνεται χωρίς ηµερολογιακό πρόγραµµα και µε σκοπό να
αντιµετωπιστούν οι εκάστοτε επιπτώσεις από αιφνίδιες διακυµάνσεις της
ρευστότητας.
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δ.

∆ιαρθρωτικές πράξεις (structural operations) που διενεργούνται κάθε φορά
που απαιτείται η µέσω της προσφοράς ή απορρόφησης ρευστότητας
αναπροσαρµογή της διαρθρωτικής θέσης του Ευρωσυστήµατος έναντι του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα, καθώς και όταν απαιτείται η εξυπηρέτηση
κάποιων άλλων σκοπών στο πλαίσιο εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής
της ΕΚΤ.

Οι πράξεις ανοικτής αγοράς της ΕΚΤ διενεργούνται µε τη µορφή αντιστρεπτέων
συναλλαγών (reverse transactions), πράξεων

ανταλλαγής νοµισµάτων για τους

σκοπούς της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ (Foreign exchange swaps for monetary
policy purposes), αποδοχής καταθέσεων καθορισµένης διάρκειας (Collection of
fixed-term deposits), έκδοσης πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ (Issuance of ECB
debt certificates) και οριστικών συναλλαγών (Outright transactions).
Το πιο σηµαντικό από τα παραπάνω µέσα είναι οι

αντιστρεπτέες συναλλαγές

(reverse transactions), µέσω των οποίων διενεργούνται αποκλειστικά οι πράξεις
κύριας αναχρηµατοδότησης (MROs) και πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης
(LTROs). Μέσω των αντιστρεπτέων συναλλαγών, οι εθνικές κεντρικές τράπεζεςµέλη του Ευρωσυστήµατος (ΕθνΚΤ) αγοράζουν ή πωλούν περιουσιακά στοιχεία
µέσω συµφωνιών επαναγοράς ή διενεργούν πιστοδοτικές πράξεις µε τη µορφή
δανείων που καλύπτονται από ασφάλεια.
Η διενέργεια των πράξεων ανοικτής αγοράς γίνεται κατά κανόνα µε αποκεντρωµένο
τρόπο από τις ΕθνΚΤ µέσω δηµοπρασιών (tender procedures) ή διµερών διαδικασιών
(bilateral procedures).
11.3

ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

Οι τακτικές εβδοµαδιαίες πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (MROs) διάρκειας
µιας εβδοµάδας, καθώς και οι τακτικές µηνιαίες πράξεις

πιο µακροπρόθεσµης

αναχρηµατοδότησης (LTROs) διάρκειας τριών µηνών, αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για
την αντιµετώπιση της µεγάλης χρηµατοπιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ
το 2007 και άρχισε να πλήττει µε σφοδρότητα την Ευρωζώνη από τα µέσα
Σεπτεµβρίου του 2008. Για το λόγο αυτό, η ΕΚΤ άρχισε σταδιακά από τα τέλη του
2008, και συνεχίζει µέχρι σήµερα, να παρέχει τεράστια ρευστότητα στα πιστωτικά
ιδρύµατα της Ευρωζώνης µέσω της κατά καιρούς εισαγωγής και µη συµβατικών
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(unconventional) πράξεων ανοικτής αγοράς, καθώς

και

προγραµµάτων ευρείας

κλίµακας αγοράς περιουσιακών στοιχείων (asset purchase programmes).
Οι µη συµβατικές πράξεις ανοικτής αγοράς αποτελούνται από:
α.

Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (LTROs) µε διάρκεια έξι
µηνών, ενός έτους, τριών ετών, καθώς και ειδικής διάρκειας (ίσης µε τη
διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου τήρησης των υποχρεωτικών ελάχιστων
αποθεµατικών). Οι πράξεις αυτές, η διενέργεια των οποίων είχε σταδιακά
διακοπεί µέχρι το τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2014, βοήθησαν τους
αντισυµβαλλοµένους

να

επιµηκύνουν

σηµαντικά

τη

διάρκεια

της

αναχρηµατοδότησής τους από το Ευρωσύστηµα.
β.

Στοχευµένες πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Targeted
Longer-Term Refinancing Operations – TLTROs) που εγκαινιάστηκαν το
2014 και έχουν ως σκοπό τη γενναία ενίσχυση των τραπεζικών χορηγήσεων
προς την πραγµατική οικονοµία στη ζώνη του ευρώ.

