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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό ενός μέλους της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2019 (12451/2019)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 283 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9-0149/2019),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την ισορροπία των 
φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού 
τομέα2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 130 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(A9-0049/2019),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιστολή της 16ης Οκτωβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον 
διορισμό του Fabio Panetta ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας για θητεία οκτώ ετών, η οποία άρχεται την 1η Ιανουαρίου 2019·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την 
άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανάγκης για πλήρη ανεξαρτησία της 
ΕΚΤ όπως προκύπτει από το άρθρο 130 της εν λόγω Συνθήκης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η επιτροπή έλαβε βιογραφικό σημείωμα του 
υποψηφίου καθώς και τις απαντήσεις του στο γραπτό ερωτηματολόγιο που του εστάλη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω επιτροπή πραγματοποίησε εν συνεχεία, στις 3 
Δεκεμβρίου 2019, ακρόαση του υποψηφίου, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη σε 
εναρκτήρια δήλωση και κατόπιν απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
απαρτίζεται από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας και τους δεκαεννέα διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών 
μελών με νόμισμα το ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, όλοι αυτοί οι 

1 ΕΕ C ... /Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0211.
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τελευταίοι είναι άνδρες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα εκφράσει την δυσαρέσκειά 
του όσον αφορά τη διαδικασία διορισμού των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έχει ζητήσει τη βελτίωση των σχετικών 
διαδικασιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να λάβει, σε εύθετο 
χρόνο, έναν κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων ο οποίος να χαρακτηρίζεται από 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και να περιέχει τουλάχιστον δύο ονόματα

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Σεπτεμβρίου 2019, το Κοινοβούλιο εξέδωσε ευνοϊκή 
γνώμη ως προς τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό της Christine 
Lagarde ως πρώτης γυναίκας Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν λάβει σοβαρά 
υπόψη το αίτημα αυτό και καλεί τα εθνικά και τα ενωσιακά θεσμικά όργανα να 
εργαστούν ενεργά για την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης στις επόμενες 
υποψηφιότητες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ και των 
κρατών μελών θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων·

1. εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου για το διορισμό του 
Fabio Panetta ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Fabio Panetta

Fabio Panetta
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τράπεζα της Ιταλίας (Banca d’Italia) 
Via Nazionale 91 — 00184, Ρώμη, Ιταλία
Email: fabio.panetta@bancaditalia.it 

Γεννήθηκε στη Ρώμη, την 1η Αυγούστου 1959. Παντρεμένος με τρία παιδιά.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1996

1984

1982

Διδακτορικό στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (London Business 
School)

Μεταπτυχιακό στη Νομισματική Οικονομία (London School of Economics)

Πτυχίο (μετ’ επαίνου) στα Οικονομικά (Πανεπιστήμιο LUISS, Ρώμη).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Σήμερα:

Προηγούμενες 
θέσεις:

Αναπληρωτής διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας. Αντικαθιστά τον διοικητή, 
σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του. 

Πρόεδρος της ιταλικής ασφαλιστικής εποπτικής αρχής (IVASS). Με την 
ιδιότητα αυτή, είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου.  

Αντικαθιστά τον διοικητή στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Διεθνών 
Διακανονισμών.

Αναπληρωματικό μέλος, για την Ιταλία, της Ομάδας των 7 (G7) και της 
Ομάδας των 20 (G20).

Μέλος της ομάδας εργασίας αριθ. 3 του ΟΟΣΑ.  

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Κέντρου Νομισματικών και 
Τραπεζικών Σπουδών (ICMB) στη Γενεύη και του διοικητικού συμβουλίου του 
Ινστιτούτου Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Einaudi (EIEF).

Του απονεμήθηκε ο τιμητικός τίτλος του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος 
Αξίας της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Από το 2004 έως το 2017, συνοδός και αναπληρωτής του διοικητή της 
Τράπεζας της Ιταλίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (διοικητές Antonio Fazio, Mario Draghi, Ignazio Visco).

Από τις 2014 έως τις Ιουλίου 2019, μέλος του εποπτικού συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Από το 2012 έως τον Μάιο του 2019, μέλος του διοικητικού συμβουλίου και 
αναπληρωτής διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας. 

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (το 
2013 και από το 2015 έως το 2018). 

Από το 2003 έως τον Ιούνιο του 2019, μέλος της Επιτροπής για το Παγκόσμιο 
Χρηματοπιστωτικό Σύστημα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. 

mailto:fabio.panetta@bancaditalia.it
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Από το 2013, μέλος του συμβουλίου της ιταλικής ασφαλιστικής εποπτικής 
αρχής (IVASS).

Εντάχθηκε στο δυναμικό του Τμήματος Έρευνας της Τράπεζας της Ιταλίας το 
1985. Προήχθη σε διοικητικό στέλεχος (2000), ανώτερο διοικητικό στέλεχος 
και επικεφαλής του Τμήματος Νομισματικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής 
(2004), ανώτερο διοικητικό στέλεχος και επικεφαλής του Τμήματος 
Οικονομικών Προοπτικών και Νομισματικής Πολιτικής (2007), και 
διευθύνοντα σύμβουλο για το Ευρωσύστημα και τη Χρηματοπιστωτική 
Σταθερότητα (2011).

Δίδαξε τον κύκλο μαθημάτων με τίτλο «Competition and Performance of the 
European Financial System » (Ανταγωνισμός και Επιδόσεις του Ευρωπαϊκού 
Χρηματοπιστωτικού Συστήματος), στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού 
προγράμματος στην Ευρωπαϊκή Οικονομία και τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά 
στο Πανεπιστήμιο Tor Vergata της Ρώμης (2004-05).
Δίδαξε το διδακτορικό μάθημα με τίτλο «Theory and Practice of the Financial 
Markets» (Θεωρία και Πρακτική των Χρηματοπιστωτικών Αγορών) στη Σχολή 
Οικονομικών του Πανεπιστημίου Tor Vergata της Ρώμης (1995-96).
Βοηθός έρευνας στην Οικονομετρία, στο Πανεπιστήμιο LUISS της Ρώμης 
(1982-83).

ΛΟΙΠΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
2010-12:

2005-11:

1999-2007:

2010-11:

2005-06: 

2000-01: 

1999-2002:

1998-2000:

Αρχισυντάκτης της έκθεσης της Τράπεζας της Ιταλίας για την Παγκόσμια 
Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα. 

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του επιστημονικού περιοδικού 
«International Journal of Central Banking».

Συντάκτης των κεφαλαίων για τα χρήματα, τις πιστώσεις και τη χρηματοδότηση 
στην Ετήσια Έκθεση και το Οικονομικό Δελτίο της Τράπεζας της Ιταλίας.

Πρόεδρος της ομάδας εργασίας για τη συμμετοχή στον κίνδυνο και τους όρους 
χρηματοδότησης των τραπεζών, υπαγόμενος στην Επιτροπή για το Παγκόσμιο 
Χρηματοοικονομικό Σύστημα (Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών).

Πρόεδρος της ομάδας μελέτης για την αστάθεια των χρηματοπιστωτικών 
αγορών» , υπαγόμενος στην Επιτροπή για το Παγκόσμιο Χρηματοοικονομικό 
Σύστημα (Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών).

Πρόεδρος της ομάδας εργασίας για την αποδοτικότητα, τον ανταγωνισμό και 
τις πιστωτικές ροές, στο πλαίσιο της έρευνας που προώθησαν οι υπουργοί 
Οικονομικών της G10 και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών, σχετικά με τη 
διαδικασία ενοποίησης του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα. 

Εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ιταλίας στην ομάδα υψηλού επιπέδου 
εμπειρογνωμόνων επί νομισματικών θεμάτων του ΟΟΣΑ (Παρίσι).

Μέλος της ομάδας εργασίας για τις αγορές μετοχών, που συστάθηκε από τους 
διοικητές των κεντρικών τραπεζών των χωρών της G10. 

Έχει διοργανώσει σεμινάρια για οικονομικά και δημοσιονομικά ζητήματα στα 
εξής θεσμικά όργανα: American Economic Association, Board of Governors 
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of the Federal Reserve System, Federal Reserve Bank of Chicago, Bank for 
International Settlements, De Nederlandsche Bank, Federal Deposit 
Insurance Commission, Borsa di Milano, Associazione Bancaria Italiana, 
ιταλικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Consob, Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Φλωρεντία), London Business School, London 
School of Economics, Università Bocconi, Bank of Canada, Πανεπιστήμιο 
Sapienza, Πανεπιστήμιο Tor Vergata, Center for International Studies, 
Istituto per la Ricerca sociale, Center for Economic Policy Research (CEPR), 
Monte Titoli S.p.A., Università di Pavia, Bank of England, Associazione per 
gli Studi di Banca e Borsa, Πανεπιστήμιο LUISS, Università Cattolica di 
Milano, Università di Ancona, Università di Sassari, Università di Verona, 
Autorità Garante per la Concorrenza, Associazione Prometeia, Frankfurt 
Institute for Law and Finance, Banque Centrale du Luxembourg. 

Είναι μέλος της Ιταλικής Οικονομικής Ένωσης, της Αμερικανικής Ένωσης 
Οικονομικών και της Αμερικανικής Οικονομικής Ένωσης. Έχει δημοσιεύσει 
μελέτες για τραπεζικά και δημοσιονομικά θέματα σε πολυάριθμα ιταλικά και 
ξένα περιοδικά (βλ. συνημμένο κατάλογο).

Είναι κριτής σε ιταλικά και ξένα περιοδικά, μεταξύ των οποίων τα: American 
Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Journal of Money, 
Credit and Banking, Review of Economics and Statistics, Journal of Financial 
Intermediation, Journal of Banking and Finance, Journal of Development 
Economics, Journal of the European Economic Association (JEEA), Open 
Economies Review, Journal of Development Economics, International 
Review of Economic and Finance, Economic Modelling, Economic Notes, 
Rivista di Politica Economica, Moneta e Credito, and Politica Economica.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

2006

1985

1983

Του απονεμήθηκε το βραβείο καλύτερου δημοσιογράφου για οικονομικά 
ζητήματα, με τίτλο «Premio Gioranalisco Internazionale Santa Margherita 
Ligure per l’Economia».
Βραβεύτηκε με την υποτροφία «Paolo Andreini» από την Τράπεζα της Ιταλίας 
για σπουδές στο εξωτερικό στα Οικονομικά.
Έλαβε υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας για σπουδές στο εξωτερικό στην 
Πολιτική Οικονομία. 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ 
ΑΡΘΡΑ ΣΕ 
ΔΙΕΘΝΗ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«Are Mergers Beneficial to Consumers? Evidence from the Market for Bank 
Deposits», με τον D. Focarelli, The American Economic Review, τόμος 93, αριθ. 
4, Σεπτέμβριος 2003 (δημοσιευθέν επίσης στο Banca d’Italia, Temi di 
Discussione (Working Papers) αριθ. 448, Ιούλιος 2002). 

«The Interaction between Capital Requirements and Monetary Policy» 
(2014), με τους Paolo Angelini και Stefano Neri, Journal of Money, Credit and 
Banking, τόμος 46, τεύχος 6, Σεπτέμβριος 2014.

«Do Mergers Improve Information? Evidence From the Loan Market», με 
τους Fabiano Schivardi και Matthew Shum, The Journal of Money, Credit and 
Banking, τεύχος 41, αριθ. 4, σ. 673-709, 2009 (δημοσιευθέν επίσης ως Working 
Paper αριθ. 4961, CEPR, Λονδίνο).

«Why do companies go public? An Empirical Analysis», με τους M. Pagano 
και L. Zingales, Journal of Finance, τεύχος LIII, αριθ. 1, 1998.
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ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ 
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

                   

«The Coordination of Micro and Macro-Prudential Policy in Europe» 
(2015), με τον Piergiorgio Alessandri, European Economy, 2015.3. 

«Consolidation and Efficiency in the Financial Sector: A Review of the 
International Evidence», με τους D. Amel, C. Barnes και C. Salleo, Journal of 
Banking and Finance, τεύχος 28, αριθ. 10, 2004 (δημοσιευθέν επίσης ως Working 
Paper 2002-47, διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδιακής Τράπεζας των 
ΗΠΑ).

«The Stability of the Relation between the Stock Market and 
Macroeconomic Forces», Economic Notes, 2002, αριθ. 3, (δημοσιευθέν επίσης 
στο Banca d’Italia, Temi di Discussione (Working Papers) αριθ. 393, 2003). 

«Will A Common European Monetary Policy Have Asymmetric Effects?», 
με τους L. Guiso, A. Kashyap και D. Terlizzese, Economic Perspectives, Federal 
Reserve Bank of Chicago, αριθ. 56, 2000 (δημοσιευθέν επίσης στο Banca 
d’Italia, Temi di Discussione (Working Papers) αριθ. 325, 2000).

«Why do Banks Merge?», με τους D. Focarelli και C. Salleo, Journal of Money, 
Credit and Banking, τεύχος 34, αριθ. 4, Νοέμβριος 2002 (δημοσιευθέν επίσης 
στο Banca d’Italia, Temi di Discussione (Working Papers) αριθ. 361, 1999).

«The Performance of Italian Equity Funds», με τον Riccardo Cesari, Journal 
of Banking and Finance, 26, 2002 (δημοσιευθέν επίσης στο Banca d’Italia, Temi 
di Discussione (Working Papers) αριθ. 325, 1998).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ FABIO PANETTA ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ερωτήματα προς το υποψήφιο
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(Fabio Panetta)

Α. Προσωπική και επαγγελματική διαδρομή

1. Παρακαλούμε να επισημάνετε τις κύριες πτυχές των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων σε 
νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και επιχειρηματικά θέματα και τις κύριες πτυχές της ευρωπαϊκής 
και διεθνούς πείρας σας.
Σε όλη την επαγγελματική μου ζωή υπήρξα κεντρικός τραπεζίτης. Το 1985 ξεκίνησα να 
εργάζομαι στην Τράπεζα της Ιταλίας και το 2012 κατέστην μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
και αναπληρωτής διοικητής. Σήμερα είμαι αναπληρωτής διοικητής. Επίσης, είμαι πρόεδρος της 
ιταλικής ασφαλιστικής εποπτικής αρχής (IVASS) και, στο πλαίσιο αυτού του ρόλου, μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου.

Από κοινού με τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας της Ιταλίας, είμαι 
αρμόδιος, ως αναπληρωτής διοικητής, να διαχειρίζομαι τις καθημερινές δραστηριότητες και να 
καθορίζω τον στρατηγικό προσανατολισμό του θεσμικού οργάνου σε ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων. Στις αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ιταλίας συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η 
συμβολή στη λήψη αποφάσεων για τη νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ και η 
εφαρμογή τους στην Ιταλία· η εποπτεία επί των τραπεζών (στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού 
Μηχανισμού) και των μη τραπεζικών ενδιάμεσων φορέων· η εποπτεία επί των ιταλικών 
αγορών κρατικών ομολόγων και των υποδομών της ιταλικής αγοράς· η εποπτεία και η 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ιταλικού συστήματος πληρωμών και η παροχή 
υπηρεσιών πληρωμών στη ζώνη του ευρώ (στο πλαίσιο των συστημάτων TIPS, Target2 και 
Target2 Securities)1· η θέσπιση μακροπροληπτικών πολιτικών. Η Τράπεζα της Ιταλίας είναι 
επίσης αρμόδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας2.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, απέκτησα εις βάθος πείρα σε ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων της κεντρικής τράπεζας και επέδειξα ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση νέων 
ζητημάτων. Το 1985 εντάχθηκα στο δυναμικό της Υπηρεσίας Έρευνας της Τράπεζας της 
Ιταλίας· Το 2007 κατέστην επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικών Προοπτικών και 
Νομισματικής Πολιτικής. Το 2011 διορίστηκα διευθύνων σύμβουλος με καθήκον να 
συντονίζω τις δραστηριότητες της Τράπεζας όσον αφορά το Ευρωσύστημα και τη 

1 Το σύστημα TIPS (διακανονισμός άμεσων πληρωμών του TARGET) επιτρέπει στους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να παρέχουν τη δυνατότητα μεταφοράς κεφαλαίων σε 
πραγματικό χρόνο και σε εικοσιτετράωρη βάση στην ευρωζώνη. Τα συστήματα Target 2 και 
Target 2 Securities τελούν υπό τη διαχείριση της Τράπεζας της Ιταλίας, η οποία ασκείται από 
κοινού με την Bundesbank, την Τράπεζα της Γαλλίας και την Τράπεζα της Ισπανίας.
2 Η ιταλική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών υπάγεται στην Τράπεζα της 
Ιταλίας.
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χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Στο διοικητικό συμβούλιο, με την πάροδο του χρόνου, 
κατέστην, μεταξύ άλλων, αρμόδιος για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής και την τραπεζική 
εποπτεία. 

Από το 2004 συμμετείχα στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, πρώτα ως 
συνοδός και, στη συνέχεια, ως αναπληρωματικό μέλος. Αυτό μου έδωσε το προνόμιο να ζήσω 
τα συγκλονιστικά πρώτα χρόνια της ενιαίας νομισματικής πολιτικής. Επίσης, συμμετείχα στη 
διαδικασία χάραξης πολιτικής εν μέσω της δύσκολης περιόδου των χρηματοπιστωτικών 
κρίσεων δημόσιου χρέους. Ως μέλος του εποπτικού συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού 
Μηχανισμού (ΕΕΜ), από τη σύστασή του το 2014 έως τον Ιούλιο του 2019, έχω συμβάλει 
ενεργά στη θέσπιση της Τραπεζικής Ένωσης (ΤΕ). 

Η συμμετοχή σε διεθνή φόρουμ μού επέτρεψε να παρατηρήσω εκ του σύνεγγυς τη σημασία 
της διεθνούς συνεργασίας. Μεταξύ άλλων, είμαι μέλος της Επιτροπής για το Παγκόσμιο 
Χρηματοοικονομικό Σύστημα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ), του Φόρουμ 
Μακροπροληπτικής Εποπτείας της ΕΚΤ (ως μέλος του εποπτικού συμβουλίου), του 
διοικητικού συμβουλίου της ΤΔΔ (επί του παρόντος είμαι ένα από τα αναπληρωματικά μέλη). 
Είμαι το αναπληρωματικό μέλος της Ιταλίας στις συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών 
και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της Ομάδας των 7 (G7) και της Ομάδας των 20 
(G20). 

Είμαι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Κέντρου Νομισματικών και 
Τραπεζικών Σπουδών (ICMB) στη Γενεύη.

Εκτός από πολυετή και διαφοροποιημένη εμπειρία σε θέματα πολιτικής, έχω ακαδημαϊκό 
υπόβαθρο, με δημοσιεύσεις σχετικά με νομισματικά και τραπεζικά θέματα σε διεθνή 
περιοδικά.

2. Έχετε επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή οποιεσδήποτε άλλες δεσμεύσεις 
που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας καθήκοντα και υπάρχουν κάποιοι άλλοι 
σημαντικοί προσωπικοί ή άλλης φύσεως παράγοντες που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη από το 
Κοινοβούλιο σε σχέση με το διορισμό σας; 

Όχι. Ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας της Ιταλίας,ακολουθώ τα υψηλά 
πρότυπα σε θέματα όπως οι συγκρούσεις συμφερόντων, το απόρρητο, οι εξωτερικές εντολές, 
η πολιτική για την αποδοχή δώρων και άλλων ωφελημάτων, καθώς και οι χρηματοοικονομικές 
επενδύσεις, σύμφωνα με τις βασικές αξίες της Τράπεζας: ανεξαρτησία, αμεροληψία, 
εντιμότητα και διακριτικότητα. Ως πρώην μέλος του εποπτικού συμβουλίου, αποδέχομαι και 
τηρώ τον κώδικα δεοντολογίας, τις απαιτήσεις διαφάνειας και τους επενδυτικούς περιορισμούς 
που ισχύουν για τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ. Ως πρόεδρος της ιταλικής 
ασφαλιστικής εποπτικής αρχής, τηρώ τον κώδικα δεοντολογίας και τις απαιτήσεις διαφάνειας 
της IVASS. 

Δεν συνδέομαι με ιδιωτικούς οργανισμούς. Δεν έχω καμία επένδυση ούτε συμμετοχή σε 
χρηματοπιστωτική ή μη χρηματοπιστωτική εταιρεία. 

3. Ποιοι θα είναι οι κατευθυντήριοι στόχοι που θα επιδιώξετε κατά τη διάρκεια της θητείας σας 
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα;

Η σταθερή επιδίωξη της εντολής για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών είναι η 
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μεγαλύτερη δυνατή συμβολή της ΕΚΤ στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, ανθεκτικότερης, 
πιο ευημερούσας και πιο δίκαιης Ευρώπης. Η διασφάλιση ότι η ΕΚΤ υλοποιεί την εντολή της, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, είναι και θα συνεχίσει να αποτελεί την πρωταρχική 
κατευθυντήρια αρχή όλων των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Ταυτόχρονα, η ΕΚΤ πρέπει να είναι διαρκώς σε εγρήγορση όσον αφορά τις πιθανές 
ανεπιθύμητες συνέπειες των πολιτικών της για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται νέα εργαλεία. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι 
αναγκαίο ένα υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης για την ανίχνευση τυχόν επιπτώσεων όσο το 
δυνατόν νωρίτερα· οι οικονομικές και δημοσιονομικές προϋποθέσεις πρέπει να ελέγχονται 
συνεχώς και προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις.  

Όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία της ΕΚΤ, η οργανωτική νοοτροπία που μπορεί να 
διασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο την επίτευξη των στόχων αυτών είναι μια νοοτροπία που 
ενθαρρύνει την υιοθέτηση μιας πραγματιστικής προσέγγισης βασιζόμενης σε δεδομένα και 
χαρακτηριζόμενης από ευρύτητα πνεύματος σε όλα τα επίπεδα εντός του θεσμικού οργάνου. 
Εάν διοριστώ μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την περαιτέρω προώθηση αυτής της νοοτροπίας. 