11.4

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

Το ιστορικό των πιο σηµαντικών αλλαγών που σχετίζονται µε τις πράξεις ανοικτής
αγοράς της ΕΚΤ παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 11.1: Σηµαντικές αλλαγές που σχετίζονται µε τις πράξεις ανοικτής
αγοράς της ΕΚΤ
Ηµεροµηνία

Περιγραφή αλλαγής

8/6/2000

Αποφασίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ότι οι πράξεις
κύριας αναχρηµατοδότησης (MROs) θα διενεργούνταν στο εξής µέσω
δηµοπρασιών ανταγωνιστικού επιτοκίου µε ελάχιστο επιτόκιο
προσφοράς και κατανοµή µε πολλαπλό επιτόκιο.
Η πρώτη δηµοπρασία αυτού του τύπου έγινε στις 27/6/2000. Μέχρι
τότε, οι MROs διενεργούνταν µέσω δηµοπρασιών σταθερού επιτοκίου.

26/2/2004

Από την ηµεροµηνία αυτή, η κατανοµή των LTROs γίνεται συνήθως
την τελευταία Τετάρτη κάθε µήνα, αντί την πρώτη Τετάρτη κάθε
περιόδου τήρησης των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών όπως
γινόταν µέχρι τότε.
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Ηµεροµηνία

9/3/2004

28/3/2008

29/9/2008

9/10/2008

15/10/2008

7/5/2009

8/12/2011

5/6/2014

Περιγραφή αλλαγής
Τέθηκαν σε ισχύ οι ακόλουθες αλλαγές:
1. Μειώθηκε η διάρκεια των MROs από δύο εβδοµάδες σε µία.
2. Η έναρξη της περιόδου τήρησης των υποχρεωτικών ελάχιστων
αποθεµατικών θα συνέπιπτε στο εξής µε την ηµεροµηνία
διακανονισµού της MRO που διενεργείτο µετά από τη µηνιαία
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην οποία είχε
προγραµµατιστεί να συζητηθεί η κατεύθυνση της νοµισµατικής
πολιτικής της ΕΚΤ.
Ο συνδυασµός των δύο παραπάνω αλλαγών είχε ως αποτέλεσµα να
µην µπορούν να εκτείνονται πλέον οι MROs σε δύο περιόδους
τήρησης.
Αποφασίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ η εισαγωγή µη
συµβατικών πράξεων πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης
(LTROs) διάρκειας 6 µηνών. Η πρώτη πράξη αυτού του τύπου
διακανονίστηκε στις 3/4/2008.
∆ιενέργεια της πρώτης µη συµβατικής πράξης ειδικής διάρκειας (ίσης
µε τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου τήρησης των υποχρεωτικών
ελάχιστων αποθεµατικών) (Special term refinancing operation –
STRO). Η πράξη αυτή διακανονίστηκε την
επόµενη ηµέρα
(30/9/2008).
Ανακοινώθηκε ότι οι MROs θα διενεργούνταν στο εξής µέσω
δηµοπρασιών σταθερού επιτοκίου µε κατανοµή όλου του ποσού
(ικανοποίηση όλων των προσφορών).
Η πρώτη πράξη αυτού του τύπου διακανονίστηκε στις 15/10/2008.
Πριν από την ηµεροµηνία αυτή, οι MROs διενεργούνταν µέσω
δηµοπρασιών ανταγωνιστικού επιτοκίου.
Αποφασίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ότι οι LTROs
θα διενεργούνταν στο εξής µέσω δηµοπρασιών σταθερού επιτοκίου
(ίσο µε αυτό των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης) και κατανοµή
όλου του ποσού (ικανοποίηση όλων των προσφορών).
Η πρώτη δηµοπρασία αυτού του τύπου έγινε στις 29/10/2008. Μέχρι
τότε, οι πράξεις αυτές διενεργούνταν µέσω δηµοπρασιών ανταγωνιστικού επιτοκίου.
Στην ίδια συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ
αποφασίστηκε επίσης η διεύρυνση του καταλόγου των περιουσιακών
στοιχείων που µπορούσαν να γίνουν αποδεκτά ως ασφάλειες στις
πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήµατος.
Αποφασίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ η διενέργεια
LTROs διάρκειας 1 έτους. Η πρώτη πράξη αυτού του τύπου
διακανονίστηκε στις 25/6/2009.
Αποφασίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ η διενέργεια
LTROs διάρκειας 3 ετών. Η πρώτη πράξη αυτού του τύπου
διακανονίστηκε στις 22/12/2011.
Ανακοινώθηκε η διενέργεια 8 µη συµβατικών στοχευµένων πράξεων
πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (TLTROs) µε λήξη στις
26/9/2018. Η πρώτη κατά σειρά TLTRO διακανονίστηκε στις
24/9/2014.
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11.5

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από όσα έχουν ήδη αναφερθεί προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
α.