Όπως θα εξηγήσω σαφέστερα στις επόμενες απαντήσεις, εάν διοριστώ μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, θα προσπαθήσω επίσης να αναπτύξω περαιτέρω ένα ισχυρότερο πνεύμα 
ενδυνάμωσης και ίσων ευκαιριών ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα ή άλλες διακρίσεις. 

 
Β. Νομισματική πολιτική της ΕΚΤ

4. Κατά τη γνώμη σας, πώς πρέπει να ασκεί τη νομισματική της πολιτική η ΕΚΤ κατά τις 
τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες; Πώς βλέπετε τις επιδόσεις της ΕΚΤ όσον αφορά την 
επίτευξη του πρωταρχικού της στόχου για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών; 

Οι δράσεις της ΕΚΤ πρέπει να συνεχίσουν να καθοδηγούνται από τον πρωταρχικό στόχο της 
για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ. Από την άποψη αυτή, από 
πρόσφατα στοιχεία προκύπτει ότι οι προοπτικές του πληθωρισμού φαίνεται να υπολείπονται 
του στόχου του Διοικητικού Συμβουλίου για πληθωρισμό κάτω αλλά πλησίον του 2 % και, ως 
εκ τούτου, ζητεί μια διευκολυντική νομισματική πολιτική: οι εισερχόμενες πληροφορίες (τόσο 
τα αντικειμενικά δεδομένα όσο και οι μη εξακριβωμέvες πληρoφoρίες) δείχνουν ότι η 
επιβράδυνση της ανάπτυξης αποδεικνύεται μεγαλύτερη από ό,τι αναμενόταν μόλις πριν από 
λίγους μήνες, λόγω της συνεχιζόμενης αδυναμίας του διεθνούς εμπορίου και λόγω των 
συνεχιζόμενων παγκόσμιων αβεβαιοτήτων που επηρεάζουν ιδιαίτερα την παραγωγή και, 
γενικότερα, την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και τη διάθεσή τους να επενδύουν. Όπως 
δείχνει και η εμπειρία του παρελθόντος, η παρατεταμένη επιβράδυνση του μεταποιητικού 
τομέα τείνει να διαχέεται σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως ο τομέας των 
υπηρεσιών. 

Σε μια επιβραδυνόμενη οικονομία, τόσο ο τρέχων όσο και ο προβλεπόμενος πληθωρισμός 
παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και δεν συνάδουν με τον στόχο του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΕΚΤ. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο να μετατοπιστούν προς τα κάτω 
οι πληθωριστικές προσδοκίες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, γεγονός που, εάν δεν 
αντιμετωπιστεί, μπορεί να καταστήσει δυσχερέστερη την επίτευξη της σταθερότητας των 
τιμών. Αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαία η στήριξη της νομισματικής πολιτικής, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι οι όροι χρηματοδότησης θα παραμείνουν ευνοϊκοί, ώστε να ενισχυθούν οι 
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επενδύσεις, η εμπιστοσύνη, η απασχόληση και, με αυτόν τον τρόπο, η αύξηση των μισθών και 
των τιμών.

Πιστεύω ότι η ΕΚΤ έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό τον πρωταρχικό της στόχο. Η ανοδική πίεση 
στις εξελίξεις των τιμών παρέμενε πάντοτε συγκρατημένη. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η 
ζώνη του ευρώ αντιμετώπισε τον άνευ προηγουμένου κίνδυνο αποπληθωρισμού και η ΕΚΤ 
έπρεπε να επεκτείνει τη δέσμη εργαλείων της πέρα από τα συνήθη μέσα πολιτικής. Οι 
προκλήσεις που θέτει η κατάσταση αυτή αντιμετωπίστηκαν με τη νομισματική πολιτική της 
ΕΚΤ, η οποία απέτρεψε την υλοποίηση των αποπληθωριστικών κινδύνων και συγκράτησε την 
επιδείνωση των πληθωριστικών προσδοκιών, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την οικονομική 
ανάπτυξη και την απασχόληση. Η οικονομική ανάλυση και η προηγούμενη εμπειρία άλλων 
χωρών δείχνουν ότι ο αποπληθωρισμός είναι μια επιβλαβής νόσος που είναι δύσκολο να 
εξαλειφθεί, και ότι μπορεί να βυθίσει την οικονομία σε ένα φαύλο κύκλο μειωμένης ζήτησης, 
μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας, υψηλότερης ανεργίας και χρηματοπιστωτικής 
αστάθειας, ιδίως όταν η οικονομία χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα χρέους.

5. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τη δέσμη κινήτρων που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΚΤ στις 12 Σεπτεμβρίου και σχετικά με την απόφαση για τον προσανατολισμό προσδοκιών; 
Πώς βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη η απόφαση αυτή, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη 
δημόσια αντίθεση που εκφράστηκε από ορισμένα μέλη του Συμβουλίου της ΕΚΤ μετά την 
απόφαση; Γενικότερα, πώς βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο έχουν ληφθεί οι αποφάσεις 
νομισματικής πολιτικής στο παρελθόν και θεωρείτε ότι αυτός θα πρέπει να αλλάξει και, εάν ναι, 
πώς; 

Η δέσμη μέτρων που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο ήταν μια 
αναλογική και κατάλληλη απάντηση στη μακροοικονομική κατάσταση που περιέγραψα στην 
προηγούμενη απάντησή μου. Σύμφωνα με την πρωταρχική εντολή της ΕΚΤ για διατήρηση της 
σταθερότητας των τιμών, η απόφαση αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση του κινδύνου σύμφωνα 
με τον οποίο το σταθερά χαμηλό επίπεδο πληθωρισμού, που προκαλείται από την οικονομική 
αδυναμία, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμη μείωση των πληθωριστικών προσδοκιών ή 
ακόμη και σε επανεμφάνιση της απειλής του αποπληθωρισμού. Η δέσμη μέτρων πολιτικής που 
εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο θα παράσχει την αναγκαία στήριξη για την οικονομική 
δραστηριότητα και τον πληθωρισμό. 
Αντιλαμβάνομαι, επίσης από τη δημόσια συζήτηση, ότι υπήρξε ομοφωνία εντός του 
Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά την καταλληλότητα της διευκολυντικής νομισματικής 
πολιτικής. Ταυτόχρονα, διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τα συγκεκριμένα 
μέσα νομισματικής πολιτικής που ήταν πιο κατάλληλα για την παροχή της απαραίτητης 
στήριξης στις προοπτικές ανάπτυξης και πληθωρισμού. Αυτό δεν προξενεί έκπληξη, καθώς η 
αβεβαιότητα όσον αφορά τις σχετικές επιπτώσεις των επιμέρους ασυνήθιστων μέσων είναι εκ 
φύσεως μεγάλη και εκτεταμένη σε αυτό το στάδιο. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα σημάδι 
ειλικρινούς και εποικοδομητικής συζήτησης. 

Με βάση την εμπειρία μου, οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής του Διοικητικού Συμβουλίου 
λαμβάνονται πάντα βάσει διεξοδικής ανάλυσης των εγχώριων και παγκόσμιων οικονομικών 
και χρηματοπιστωτικών συνθηκών, καθώς και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των 
διαφόρων επιλογών. Αυτό επιτρέπει σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου να εκφράσουν τις απόψεις 
τους και να προσπαθήσουν να επιτύχουν συναίνεση όποτε αυτό καταστεί δυνατό. Υπάρχουν οι 
κατάλληλες διατάξεις για την επίτευξη συμφωνίας σε περίπτωση διαφωνιών. Εντός ενός 
μεγάλου οργάνου λήψης αποφάσεων είναι αναπόφευκτο –και, πιστεύω, υγιές – να 
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διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις. Η ισχύουσα διακυβέρνηση διασφαλίζει ότι είναι πάντοτε 
δυνατή η διεξαγωγή δίκαιης συζήτησης, αλλά και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί πάντα 
να καταλήγει σε επιχειρησιακά συμπεράσματα. Συνολικά, από τις εμπειρικές αναλύσεις 
προκύπτει ότι τα μέτρα που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ μέχρι στιγμής ήταν 
αποτελεσματικά όσον αφορά τη στήριξη της εγχώριας ζήτησης και του πληθωρισμού.

6. Πώς αξιολογείτε τον αντίκτυπο των χαμηλών επιτοκίων; 

Τα στοιχεία που έχω υπόψη μου δείχνουν ότι ο αντίκτυπος των χαμηλών και ακόμη και 
αρνητικών επιτοκίων στο σύνολο της οικονομίας ήταν σημαντικός και θετικός. Η μετάδοση 
των χαμηλών ή ακόμη και αρνητικών επιτοκίων της ΕΚΤ στους όρους χρηματοδότησης των 
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών εξελίχθηκε ικανοποιητικά και ενισχύθηκε περαιτέρω μέσω 
της προβολής των προσδοκιών όσον αφορά τα επιτόκια. 

Ταυτόχρονα, ο κίνδυνος να έχουν τα χαμηλά και αρνητικά επιτόκια παρενέργειες, εφόσον 
διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξακολουθεί να υφίσταται. Υπάρχουν ανησυχίες 
ότι, πέραν ορισμένων επιπέδων, η πολιτική αρνητικών επιτοκίων ενδέχεται να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στη συμπεριφορά των νοικοκυριών όσον αφορά την αποταμίευση και την 
κατανάλωση, τις πολιτικές δανεισμού των τραπεζών και την κερδοφορία των 
χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών. Το σύστημα ρύθμισης που θεσπίστηκε τον Σεπτέμβριο 
από το Διοικητικό Συμβούλιο αποσκοπεί στην άμβλυνση αυτών των προβλημάτων (βοηθώντας 
τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν το άμεσο κόστος της πραγματοποίησης πλεονάζουσας 
ρευστότητας με αρνητικό πρόσημο στους λογαριασμούς των κεντρικών τραπεζών τους), 
προκειμένου να διατηρηθεί ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. 

Το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων 
ενθαρρύνοντας την ανάληψη οικονομικών κινδύνων. Υπάρχουν, ωστόσο, επίσης επιφυλάξεις 
ότι σε ορισμένα τμήματα της αγοράς η αυξημένη ανάληψη κινδύνου μπορεί να δημιουργήσει 
κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Είναι σημαντικό η ΕΚΤ να παρακολουθεί 
διαρκώς αυτούς τους κινδύνους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, οι κίνδυνοι αυτοί 
αντιμετωπίζονται καλύτερα με την κινητοποίηση άλλων μοχλών πολιτικής, ιδίως όταν 
εντοπίζονται σε συγκεκριμένες χώρες ή αγορές. Οι μακροπροληπτικές πολιτικές, οι οποίες 
μπορούν να προσαρμόζονται στις περιστάσεις μεμονωμένων χωρών ή τομέων (όπως ακίνητα), 
είναι οι πλέον κατάλληλες για την αντιμετώπιση τυχόν υπεροβολών στη δυναμική των τιμών 
των περιουσιακών στοιχείων.