Από τον Ιανουάριο του 1999 µέχρι και τα µέσα Σεπτεµβρίου του 2008 οπότε
έπληξε

µε

σφοδρότητα

την

Ευρωζώνη

η

µεγάλη

παγκόσµια

χρηµατοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2007,
οι συµβατικές πράξεις ανοικτής αγοράς αποτέλεσαν το βασικό εργαλείο της
ΕΚΤ για την επίτευξη του επιχειρησιακού της στόχου για τον έλεγχο της
διακύµανσης των βραχυπρόθεσµων επιτοκίων των χρηµαταγορών της
Ευρωζώνης στα επιθυµητά για την ΕΚΤ επίπεδα, µέσα στο «διάδροµο» που
διαµόρφωναν

εκατέρωθεν

του

επιτοκίου

των

πράξεων

κύριας

αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations – MROs) τα επιτόκια
διευκόλυνσης

αποδοχής

καταθέσεων

και

διευκόλυνσης

οριακής

χρηµατοδότησης.
Στη διάρκεια του παραπάνω χρονικού διαστήµατος χρειάστηκε να γίνουν
ορισµένες διορθωτικές παρεµβάσεις στα χαρακτηριστικά και στη διαδικασία
διενέργειας των πράξεων ανοικτής αγοράς, οι οποίες όµως δεν µετέβαλαν
δραστικά το ρόλο και το συνολικό πλαίσιο διενέργειας των πράξεων αυτών.
β.

Οι συµβατικές πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (Main refinancing
operations – MROs) και πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longerterm refinancing operations – LTROs) αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για την
αντιµετώπιση της µεγάλης αυτής

χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Η ίδια

διαπίστωση είχε γίνει και λίγα χρόνια νωρίτερα κατά τη µεγάλη
χρηµατοπιστωτική κρίση της Ιαπωνίας, ενώ το ίδιο πρόβληµα µε την ΕΚΤ
αντιµετώπισε και η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (US Federal Reserve
System) που είναι η κεντρική τράπεζα µε τη µεγαλύτερη διεθνή ακτινοβολία.
γ.

Η έναρξη από τον Οκτώβριο του 2008 της διενέργειας των πράξεων κύριας
αναχρηµατοδότησης (Main refinancing operations – MROs), καθώς και των
πράξεων πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term refinancing
operations – LTROs), µέσω δηµοπρασιών σταθερού επιτοκίου µε κατανοµή
όλου του ποσού (ικανοποίηση όλων των προσφορών) σηµατοδότησε την
αντιστροφή του µέχρι τότε ενεργητικού ρόλου της ΕΚΤ σε παθητικό, καθώς ο
όγκος της παρεχόµενης ρευστότητας δεν καθοριζόταν πλέον από την ίδια την
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ΕΚΤ αλλά από το συνολικό ύψος των προσφορών που υπέβαλλαν οι
αντισυµβαλλόµενοι.
δ.

Οι µη συµβατικές πράξεις ανοικτής αγοράς της ΕΚΤ αποτέλεσαν βασικό
µέσο µε το οποίο τα πιστωτικά ιδρύµατα της Ευρωζώνης εξασφάλισαν σε όλη
τη διάρκεια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης ευνοϊκές συνθήκες απρόσκοπτης
πρόσβασης

σε

χαρακτηριζόταν

αναχρηµατοδότηση,
από

ασύµµετρη

µέσα

σε

ένα

πληροφόρηση

και

περιβάλλον
τεράστια

που
κρίση

ρευστότητας.
ε.