Στην παρούσα συγκυρία, τα οφέλη από τα μέτρα της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων των 
αρνητικών επιτοκίων, εξακολουθούν να υπερβαίνουν τις πιθανές παρενέργειές τους. Ωστόσο, 
απαιτείται συνεχής παρακολούθηση για να εξασφαλιστεί ότι η δήλωση αυτή εξακολουθεί να 
ισχύει. Στο μέλλον, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επανεξετάσει τα ισχύοντα μέτρα και 
να αποφασίσει σχετικά με περαιτέρω μέτρα μετριασμού, σε περίπτωση που αξιολογηθεί ότι τα 
καθαρά οφέλη ορισμένων από αυτά έχουν εξασθενήσει.

7. Είκοσι χρόνια μετά την εισαγωγή του ευρώ, πιστεύετε ότι έχει έρθει η ώρα να πραγματοποιηθεί 
επανεξέταση του πλαισίου νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ;

Γνωρίζω ότι η Πρόεδρος Lagarde ήδη ανέφερε, τόσο στις απαντήσεις της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και σε πρόσφατη ομιλία της, ότι θα δρομολογηθεί στο εγγύς μέλλον 
στρατηγική επανεξέταση.

Πιστεύω ότι το σημερινό πλαίσιο είναι σε μεγάλο βαθμό επιτυχές. Ωστόσο, η επανεξέταση 
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είναι κατάλληλη και απαραίτητη από πολλές απόψεις, δεδομένου ότι από την ίδρυση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης το μακροοικονομικό περιβάλλον έχει αλλάξει (όχι 
μόνο στη ζώνη του ευρώ, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο) και είναι σημαντικό να συναχθούν 
συμπεράσματα σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη χρηματοπιστωτική κρίση. 
Άλλες κεντρικές τράπεζες προβαίνουν σε επιθεωρήσεις πολιτικής ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα· η προηγούμενη επανεξέταση από την ΕΚΤ χρονολογείται από το 2003 και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα.

Η διεξοδική επανεξέταση θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο νομισματικής πολιτικής 
της ΕΚΤ εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στην εντολή της ΕΚΤ όπως περιγράφεται στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν διοριστώ μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, θα προσεγγίσω αυτές τις συζητήσεις με ανοικτό πνεύμα, ακολουθώντας το 
παράδειγμα της ίδιας της Προέδρου. Θα πρότεινα να λαμβάνουν υπόψη τις πρόσφατες 
αντιλήψεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική και την εμπειρία των εν λόγω σημαντικών 
ετών, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο εξωτερικό. Είμαι βέβαιος ότι όλα τα μέλη του 
Συμβουλίου – με την υποστήριξη του προσωπικού – θα συμβάλουν εποικοδομητικά, με 
αφοσίωση και ενθουσιασμό, φέρνοντας την εμπειρία τους, όπως συνέβαινε πάντα στο 
παρελθόν.

8. Με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσετε τη διαφάνεια σε σχέση με την εφαρμογή του προγράμματος 
APP; Συμφωνείτε ότι θα μπορούσε να παρασχεθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στο πρόγραμμα αγοράς 
τίτλων καλυπτόμενων από περιουσιακά στοιχεία (ABSPP) και το τρίτο πρόγραμμα αγοράς 
καλυμμένων ομολόγων (CBPP3);
Ως δημόσιος οργανισμός, η ΕΚΤ οφείλει να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανής. Η διαφάνεια, 
συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής, βοηθά το 
κοινό να κατανοήσει τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Η καλύτερη κατανόηση του κοινού, 
με τη σειρά της, καθιστά τις αποφάσεις πολιτικής πιο αξιόπιστες και αποτελεσματικές, και 
συμβάλλει στη λογοδοσία της ΕΚΤ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν τα 
μη συμβατικά μέτρα πολιτικής πρέπει να εξηγούνται στο κοινό με σαφήνεια και σταθερή 
αναφορά στη εντολή για τη σταθερότητα των τιμών.

Όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος για την αγορά περιουσιακών στοιχείων (APP), 
πιστεύω ότι ο βαθμός διαφάνειας είναι ήδη αρκετά υψηλός. Η ΕΚΤ δημοσιεύει στον δικτυακό 
της τόπο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις μηνιαίες αγορές, τις συνολικές συμμετοχές 
και τις εξαγορές στο πλαίσιο κάθε υποπρογράμματος του APP, είναι δε διαφανής βάσει των 
αρχών που διέπουν τις αγορές. Όσον αφορά το πρόγραμμα τίτλων καλυπτόμενων από 
περιουσιακά στοιχεία, για παράδειγμα, η ΕΚΤ γνωστοποιεί επίσης τα τμήματα (ανώτερης 
εξασφάλισης, ενδιάμεσης εξασφάλισης ή ίδια κεφάλαια) του τίτλου που μπορούν να 
αγοραστούν, το μέγιστο ποσοστό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του τμήματος του τίτλου που 
μπορεί να αγοραστεί, τα μέσα που μπορούν να συμπεριληφθούν στην ομάδα των υποκείμενων 
περιουσιακών στοιχείων. 

Ωστόσο, πιστεύω ότι η διαφάνεια των κεντρικών τραπεζών δεν θα πρέπει να είναι υπερβολική, 
καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η υπερβολική διαφάνεια θα μπορούσε να υπονομεύσει την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων νομισματικής πολιτικής. Για παράδειγμα, υπάρχουν βάσιμοι 
λόγοι για τους οποίους η ΕΚΤ δεν θα πρέπει να δημοσιεύει, για ορισμένα προγράμματα αγοράς, 
τους ακριβείς επιμέρους τίτλους και δεν θα πρέπει να επιτρέπει στους αντισυμβαλλομένους της 
να δημοσιοποιούν το ποσό και τον τύπο των τίτλων που αγόρασε. Στην πραγματικότητα, οι 
πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να επιτρέπουν στους φορείς της αγοράς να προσπαθούν να 
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προηγούνται της κεντρικής τράπεζας, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυνητικά 
σοβαρές αποκλίσεις όσον αφορά τις τιμές συγκεκριμένων τίτλων, να αυξήσει το κόστος για το 
Ευρωσύστημα και να μειώσει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Οι προτάσεις που 
θα ενισχύσουν τη διαφάνεια χωρίς αυτές τις αρνητικές πτυχές θα είναι ευπρόσδεκτες και, εάν 
διοριστώ μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, δεσμεύομαι να τις αξιολογήσω 
προσεκτικά.

9. Ποια είναι η άποψή σας για τους κινδύνους που συνδέονται με το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων 
του επιχειρηματικού τομέα (CSPP); Πώς αξιολογείτε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το μερίδιο 
του CSPP στην πρωτογενή αγορά αυξάνεται, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το μερίδιο του 
προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα στη δευτερογενή αγορά; 

Η ΕΚΤ αγοράζει εταιρικά ομόλογα στο πλαίσιο του CSPP στην πρωτογενή και τη δευτερογενή 
αγορά, σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας και όρια όσον αφορά το μερίδιο 
των εκδόσεων και των εκδοτών, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους που συνδέονται 
με συγκεκριμένους τομείς . Οι κανόνες αυτοί συμπληρώνονται εκ των προτέρων με προσεκτική 
δέουσα επιμέλεια και, μετά την αγορά, στο πλαίσιο μιας συνεχούς διαδικασίας 
παρακολούθησης προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι. Η κακή διαχείριση των κινδύνων 
θα μπορούσε να επηρεάσει την αξιοπιστία και τη φήμη της κεντρικής τράπεζας.

Το Ευρωσύστημα προσαρμόζει τις αγορές του στο πλαίσιο του CSPP στις συνθήκες της 
αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη ρευστότητα των δευτερογενών αγορών. Οι αγορές λαμβάνουν 
επίσης υπόψη εποχιακούς τύπους ως προς την έκδοση και υπόκεινται σε ορισμένους 
μηχανισμούς εξομάλυνσης. Ο δείκτης αναφοράς που χρησιμοποιείται για τις αγορές 
αντανακλά αναλογικά όλα τα επιλέξιμα εκκρεμή ζητήματα. Έτσι, η χρηματιστηριακή αξία 
δηλώνει τη βαρύτητα κάθε δικαιοδοσίας έκδοσης στον δείκτη αναφοράς.

Το πρόγραμμα CSPP είναι αποτελεσματικό όσον αφορά τη βελτίωση των όρων 
χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών της ζώνης του ευρώ. Παρόλο που η 
αγορά εταιρικών ομολόγων συνεπάγεται ένα ελαφρά υψηλότερο επίπεδο κινδύνου από ό, τι 
άλλα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν παραδοσιακά οι κεντρικές τράπεζες, το πρόγραμμα 
CSPP έχει αποδειχθεί αποδοτικό ως προς τον κίνδυνο, εάν αξιολογηθεί ο κίνδυνος που 
αναλαμβάνεται σε σχέση με τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων πολιτικής. Μαζί με τις 
αγορές τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση και καλυμμένων ομολόγων, το πρόγραμμα 
CSPP μπορεί να μεγιστοποιήσει τον άμεσο αντίκτυπο του APP στην πραγματική οικονομία. 

Δεδομένων των ορίων των συμμετοχών σε κρατικά ομόλογα και των συνακόλουθων 
πρακτικών περιορισμών για το πρόγραμμα PSPP, μια σχετικά μεγαλύτερη συμβολή της 
συνιστώσας του ιδιωτικού τομέα βελτιώνει τη συνολική ευελιξία (και το δυνητικό πεδίο 
εφαρμογής) του προγράμματος APP. Επίσης, συμβάλλει στο να συγκρατηθεί το μέγεθος των 
πιθανών αποκλίσεων των αποθεμάτων του προγράμματος PSPP από την κλείδα κατανομής (το 
σημείο αναφοράς που χρησιμοποιείται για την κατανομή των αγορών του προγράμματος PSPP 
σε διάφορες χώρες). 

Εν πάση περιπτώσει, οι αγορές κρατικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά παραμένουν η 
κύρια συνιστώσα του προγράμματος APP.