Η χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 ανέτρεψε µε θεαµατικό τρόπο τους
σχεδιασµούς

του

Ευρωπαϊκού

Νοµισµατικού

Ινστιτούτου

(European

Monetary Institute – EMI), προδρόµου της ΕΚΤ, σχετικά µε τη χρήση των
πράξεων πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (Longer-term refinancing
operations – LTROs) ως δευτερεύουσας σηµασίας εργαλείου νοµισµατικής
πολιτικής που υιοθετήθηκε µε σκοπό την παροχή χρηµατοδότησης σε µικρά
κυρίως πιστωτικά ιδρύµατα της Ευρωζώνης που δεν είχαν την εµπειρία και τις
δυνατότητες να συµµετάσχουν στις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης
(Main refinancing operations - MROs). Η διενέργεια µη συµβατικών LTROs
µε µεγάλη διάρκεια και µε πολύ υψηλά ποσά κατανοµής, βοήθησε τα
πιστωτικά ιδρύµατα της Ευρωζώνης να επιµηκύνουν σηµαντικά τη διάρκεια
της αναχρηµατοδότησής τους από το Ευρωσύστηµα. Η διενέργεια των
πράξεων αυτών συνεχίζεται και σήµερα µε τη µορφή στοχευµένων πράξεων
πιο

µακροπρόθεσµης

αναχρηµατοδότησης

(Targeted

Longer-Term

Refinancing Operations – TLTROs) που έχουν ως σκοπό τη γενναία ενίσχυση
των τραπεζικών χορηγήσεων προς τις µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις και
τα νοικοκυριά (πραγµατική οικονοµία) της Ευρωζώνης.
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ - ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ
ΑΕΠ

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

EθνKT

Εθνική Κεντρική Τράπεζα - Μέλος της Ευρωζώνης

EKT

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΕΟΧ

Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος

Εν∆ΤΚ

Εναρµονισµένος ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή

ΕΣΚΤ

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών

ΝΧΙ

Νοµισµατικό Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα

ΟΝΕ

Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση

ΠΚΑ

Πράξη Κύριας Αναχρηµατοδότησης

ΠΠΜΑ

Πράξης Πιο Μακροπρόθεσµης Αναχρηµατοδότησης

ΠΣΝΠ

Πράξη Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής της Τράπεζας της
Ελλάδος

ΣΑΚΤ

Σύστηµα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών

ΣΑΤ

Σύστηµα Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος

Σ∆Τ

Σύστηµα ∆ιακανονισµού Τίτλων

ΣΠΠΜΑ

Στοχευµένη Πράξη Πιο Μακροπρόθεσµης Αναχρηµατοδότησης

ΤτΕ

Τράπεζα της Ελλάδος

ΦΕΚ

Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης

ABS

Asset-backed Security

ABSPP

Asset-Backed Securities Purchase Programme

APP

Asset Purchase Programme

BI

Bilateral Intervention

BoJ

Bank of Japan

BOJ-NET

Bank of Japan Financial Network System
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CBPP

Covered Bond Purchase Programme

CBPP2

Covered Bond Purchase Programme 2

CBPP3

Covered Bond Purchase Programme 3

CCBM

Central Bank Correspondent Model

CMS

Collateral Management System

CP

Commercial Paper

CPI

Consumer Price Index

CPFF

Commercial Paper Funding Facility

DECC

Debt instruments backed by Eligible Credit Claims

DvP

Delivery versus Payment

ECAF

Eurosystem Credit Assessment Framework

ECAI

External Credit Assessment Institution

ECB

European Central Bank

EFSF

European Financial Stability Facility

ETF

Exchange-Traded Fund

EMI

European Monetary Institute

EONIA

Euro OverNight Index Average

ESM

European Stability Mechanism

Fed

US Federal Reserve System

FOMC

Federal Open Market Committee

FRB

Federal Reserve Board

FRFA

Fixed-rate full allotment

GDP

Gross Domestic Product

HICP

Harmonised Index of Consumer Prices

JGB

Japanese Government Bond
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JGS

Japanese Government Security

J-REIT

Japan Real Estate Investment Trust

ICAS

In-house Credit Assessment System

IIB

Inflation Indexed Bond

IIN

Inflation Indexed Note

IRB

Internal Rating-based System

LSAP

Large Scale Asset Programme

LTRO

Longer-Term Refinancing Operation

MPSC

Monetary Policy Sub-Committee

ΟΜΟ

Open Market Operation

OMT

Outright Monetary Transaction

PCE

Personal Consumption Expenditures (Index)