10. Πώς μπορεί κατά την άποψή σας η ΕΚΤ να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, την 
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οικολογική μετάβαση και την πλήρη απασχόληση, σε πλήρη συμμόρφωση με τον πρωταρχικό 
στόχο της να διατηρεί τη σταθερότητα των τιμών; Υπάρχουν, κατά την άποψή σας, ενδεχόμενα 
πρόσθετα μέτρα νομισματικής πολιτικής που θα βελτίωναν τον θετικό αντίκτυπο στην πραγματική 
οικονομία;

Η Συνθήκη ορίζει ότι, με την επιφύλαξη του πρωταρχικού της στόχου για διατήρηση της 
σταθερότητας των τιμών, η ΕΚΤ στηρίζει επίσης τις γενικές οικονομικές πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επίτευξη των στόχων τους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 
η ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, η πλήρης απασχόληση, και η προστασία και βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει επιβεβαιώσει ότι, με τη διατήρηση της σταθερότητας των 
τιμών, η ΕΚΤ συμβάλλει στην ευημερία στη ζώνη του ευρώ. Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές 
του πληθωρισμού δεν εμφανίστηκαν μόνοι τους, αλλά σε συνδυασμό με ανεπαρκή ανάπτυξη, 
χαμηλή απασχόληση και στασιμότητα των μισθών, αυξανόμενη ανισότητα και απειλές για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Με την εφαρμογή μιας διευκολυντικής νομισματικής 
πολιτικής, τα μέτρα της ΕΚΤ ευνοούν τις καταναλωτικές δαπάνες και τις επιχειρηματικές 
επενδύσεις, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την ανάπτυξη και την απασχόληση στη ζώνη του 
ευρώ και, επομένως, βελτιώνοντας τις προοπτικές του πληθωρισμού. Τα μέτρα της ΕΚΤ 
συνέβαλαν στην ενδυνάμωση της αγοράς εργασίας στη ζώνη του ευρώ, η οποία κατέγραψε 
έντεκα εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας από τα μέσα του 2013 και παραμένει ανθεκτική.

Μια ζωτική πρόκληση για ολόκληρο τον πλανήτη είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των 
κλιματικών αλλαγών ‒ που συνιστούν απειλή για την ανάπτυξη και την ευημερία, και τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ‒ και ο τρόπος συμβολής στην πιο βιώσιμη 
χρήση των διαθέσιμων φυσικών πόρων. Ενώ οι κεντρικές τράπεζες δεν είναι οι πλησιέστεροι 
θεσμοί προς την περιβαλλοντική πολιτική δράση, μπορούν και πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο 
ευθύνής τους (βλ. επίσης την απάντηση στην επόμενη ερώτηση). 

Στην Τράπεζα της Ιταλίας κινούμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Ως πρόεδρος της Επιτροπής 
Επενδύσεων, καθοδήγησα την επενδυτική πολιτική του συνταξιοδοτικού μας ταμείου με σκοπό 
την ενσωμάτωση των επιφυλάξεων αυτών στην κατανομή των περιουσιακών μας στοιχείων, 
με εξαίρεση τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς που δεν πληρούν τα κριτήρια του 
Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και δίνουν προτεραιότητα σε επιχειρήσεις με 
τις καλύτερες επιδόσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνικής πολιτικής και της 
διακυβέρνησης. Συνολικά, ως αποτέλεσμα των νέων κριτηρίων θα υπάρξει βελτίωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος του χαρτοφυλακίου τίτλων της Τράπεζας της Ιταλίας όσον 
αφορά τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (κατά  23 %, ήτοι -0,76 εκατομμύρια 
τόνους), την κατανάλωση ενέργειας (κατά 30 %, ήτοι 7,67 εκατομμύρια gigajoules) και την 
κατανάλωση νερού (κατά 17 %, ήτοι 6,95 εκατομμύρια κυβικά μέτρα). Οι βελτιώσεις αυτές 
στο αποτύπωμα του χαρτοφυλακίου τίτλων ισοδυναμούν με την ακύρωση της ετήσιας 
κατανάλωσης ενέργειας περίπου 140 χιλιάδων νοικοκυριών και της κατανάλωσης νερού άνω 
των 123 χιλιάδων νοικοκυριών. Τα αποτελέσματα είναι επίσης σημαντικά για τη μείωση των 
αερίων του θερμοκηπίου: η μείωση ισοδυναμεί με τη μείωση των ετήσιων εκπομπών 185 
χιλιάδων νοικοκυριών σε μηδέν. Από οικονομική άποψη, η προσέγγιση αυτή δεν οδήγησε σε 
επιδείνωση των επιστροφών ή σε υψηλότερους κινδύνους. 

Η Τράπεζα της Ιταλίας, όπως και η ΕΚΤ, συμμετέχει ενεργά στους άξονες εργασίας του 
Δικτύου για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
‒ στόχος του οποίου είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τους 
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κινδύνους κλιματικής αλλαγής στην κεντρική τραπεζική κοινότητα ‒ και στις εθνικές και 
διεθνείς τεχνικές ομάδες για τα θέματα που σχετίζονται με το κλίμα. 

Οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τους ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να ενσωματώσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με το 
κλίμα και τους κοινωνικούς κινδύνους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, προκειμένου να 
βελτιώσουν την τιμολογιακή τους πολιτική απέναντι στους εν λόγω κινδύνους και να 
κατευθύνουν την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων με τρόπους που να δίνουν μεγαλύτερη 
προσοχή σε αυτά τα ζητήματα. 

Όσον αφορά τα πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της πραγματικής οικονομίας, οι αποφάσεις 
της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο συνέβαλαν και συμβάλλουν στην εξασφάλιση ευνοϊκών όρων 
χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, στηρίζοντας τις επενδύσεις, την 
κατανάλωση, την απασχόληση και την αύξηση των μισθών. Είναι σημαντικό η νομισματική 
πολιτική να συνεχίσει να λειτουργεί. Τα μέτρα αυτά συνέβαλαν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας στη ζώνη του ευρώ (δημιουργήθηκαν περισσότερες από 13 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας από το 2013 έως το 2019). Εμπειρικές αναλύσεις από την ΕΚΤ και τις εθνικές 
κεντρικές τράπεζες δείχνουν ότι το καθαρό αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών μείωσε την 
ανισότητα στην κατανομή του εισοδήματος (καθώς η ανεργία είναι η κύρια πηγή ανισότητας).  

11. Ποια είναι η άποψή σας για τα μέτρα που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας;  Ποιες είναι οι απόψεις σας σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής της 
ΕΚΤ στην κλιματική αλλαγή; Πιστεύετε ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να ευθυγραμμίσει τις αγορές της 
περιουσιακών στοιχείων με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και τη 
συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα; Πρέπει τα προγράμματα αγοράς περιουσιακών στοιχείων 
της ΕΚΤ να είναι σύμφωνα με το ενωσιακό ταξινομικό πλαίσιο; Ποιος θα είναι ο ρόλος της ΕΚΤ 
στο Δίκτυο για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα; 

Η αντιμετώπιση των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος και η μετάβαση προς ένα σύστημα 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί βασικό καθήκον, το οποίο απαιτεί 
συλλογική προσπάθεια. Εν προκειμένω, μπορώ μόνο να χαιρετίσω την προτεραιότητα που 
δίνει η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα τόσο επείγον ζήτημα που θα διαμορφώσει την 
ευημερία των σημερινών και μελλοντικών Ευρωπαίων πολιτών. 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που συμφωνήθηκαν με τη συμφωνία του Παρισιού, 
πρέπει να τιμολογήσουμε σωστά τους κινδύνους που προέρχονται από δραστηριότητες υψηλής 
έντασης άνθρακα, ώστε να προωθήσουμε τις απαραίτητες αλλαγές στα πρότυπα παραγωγής 
και κατανάλωσης. Για τον σκοπό αυτό, η τιμολόγηση του άνθρακα αποτελεί βασικό εργαλείο 
πολιτικής, το οποίο όχι μόνο θα αλλάξει τις σχετικές τιμές, αλλά θα παράσχει επίσης κίνητρα 
για υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Αυτός ο μετασχηματισμός πρέπει να θεσπιστεί, ώστε να 
διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των βαρών που συνεπάγεται και να λαμβάνονται υπόψη οι 
κοινωνικές επιπτώσεις αυτών των πολιτικών, με ευρύτερο στόχο την προώθηση των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης που ορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη και την προστασία των πλέον 
ευάλωτων. 

Εναπόκειται πρωτίστως στις κυβερνήσεις να καθορίσουν τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη 
αυτών των στόχων. Έχοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί εξωτερικό παράγοντα 
παγκόσμιου χαρακτήρα, πρέπει να επικροτηθεί ο διεθνής συντονισμός των εν λόγω πολιτικών 
σε αυτόν τον τομέα.
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Ο ενεργειακός μετασχηματισμός που απαιτείται για τον περιορισμό των εκπομπών σύμφωνα 
με τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ προϋποθέτει σημαντικές επενδύσεις τόσο σε υλική 
υποδομή όσο και σε άυλο κεφάλαιο (συμπεριλαμβανομένης της Ε&Α). Ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ και ιδίως η ΕΤΕπ έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, αλλά πρέπει επίσης να 
κινητοποιηθούν ιδιωτικοί χρηματοδοτικοί πόροι. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ μπορεί να εντείνει 
περαιτέρω τις προσπάθειές της και να αξιοποιήσει τις δράσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει με το 
σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. 

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ δήλωσε ότι θα αναγάγει την εξέταση του τρόπου με τον οποίο η ΕΚΤ 
μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε μία από τις προτεραιότητες 
της εντολής της. Η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους για την 
οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και, ως εκ 
τούτου, να επηρεάσει το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η νομισματική πολιτική. Ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό, στο πλαίσιο της εντολής της, η ΕΚΤ να μπορεί να κατανοεί καλύτερα 
τους διαύλους μέσω των οποίων οι κίνδυνοι που συνδέονται με το κλίμα επηρεάζουν το 
οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, να εντοπίζει τους πιθανούς κραδασμούς που 
σχετίζονται με τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προοπτικές του πληθωρισμού και τις 
πιθανές επιπτώσεις στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, και να αναλαμβάνει δράση σε 
περίπτωση ανάγκης. 

Η δημιουργία του Δικτύου για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα (NGFS) αποτέλεσε σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά τον 
καθορισμό και την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών από τις κεντρικές τράπεζες και τις 
εποπτικές αρχές. Οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες – συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ και της 
Τράπεζας της Ιταλίας – συμβάλλουν ενεργά στο δίκτυο, δίνοντας συνέχεια στις συστάσεις που 
έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα στις εκθέσεις του δικτύου NGFSV. Η ΕΚΤ μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στη μελέτη πιθανών τρόπων ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών και κλιματικών 
κινδύνων στις δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών, αναζητώντας επίσης τρόπους 
ενσωμάτωσης των εν λόγω κινδύνων στη μικρο- και μακροπροληπτική εποπτεία της. 

Ως εκ τούτου, η Τράπεζα της Ιταλίας συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών όσον 
αφορά τη μελέτη των κινδύνων που θέτουν οι παράγοντες βιωσιμότητας για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όσον αφορά την εκπόνηση μεθοδολογιών για την αξιολόγηση 
των κινδύνων αυτών και όσον αφορά τον εντοπισμό κατάλληλων λύσεων προληπτικής 
εποπτείας. 

Όσον αφορά τον ισολογισμό της ΕΚΤ, πρέπει να εκτιμηθεί ότι η τρέχουσα διευκολυντική 
νομισματική πολιτική προβλέπει ήδη πολύ ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, ώστε οι 
κυβερνήσεις να χρηματοδοτήσουν τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος APP, η ΕΚΤ έχει αγοράσει 
σημαντικές ποσότητες πράσινων ομολόγων, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
αγοράς. Δεδομένου ότι οι ευκαιρίες για βιώσιμες επενδύσεις και τα βιώσιμα χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα αποτελούν ολοένα και πιο συχνό φαινόμενο, το μερίδιο των βιώσιμων περιουσιακών 
στοιχείων (όπως τα πράσινα ομόλογα) στο APP της ΕΚΤ θα αυξηθεί επίσης. 