PDCF

Primary Dealer Credit Facility

QE

Quantitative Easing

QQE

Quantitative and Qualitative Easing

RMBD

Retail Mortgage-backed Debt securities

RT

Rating Tool

SLTRO

Supplementary Longer-Term Refinancing Operation

SMP

Securities Market Programme

SNB

Swiss National Bank

SOMA

System Open Market Account

SPV

Special Purpose Vehicle

STRO

Special-Term Refinancing Operation

SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

T2S

Target2 Securities
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TAF

Term Auction Facility

TALF

Term Asset-Backed Securities Loan Facility

TB

Treasury Bill

TFIMP

Task Force on Eligible Debt Instruments for Mobilization and Pledging

TFMPIP

Task Force on Monetary Policy Instruments and Procedures

TLTRO

Targeted Longer-Term Refinancing Operation

TN

Treasury Note

TOP

Tender Operations System

TSLF

Term Securities Lending Facility

US

United States (of America)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΤ ΑΠΟ ΤΟ 1999 ΕΩΣ ΤΟ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1: Η εξέλιξη των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ από το 1999 έως το
2015
Πράξεις κύριας
αναχρηµατοδότησης

Έτος
2015
2014
2013
2012
2011

2009

2008

2007
2006

2005

Με ισχύ
από
9 ∆εκ.
10 Σεπτ.
11 Ιουν.
13 Νοε.
8 Μαϊ.
11 Ιουλ.
14 ∆εκ.
9 Νοε.
13 Ιουλ.
13 Απρ.
13 Μαϊ.
8 Απρ.
11 Μαρ.
21 Ιαν.
10 ∆εκ.
12 Νοε.
15 Οκτ.
9 Οκτ.
8 Οκτ.

Επιτόκιο
πράξεων
διευκόλυνσης
αποδοχής
καταθέσεων
−0.30
−0.20
−0.10
0.00
0.00
0.00
0.25
0.50
0.75
0.50
0.25
0.25
0.50
1.00
2.00
2.75
3.25
3.25
2.75

∆ηµοπρασίες ∆ηµοπρασίες
σταθερού
ανταγωνιστικού
επιτοκίου
επιτοκίου
Ελάχιστο
Σταθερό
επιτόκιο
επιτόκιο
προσφορών
0.05
0.05
0.15
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.25
1.00
1.25
1.50
2.00
2.50
3.25
3.75
-

Επιτόκιο
πράξεων
διευκόλυνσης
οριακής
χρηµατοδότησης
0.30
0.30
0.40
0.75
1.00
1.50
1.75
2.00
2.25
2.00
1.75
2.25
2.50
3.00
3.00
3.75
4.25
4.25
4.75

9 Ιουλ.

3.25

-

4.25

5.25

13 Ιουν.

3.00

-

4.00

5.00

14 Μαρ.

2.75

-

3.75

4.75

13 ∆εκ.

2.50

-

3.50

4.50

11 Οκτ.

2.25

-

3.25

4.25

9 Αυγ.

2.00

-

3.00

4.00

15 Ιουν.

1.75

-

2.75

3.75

8 Μαρ.

1.50

-

2.50

3.50

6 ∆εκ.

1.25

-

2.25

3.25
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Πράξεις κύριας
αναχρηµατοδότησης

Έτος
2003

Επιτόκιο
πράξεων
διευκόλυνσης
Με ισχύ
αποδοχής
από
καταθέσεων
6 Ιουν.
1.00

∆ηµοπρασίες ∆ηµοπρασίες
σταθερού
ανταγωνιστικού
επιτοκίου
επιτοκίου
Ελάχιστο
Σταθερό
επιτόκιο
επιτόκιο
προσφορών
2.00

Επιτόκιο
πράξεων
διευκόλυνσης
οριακής
χρηµατοδότησης
3.00

7 Μαρ.

1.50

-

2.50

3.50

2002

6 ∆εκ.

1.75

-

2.75

3.75

2001

9 Νοε.

2.25

-

3.25

4.25

18 Σεπτ.

2.75

-

3.75

4.75

31 Αυγ.

3.25

-

4.25

5.25

11 Μαϊ.

3.50

-

4.50

5.50

6 Οκτ.

3.75

-

4.75

5.75

1 Σεπτ.

3.50

-

4.50

5.50

28 Ιουν.

3.25

-

4.25

5.25

9 Ιουν.

3.25

4.25

-

5.25

28 Απρ.

2.75

3.75

-

4.75

17 Μαρ.

2.50

3.50

-

4.50

4 Φεβρ.

2.25

3.25

-

4.25

5 Νοε.

2.00

3.00

-

4.00

9 Απρ.

1.50

2.50

-

3.50

22 Ιαν.

2.00

3.00

-

4.50

4 Ιαν.

2.75

3.00

-

3.25

1 Ιαν.