Εν προκειμένω, η ταξινομία της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες και πρότυπα 
πράσινων ομολόγων θα είναι καίριας σημασίας για την παροχή σαφήνειας και διαφάνειας 
στους επενδυτές και για την τόνωση της ανάπτυξης της βιώσιμης χρηματοδότησης. 

Αξίζει ενδεχομένως να εξεταστεί κατά πόσον μια ταξινομία βάσει κινδύνου θα μπορούσε να 
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συμπληρώσει την τρέχουσα προσέγγιση και να βοηθήσει περισσότερο τις δημόσιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών, να προσδιορίσουν ποια περιουσιακά 
στοιχεία είναι τα πλέον εκτεθειμένα σε υλικούς κινδύνους και σε κινδύνους μετάβασης. 
Πράγματι, σε γενικές γραμμές, οι κίνδυνοι αυτοί δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς στις τιμές 
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων· η επικείμενη εφαρμογή των νέων κανόνων 
της ΕΕ για τη γνωστοποίηση θα παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προφίλ 
βιωσιμότητας με έναν πιο εναρμονισμένο τρόπο, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει τη δίκαιη 
αποτίμηση από τους φορείς της αγοράς. 

12. Θα πρέπει, κατά την προσωπική σας άποψη, να αγοράσει η ΕΚΤ περισσότερα ομόλογα της 
ΕΤΕπ για να συμβάλει στη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών επενδύσεων σύμφωνα με τους 
πρωταρχικούς και δευτερεύοντες στόχους της ΕΚΤ;

Στο πλαίσιο του προγράμματός της για την αγορά του δημόσιου τομέα, η ΕΚΤ έχει ήδη 
αγοράσει ομόλογα αξίας άνω των 230 δισεκατομμυρίων που έχουν εκδοθεί από την ΕΤΕπ και 
άλλα υπερεθνικά ιδρύματα. Δεδομένου ότι η ΕΤΕπ είναι μια οντότητα του δημόσιου τομέα, τα 
ομόλογα της μπορούν να αγοραστούν μόνο στη δευτερογενή αγορά, το δε συνολικό ποσό των 
συμμετοχών υπόκειται σε ανώτατο όριο. Το 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο αύξησε αυτό το 
όριο για τα υπερεθνικά ομόλογα της ΕΕ από το 33 % στο 50 % του όγκου τους, δηλαδή πάνω 
από το αντίστοιχο ανώτατο όριο που ισχύει για τα κρατικά ομόλογα. Οι καθαρές αγορές 
υπερεθνικών ομολόγων ξεκίνησαν εκ νέου τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο του νέου γύρου 
καθαρών αγορών του προγράμματος PSPP. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ΕΤΕπ είναι ότι ενήργησε ως πρωτοπόρος της έκδοσης 
πράσινων ομολόγων πριν από δέκα χρόνια, και συνεχίζει σήμερα την ισχυρή δέσμευσή της 
στην αγορά πράσινων ομολόγων. Το Ευρωσύστημα έχει αγοράσει πράσινα ομόλογα της ΕΤΕπ 
μαζί με άλλους πράσινους τίτλους στη ζώνη του ευρώ, συμβάλλοντας έτσι στη χρηματοδότηση 
σχεδίων δράσης για το κλίμα. 

13. Ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος Επείγουσας Στήριξης 
της Ρευστότητας (ELA); Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί στην διαδικασία λήψης αποφάσεων 
σχετικά με τη χορήγηση ELA;

Το πρόγραμμα Επείγουσα Στήριξη της Ρευστότητας (ELA) αποσκοπεί στην παροχή στήριξης 
σε φερέγγυες τράπεζες που αντιμετωπίζουν προσωρινά προβλήματα ρευστότητας. Σύμφωνα 
με το καταστατικό του ΕΣΚΤ, η παροχή ELA αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Κατά συνέπεια, η 
απόφαση χορήγησης ELA είναι στη διακριτική ευχέρεια των ΕθνΚΤ, οι οποίες αναλαμβάνουν 
το κόστος και τους κινδύνους των πράξεων αυτών. Οι βασικές προϋποθέσεις είναι η 
φερεγγυότητα της τράπεζας ή, σε περίπτωση που η τράπεζα παραβιάζει τις απαιτήσεις περί 
ιδίων κεφαλαίων του ΚΚΑ, η ύπαρξη αξιόπιστου σχεδίου ανακεφαλαιοποίησης, καθώς και η 
διαθεσιμότητα επαρκών εγγυήσεων από την αντίστοιχη ΕθνΚΤ. 

Τα τελευταία χρόνια, το Ευρωσύστημα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο ως προς την 
εναρμόνιση των πλαισίων ELA των διαφόρων ΕθνΚΤ, με την έγκριση ενός συνολικού 
πλαισίου ELA και μιας συμφωνίας για την ΕΑΕ, η οποία δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο 
της ΕΚΤ τον Μάιο του 2017. Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παρέμβαση στην ενιαία 
νομισματική πολιτική, η συμφωνία καθορίζει την κατανομή των αρμοδιοτήτων και τη 
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διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί επίσης να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ανάλογα με το 
μέγεθος και τη διάρκεια της πράξης.

Τα τελευταία χρόνια, έχω συμμετάσχει προσωπικά πολλές φορές στη παροχή ELA. Με βάση 
την εμπειρία μου, οι ισχύουσες διαδικασίες έχουν εν γένει αποδειχθεί αποτελεσματικές για τη 
διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τον περιορισμό του κινδύνου 
μετάδοσης. Ακόμη και για τα σημαντικά όργανα, τα οποία τελούν υπό την άμεση εποπτεία του 
Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, οι ΕθνΚΤ έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν με ακρίβεια 
τα στοιχεία που απαιτούνται για την ανάληψη ομαλούς, αποτελεσματικής και έγκαιρης δράσης. 
Ως εκ τούτου, πάντοτε τηρείτο η ενιαία νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος, όπως 
απαιτείται από τη Συνθήκη.

14. Ποιο ρόλο νομίζετε ότι θα πρέπει να διαδραματίσει η ΕΚΤ στην αντιμετώπιση των εικονικών 
νομισμάτων; Ποιες πιθανότητες και κινδύνους βλέπετε όσον αφορά τα εικονικά περιουσιακά 
στοιχεία; Πώς θα θεωρούσατε ότι πρέπει να είναι το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο για τα 
εικονικά νομίσματα (και ειδικότερα τα «σταθερά κρυπτονομίσματα»); 

Το πλέον πρόσφατο κύμα τεχνολογικής καινοτομίας επιφέρει βαθιές αλλαγές στην παροχή 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στη φύση των φορέων που τις παρέχουν. Η τεχνολογία 
αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούν μέρος 
αυτής της επανάστασης. Τηρούν την υπόσχεση για πιο αποτελεσματική μεταφορά χρημάτων, 
ιδίως πέραν των συνόρων, αλλά παρουσιάζουν σημαντικούς κινδύνους. 

Η ΕΚΤ, όπως και οι άλλες κεντρικές τράπεζες, παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις αυτές. 
Διάφορες πτυχές των εικονικών περιουσιακών στοιχείων και των λεγόμενων «σταθερών 
κρυπτονομισμάτων» απαιτούν συντονισμένη δράση των δημόσιων αρχών πέραν των 
κεντρικών τραπεζών (π.χ. αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, φορολογικών αρχών, φορέων καθορισμού προτύπων κ.λπ.). 
Ωστόσο, στον βαθμό που τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία, ιδίως τα σταθερά 
κρυπτονομίσματα, αποσκοπούν στη διευκόλυνση της κατοχής και μεταφοράς χρημάτων, οι 
δραστηριότητές τους εμπίπτουν στο πλαίσιο της εποπτείας του Ευρωσυστήματος όσον αφορά 
τα συστήματα πληρωμών ή τα προγράμματα πληρωμών. 

Ενώ δεν εναπόκειται στις κεντρικές τράπεζες, αλλά στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια, να 
αποφασίζουν εάν θα πρέπει να επιτρέπεται η έκδοση και η κυκλοφορία εικονικών 
περιουσιακών στοιχείων, η ΕΚΤ μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στη ρύθμιση και την εποπτεία 
τους, προκειμένου να αποφευχθούν απειλές για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να 
διασφαλιστεί ότι τα συστήματα πληρωμών στη ζώνη του ευρώ παραμένουν ασφαλή, αποδοτικά 
και καινοτόμα, ικανά να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση των πολιτών για αμεσότητα και 
φιλικές προς τον χρήστη διεπαφές.

Δεδομένης της εγγενούς επικινδυνότητάς τους, τα ιδιωτικά σταθερά κρυπτονομίσματα 
ενδέχεται να μην αποτελούν κατάλληλη λύση για την παροχή ασφαλών, αποτελεσματικών και 
καινοτόμων υπηρεσιών πληρωμών λιανικής. Στην πραγματικότητα, παρουσιάζουν ευρύ φάσμα 
προκλήσεων που έχουν προσδιοριστεί από τη διεθνή κοινότητα των κεντρικών τραπεζών. Για 
παράδειγμα, στην πρόσφατη έκθεση σχετικά με τα παγκόσμια σταθερά κρυπτονομίσματα 
(GSCs) της ομάδας εργασίας των υπουργών της G7 – της οποίας ήμουν μέλος – επισημάνθηκε 
ότι συχνά δεν διαθέτουν σαφή διακυβέρνηση και νομικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα οι 
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ρυθμιστικές αρχές να μην μπορούν να προσδιορίσουν σαφώς το υποκείμενο που θα θεωρηθεί 
υπεύθυνο για την προστασία χρηστών και επενδυτών. Τα σταθερά κρυπτονομίσματα 
παρουσιάζουν κινδύνους επίσης όσον αφορά την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο, την προστασία των δεδομένων, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη φορολογική συμμόρφωση. 

Η γενική αρχή που πρέπει να διέπει τη ρύθμιση των εικονικών περιουσιακών στοιχείων και 
των σταθερών κρυπτονομισμάτων είναι η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας και της 
αναλογικότητας, σύμφωνα με την αρχή «ίδια επιχείρηση, ίδιοι κανόνες». Οι ρυθμιστικές αρχές 
θα πρέπει να επικεντρωθούν στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και στους κινδύνους που 
απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες, που δεν προβλέφθηκαν κατά τη θέσπιση των ισχυόντων 
κανονισμών.

Ωστόσο, τα καθήκοντα των ρυθμιστικών αρχών καθίστανται πολύπλοκα λόγω της έλλειψης 
πληροφοριών για τα συγκεκριμένα σχέδια και λόγω του γεγονότος ότι οι σχετικές πτυχές αυτών 
των έργων είναι συχνά προκαταρκτικές και ασαφείς. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για 
τους οποίους η ρυθμιστική αντίδραση ενδέχεται να μην επαρκεί για τον περιορισμό των 
κινδύνων σε αυτό το στάδιο.