2.00

3.00

-

4.50

2000

1999

ΠΗΓΗ: European Central Bank (2015f)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΕΠΙΠΕ∆Α ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1: Περικοπές αποτίµησης που εφαρµόζονται στα αποδεκτά
εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία
Κατηγορίες περικοπών αποτίµησης
Κατηγορία II*

Κατηγορία
III*

Κατηγορία
IV*

Σταθερό
τοκο
µερί
διο
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0

Μηδενικό
τοκοµερίδιο
0.5
2.0
2.5
3.0
4.0

Σταθε
ρό
τοκοµερίδιο
1.0
1.5
2.5
3.5
4.5

Μηδενικό
τοκοµερίδιο
1.0
2.5
3.5
4.5
6.5

Σταθερό
τοκο
µερί
διο
1.0
2.0
3.0
4.5
6.0

Μηδενικό
τοκοµερίδιο
1.0
3.0
4.5
6.0
8.0

Σταθε
ρό
τοκοµερίδιο
6.5
8.5
11.0
12.5
14.0

Μηδενικό
τοκοµερίδιο
6.5
10.0
9.0
11.5
13.5
15.5

[10, ∞)

5.0

7.0

8.0

10.5

9.0

13.0

17.0

22.5

[0, 1)
[1, 3)
[3, 5)
[5, 7)
[7, 10)
[10, ∞)

6.0
7.0
9.0
10.0
11.5
13.0

6.0
8.0
10.0
11.5
13.0
16.0

7.0
10.0
15.5
16.0
18.5
22.5

7.0
14.5
20.5
22.0
27.5
33.0

8.0
15.0
22.5
26.0
27.0
27.5

8.0
16.5
25.0
30.0
32.5
35.0

13.0
24.5
32.5
36.0
37.0
37.5

13.0
26.5
36.5
40.0
42.5
44.0

ΕναποµένουΠιστο- σα
ληπτική διάρκδιαβάθ- εια
µιση
(έτη)**
[0, 1)
[1, 3)
Βαθµί- [3, 5)
δες 1
[5, 7)
και 2
[7, 10)

Βαθµίδ
α3

Κατηγορία
V*

Κατηγορία I

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(*) Οι τιτλοποιηµένες απαιτήσεις, οι καλυµµένες οµολογίες και τα µη εξασφαλισµένα
χρεόγραφα που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα είναι δυνατό να υπόκεινται σε
πρόσθετες περικοπές αποτίµησης.
(**) Η ένδειξη «[0, 1)» σηµαίνει εναποµένουσα διάρκεια µικρότερη του έτους,
η ένδειξη «[1, 3)» εναποµένουσα διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους και µικρότερη
των τριών ετών· η ένδειξη «[3, 5)» εναποµένουσα διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών
και µικρότερη των πέντε ετών, κ.λπ.
ΠΗΓΗ: Τράπεζα της Ελλάδος (2015c)
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Μη
αποδε
κτά

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2: Περικοπές αποτίµησης που εφαρµόζονται σε δανειακές
απαιτήσεις σταθερού επιτοκίου
Μεθοδολογία αποτίµησης
Σταθερό επιτόκιο και
αποτίµηση µε βάση
θεωρητική τιµή που
Εναποµένουσα
καθορίζεται από την εθνική
Πιστοληπτική διάρκεια
κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ)
διαβάθµιση
(έτη)*
[0, 1)
10.0
[1, 3)
12.0
[3, 5)
14.0
Βαθµίδες 1
και 2
[5, 7)
17.0
[7, 10)
22.0
[10, ∞)
30.0
[0, 1)
17.0
[1, 3)
29.0
[3, 5)
37.0
Βαθµίδα 3
[5, 7)
39.0
[7, 10)
40.0
[10, ∞)
42.0
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σταθερό επιτόκιο και
αποτίµηση ανάλογα µε το
ανεξόφλητο υπόλοιπο που
καθορίζεται από την
ΕθνΚΤ
12.0
16.0
21.0
27.
35.0
45.0
19.0
34.0
46.0
52.0
58.0
65.0

(*) Η ένδειξη «[0, 1)» σηµαίνει εναποµένουσα διάρκεια µικρότερη του έτους,
η ένδειξη «[1, 3)» εναποµένουσα διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους και µικρότερη
των τριών ετών, η ένδειξη «[3, 5)» εναποµένουσα διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών
και µικρότερη των πέντε ετών, κ.λπ.
ΠΗΓΗ: Τράπεζα της Ελλάδος (2015c)
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