Οι πρωτοβουλίες για τα σταθερά κρυπτονομίσματα που μπορούν να κερδίσουν ένα παγκόσμιο 
αποτύπωμα μπορούν να δημιουργήσουν ευρύτερα προβλήματα· η επίτευξη δε «παγκόσμιου 
αποτυπώματος» δεν αποτελεί μακρινό ενδεχόμενο, όταν τα σταθερά κρυπτονομίσματα 
υποστηρίζονται από κορυφαίες τεχνολογικά εταιρείες. Οποιοσδήποτε ιδιωτικός μηχανισμός 
σταθεροποίησης, ανεξάρτητα από τον άρτιο σχεδιασμό του, θα παρουσιάζει κίνδυνο αγοράς, 
πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας. Οι εν λόγω κίνδυνοι θα μπορούσαν να 
υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη και να οδηγήσουν σε «αυξημένη ζήτηση εικονικών 
νομισμάτων», απουσία δανειστή έσχατης ανάγκης. 

Όπως προκύπτει από την πρόσφατη έκθεση σχετικά με τα παγκόσμια σταθερά 
κρυπτονομίσματα (GSCs) της ομάδας εργασίας των υπουργών της G7 (της οποίας ήμουν 
μέλος), ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν και οι δίαυλοι μετάδοσης της νομισματικής 
πολιτικής, στον βαθμό που ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο σταθερό κρυπτονόμισμα θα 
μπορούσε να καταστήσει την κατανάλωση και τις επενδύσεις λιγότερο ευαίσθητες στις 
μεταβολές της πολιτικής επιτοκίων. Στις ασθενέστερες χώρες, το νόμισμα των οποίων δεν 
αποτελεί μέρος του καλαθιού νομισμάτων για τη σταθεροποίηση, αυτό θα μπορούσε να 
οδηγήσει ακόμη και σε πλήρη «δολαριοποίηση» της οικονομίας. 

Η εμφάνιση των σχεδίων για τα GSCs είναι ένα μήνυμα αφύπνισης των αρχών και των 
κεντρικών τραπεζών, το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί μόνο με την κατάλληλη κανονιστική 
ρύθμιση, δεδομένου ότι η ρύθμιση θα μπορούσε να αποδειχθεί ανεπαρκής για την εξάλειψη 
όλων των κινδύνων ενός επιτυχούς σχεδίου. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να σταματήσουμε 
τις τεχνολογίες από το να αλλάξουν το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, καθιστώντας το πιο 
αποτελεσματικό και χωρίς αποκλεισμούς, αλλά πρέπει να έχουμε επίγνωση των σημαντικών 
συνεπειών αυτών των καινοτομιών και να τις κατευθύνουμε, εν ανάγκη παρεμβαίνοντας άμεσα 
στα νέα οικοσυστήματα που δημιουργούν, ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής.

15. Πώς εκτιμάτε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συστημάτων πληρωμών και της νομισματικής 
πολιτικής; Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της ΕΚΤ, ως κεντρικής τράπεζας έκδοσης, σχετικά 
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με τα γραφεία συμψηφισμού που ενεργούν ως κεντρικοί αντισυμβαλλομένοι (CCP); 

Το Ευρωσύστημα καλείται να προάγει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και 
διακανονισμού, τα οποία είναι αναγκαία για τη διατήρηση της σταθερότητας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και την ομαλή εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Όταν τα 
συστήματα πληρωμών δεν λειτουργούν σωστά και τα κεφάλαια δεν μπορούν να μεταβιβαστούν 
ομαλά μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, είναι πιθανό η διαδικασία διαμόρφωσης των τιμών, 
τόσο στην κεφαλαιαγορά όσο και στη χρηματαγορά, να επιδεινωθεί σοβαρά και ο μηχανισμός 
της νομισματικής μετάδοσης να καταστεί δυσλειτουργικός.

Η σημασία του συστήματος πληρωμών από τη σκοπιά της νομισματικής πολιτικής είναι 
ιδιαίτερα μεγάλη σε ό, τι αφορά τις διατραπεζικές συναλλαγές μεγάλης αξίας. Για τον λόγο 
αυτό, το Ευρωσύστημα κατέχει και διαχειρίζεται το Σύστημα Ακαθάριστου Διακανονισμού σε 
Πραγματικό Χρόνο (TARGET2) στην ζώνη του ευρώ. Το εν λόγω σύστημα, το οποίο ρυθμίζει 
τις διατραπεζικές και εμπορικές συναλλαγές και χρησιμοποιείται για την εκτέλεση 
νομισματικών πράξεων, έχει στηρίξει την ανάπτυξη μιας κοινής κεφαλαιαγοράς στη ζώνη του 
ευρώ, γεγονός που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομοιόμορφη μετάδοση των 
μεταβολών της νομισματικής πολιτικής σε όλα τα κράτη μέλη. 

Η σημασία της ομαλής λειτουργίας του συστήματος πληρωμών για την εφαρμογή της 
νομισματικής πολιτικής εξηγεί επίσης το ενδιαφέρον της ΕΚΤ για την οικονομική και 
λειτουργική ανθεκτικότητα των κεντρικών αντισυμβαλλομένων (CCP). Οι κεντρικοί 
αντισυμβαλλόμενοι παρεμβάλλονται μεταξύ των διαμεσολαβητών που διαπραγματεύονται 
τόσο στις αγορές μετρητών όσο και στις αγορές συμφωνιών επαναγοράς, και η εν λόγω 
δραστηριότητα συνεπάγεται σημαντικές ροές ενδοημερήσιας ρευστότητας. Αυτό συνεπάγεται 
ότι, σε ακραίες συνθήκες της αγοράς, οι ελλείψεις ρευστότητας ή τίτλων τις οποίες 
αντιμετωπίζουν οι διαμεσολαβητές μπορούν να μεταφερθούν περαιτέρω από τους κεντρικούς 
αντισυμβαλλομένους ή μέσω αυτών, με αποδιοργανωτικά, ενδεχομένως, αποτελέσματα. Σε μια 
τέτοια κατάσταση, η ΕΚΤ μπορεί να κληθεί να χορηγήσει επείγουσα στήριξη ρευστότητας σε 
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους ή σε τράπεζες που συμμετέχουν σε κεντρικούς 
αντισυμβαλλομένους, γεγονός που αποτελεί έναν πρόσθετο λόγο για την προσεκτική 
παρακολούθηση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τις εν λόγω υποδομές της αγοράς. 

Τα ζητήματα αυτά απέκτησαν μεγαλύτερη σημασία μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς 
η αύξηση της κεντρικής εκκαθάρισης ενίσχυσε τη συστημική σημασία των κεντρικών 
αντισυμβαλλομένων στις σημαντικότερες περιοχές δικαιοδοσίας. Στο πλαίσιο αυτό, η 
επικείμενη εφαρμογή του αναθεωρημένου κανονιστικού πλαισίου (EMIR 2) αποτελεί θετική 
εξέλιξη, δεδομένου ότι ενισχύει την εποπτεία από την ΕΕ των συστημικών κεντρικών 
αντισυμβαλλομένων τρίτης χώρας που εκκαθαρίζουν μεγάλους όγκους μέσων σε ευρώ, και 
διασφαλίζει τη συμμετοχή των κεντρικών τραπεζών έκδοσης σε αυτή την εποπτεία.

16. Ποιον ρόλο βλέπετε για τις συναλλαγές σε μετρητά σε σύγκριση με τις ψηφιακές συναλλαγές 
στο μέλλον; 

Τα μετρητά παραμένουν το προτιμώμενο μέσο για τις πληρωμές λιανικής σε αρκετές χώρες 
της ΕΕ. Πρόκειται για ένα ασφαλές περιουσιακό στοιχείο, το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο 
στους πολίτες και διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά, καθώς εγγυάται την ανωνυμία και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε συναλλαγές εκτός διαδικτύου. Για τους λόγους αυτούς, πιστεύω ότι τα 
μετρητά θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και στο άμεσο μέλλον. Ως εκ τούτου, οι κεντρικές 
τράπεζες πρέπει να συνεχίσουν να διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας όσον 
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αφορά την παραγωγή και την κυκλοφορία του εν λόγω μέσου.  

Ωστόσο, η ζώνη του ευρώ, όπως και άλλες περιοχές δικαιοδοσίας, αντιμετωπίζει δραματικές 
αλλαγές τόσο στη ζήτηση όσο και στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών, που προωθούνται από 
καινοτομίες στο ψηφιακό οικοσύστημα. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι ψηφιακές συναλλαγές 
γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς και ενδέχεται τελικά να καταστούν πιο σημαντικές από τις 
ταμειακές. Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να 
ενθαρρυνθεί στον βαθμό που οι φθηνότερες, ταχύτερες και ασφαλέστερες υπηρεσίες αυξάνουν 
τον ανταγωνισμό και την οικονομική ένταξη, ενισχύοντας την ευημερία των πολιτών.

17. Ποιες είναι οι απόψεις σας για τα χαρτονομίσματα υψηλής ονομαστικής αξίας σε ευρώ; 

Το Ευρωσύστημα πρέπει να εγγυάται τη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας τραπεζογραμματίων 
ευρώ σε χαμηλό κόστος για τους πολίτες της ζώνης του ευρώ. Πρέπει να εξασφαλίζει 
ισορροπημένη προμήθεια τραπεζογραμματίων διαφορετικών ονομαστικών αξιών, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα χαρτονομίσματα χαμηλής ονομαστικής αξίας 
χρησιμοποιούνται ευρέως στις συναλλαγές λιανικής.

Τα τραπεζογραμμάτια υψηλής ονομαστικής αξίας χρησιμοποιούνται κυρίως για λόγους 
απολύτως νόμιμους, όπως η απόκτηση ακριβών αγαθών ή υπηρεσιών ή ως μέσο αποθήκευσης 
αξίας. Το κίνητρο της αποθήκευσης αξίας αποτελεί χαρακτηριστικό νομισμάτων όπως το ευρώ 
και το δολάριο, που αποτελούν αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο. Η ΕΚΤ εκτιμά ότι 
σημαντικό μέρος (περίπου το ένα τρίτο) του εναπομένοντος αποθέματος τραπεζογραμματίων 
ευρώ ανήκει σε αντιπροσώπους εκτός της ζώνης του ευρώ· Το κίνητρο της αποθήκευσης της 
αξίας της εν λόγω συνιστώσας του αποθέματος ευρώ είναι ενδεχομένως συναφές, αν και είναι 
δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια. 

Ταυτόχρονα, οι ανησυχίες ότι η ζήτηση για τραπεζογραμμάτια υψηλής ονομαστικής αξίας 
μπορεί επίσης να οφείλεται σε παράνομες δραστηριότητες οδήγησαν το Ευρωσύστημα στο να 
σταματήσει, αρχικά, την παραγωγή χαρτονομισμάτων των 500 EUR (τον Μάιο του 2016) και, 
στη συνέχεια, την έκδοσή τους (τον Ιανουάριο του 2019· για τη Γερμανία και την Αυστρία η 
έκδοση σταμάτησε τον Απρίλιο του 2019). Κατά συνέπεια, ο όγκος των κυκλοφορούντων 
τραπεζογραμματίων των 500 EUR θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου· όλα τα 
κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια των 500 EUR που βρίσκονται σε κυκλοφορία θα 
διατηρήσουν την αξία τους, μπορούν να τεθούν σε επανακυκλοφορία και να παραμείνουν 
νόμιμο χρήμα. 

18. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την ανομοιογένεια των νομισματικών συνθηκών και της 
πρόσβασης στην πίστη στην ευρωζώνη και τον αντίκτυπο που αυτή έχει στην ενιαία νομισματική 
πολιτική της ΕΚΤ;

Τα νομισματικά μέτρα που ενέκρινε η ΕΚΤ κατά την τελευταία δεκαετία συνέβαλαν 
καθοριστικά στη μείωση της ανομοιογένειας όσον αφορά τις νομισματικές συνθήκες και τη 
διαθεσιμότητα πιστώσεων στις χώρες της ζώνης του ευρώ. Κατά τη διάρκεια της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης του δημόσιου χρέους, η σημαντική απόκλιση όσον 
αφορά το κόστος και την πρόσβαση σε πιστώσεις απείλησε τον ενιαίο χαρακτήρα της 
νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και τη λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης. Η τολμηρή 
και πρωτοφανής αντίδραση της ΕΚΤ και η προθυμία της να αναλάβει αποφασιστική δράση, 
στο πλαίσιο της εντολής της, ώστε να διατηρηθεί το ευρώ είχαν ζωτική σημασία για τη 
διασκέδαση των φόβων περί διάλυσης της ζώνης του ευρώ, την αποκατάσταση της ομαλής 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών και τη βελτίωση της μετάδοσης των 
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νομισματικών ωθήσεων σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. 

Έκτοτε, η ΕΚΤ εξακολουθεί να εκπληρώνει την εντολή της και να ανταποκρίνεται στην 
επιδείνωση των μακροοικονομικών προοπτικών με σημαντικά μέτρα διευκόλυνσης, 
συμπεριλαμβανομένων των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης. 
Οι εν λόγω αποφάσεις έχουν καταφέρει να μειώσουν τα επιτόκια δανεισμού σε επιχειρήσεις 
και νοικοκυριά, και να μειώσουν περαιτέρω τον κατακερματισμό των χρηματαγορών και των 
πιστωτικών αγορών στη ζώνη του ευρώ. Αυτές οι πιο χαλαρές και πιο ομοιογενείς 
νομισματικές συνθήκες είχαν καίρια σημασίας για την ανάκαμψη του τραπεζικού δανεισμού 
τα τελευταία χρόνια και για τη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων και της κατανάλωσης.

19. Αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ ετοιμάζονται να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ. Πώς προβλέπετε 
ότι θα αποφύγετε περαιτέρω αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ κατά την 
επόμενη δεκαετία, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών συνθηκών στα υποψήφια κράτη; 
Ποιο είναι το προτιμώμενο οικονομικό σενάριο για τη διεύρυνση της ζώνης του ευρώ;

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ – με εξαίρεση τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, για τα οποία 
ισχύει ρήτρα εξαίρεσης – έχουν την υποχρέωση να προσχωρήσουν στην Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση, δηλαδή να υιοθετήσουν τελικά το ευρώ. Ωστόσο, δεν υπάρχει 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον σκοπό αυτό, ο δε χρόνος υιοθέτησης του ενιαίου 
νομίσματος θα εξαρτηθεί από την ετοιμότητα και προθυμία κάθε κράτους μέλους. Οι 
οικονομικές, δημοσιονομικές και θεσμικές πολιτικές κάθε κράτους μέλους θα διαμορφώσουν 
την ετοιμότητά του να ενταχθεί στο ευρώ.

Η πρόοδος όσον αφορά τα κριτήρια του Μάαστριχτ και τη βιωσιμότητα της σύγκλισης κάθε 
χώρας εκτός της ζώνης του ευρώ αξιολογείται τακτικά από την ΕΚΤ και την Επιτροπή στις 
αντίστοιχες εκθέσεις σύγκλισης.

Στις 4 Νοεμβρίου 2014 ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) άρχισε να λειτουργεί 
ασκώντας εποπτεία επί όλων των τραπεζών της ευρωζώνης. Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση του 
ευρώ περιλαμβάνει πλέον και συμμετοχή στον ΕΕΜ. Αυτό δεν είναι εύκολο και, κατά 
συνέπεια, τα κράτη μέλη που προκειται να υιοθετήσουν το ευρώ θα πρέπει να συνεργάζονται 
στενά με την τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ. Αυτό ενδέχεται να απαιτεί ειδικές 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις.

Ο ειδικός ανά χώρα χαρακτήρας αυτών των υποχρεώσεων κρίνεται καταλληλότερος για να 
εξασφαλιστεί η ομαλή συμμετοχή στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών και, σε τελική 
ανάλυση, στο ενιαίο νόμισμα. 

20. Ποιοι είναι οι κυριότεροι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που περιμένουν το ευρώ; 

Το ευρώ γιόρτασε πρόσφατα την εικοστή επέτειό του και σήμερα υποστηρίζεται από 
πρωτοφανές υψηλό ποσοστό ύψους 76 % των πολιτών της ζώνης του ευρώ. Για μια ολόκληρη 
γενιά, το ευρώ αποτελεί το μοναδικό νόμισμα που έχουν γνωρίσει. Για τους Ευρωπαίους 
γενικότερα, αποτελεί το πιο απτό σύμβολο ευρωπαϊκής ενότητας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κρίσης, η στήριξη του ενιαίου νομίσματος παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, στηρίζοντας την 
πολιτική δέσμευση για την ακεραιότητα της ζώνης του ευρώ. 

Το ευρώ έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη σε όλους τους πολίτες, πρώτα απ’ όλα 
διασφαλίζοντας την αγοραστική τους δύναμη. Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός μετά την 
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εισαγωγή του ευρώ ανερχόταν σε 1,7 %, επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από τους μέσους 
όρους πριν την εισαγωγή του ευρώ, ακόμη και στα κράτη μέλη με αξιοσημείωτες επιδόσεις 
όσον αφορά τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Το ευρώ επιτρέπει την πλήρη 
αξιοποίηση των οφελών της ενιαίας αγοράς. Με την εξάλειψη των συναλλαγματικών κινδύνων 
και τη δυνατότητα ανταγωνιστικών υποτιμήσεων μεταξύ των περιοχών δικαιοδοσίας του, έχει 
μειώσει σημαντικά το κόστος συναλλαγής και έχει διευκολύνει την εμπορική ολοκλήρωση, με 
αποτέλεσμα οι πελάτες να αντλούν οφέλη από τις χαμηλότερες τιμές και οι επιχειρήσεις – 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ – από τις αυστηρότερες αξιακές αλυσίδες. Το ευρώ είναι 
ευρέως αποδεκτό στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές παγκοσμίως. Αυτό διευκολύνει το 
διεθνές εμπόριο από τις επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ. Επιπλέον, από κοινού, οι χώρες της 
ζώνης του ευρώ έχουν μια πιο ουσιαστική φωνή στο διεθνές οικονομικό και χρηματοπιστωτικό 
περιβάλλον, σε θέματα όπως η ρύθμιση των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών. Ορισμένα 
από τα οφέλη του ευρώ είναι επίσης κοινά για τις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ, των οποίων 
η συναλλαγματική ισοτιμία συνδέεται στενά με την αξία του κοινού νομίσματος. 

Η πρόοδος αυτή μπορεί να διατηρηθεί και να ενισχυθεί από μια ισχυρότερη και πιο 
ολοκληρωμένη Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο τις 
κεφαλαιαγορές όσο και μια τραπεζική ένωση, και από υγιείς οικονομικές πολιτικές. Η 
οικονομική σύγκλιση μεταξύ και εντός των κρατών μελών είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση 
της κατανομής των οφελών του ευρώ σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ και σε όλες τις 
συνιστώσες της κοινωνίας. 

Το ευρώ αντιμετωπίζει σίγουρα νέες και σημαντικές προκλήσεις, όπως η ψηφιοποίηση και τα 
κρυπτογραφημένα περιουσιακά στοιχεία, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΕΚΤ συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και την υιοθέτηση των αλλαγών και της 
καινοτομίας. Για παράδειγμα, η ΕΚΤ διαδραματίζει ενεργό και καταλυτικό ρόλο στην 
οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου, πιο καινοτόμου και ολοκληρωμένου συστήματος πληρωμών 
στη ζώνη του ευρώ.  

21. Ποιοι είναι, κατά την εκτίμησή σας, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι και προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η ΕΚΤ;

Όσον αφορά το μέλλον, οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να επιλέξουν ένα κατάλληλο 
νομισματικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου μακροοικονομικού σεναρίου που 
χαρακτηρίζεται από νέες προκλήσεις – όπως ο προστατευτισμός, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι 
γηράσκουσες κοινωνίες στις προηγμένες οικονομίες – που μπορεί να οδηγήσουν σε σταθερά 
χαμηλή ανάπτυξη, χαμηλό πληθωρισμό και χαμηλά επιτόκια. Η οικονομική αβεβαιότητα 
ενδέχεται επίσης να αυξηθεί στο μέλλον. 

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι τα μη συμβατικά μέτρα που εφαρμόστηκαν από διάφορες 
κεντρικές τράπεζες κατά την τελευταία δεκαετία είναι η μάλλον απάντηση παρά η αιτία της 
σημερινής κατάστασης, και ότι πολλές μελέτες δείχνουν ότι, χωρίς αυτά, η κατάσταση θα ήταν 
πολύ χειρότερη, ιδίως όσον αφορά την πραγματική οικονομία. Η μη αναγνώριση των 
προκλήσεων και η μη λήψη έγκαιρων, αναλογικών και, αν χρειαστεί, καινοτόμων μέτρων για 
την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μπορεί τελικά να καταστήσει αναγκαία μια ακόμη 
εντονότερη αντίδραση.

Ταυτόχρονα, όπως υποστήριξα σε προηγούμενη απάντηση, η συνεχής παρακολούθηση των 
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ανεπιθύμητων ενεργειών και των καθαρών οφελών των μη συμβατικών μέτρων θα 
εξακολουθήσει να έχει ζωτική σημασία: για παράδειγμα, πέρα από ένα επίπεδο, η πολιτική 
αρνητικών επιτοκίων ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δανειοδοτική συμπεριφορά 
των τραπεζών και στην κερδοφορία των χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών (με τη 
χαμηλότερη κερδοφορία να μπορεί να επηρεάσει τις δανειοδοτικές πολιτικές των τραπεζών 
και, ως εκ τούτου, τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής). 

Σε ορισμένα τμήματα της αγοράς, η ανάληψη υπερβολικών κινδύνων από τους επενδυτές και 
τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μπορεί να ενέχει κινδύνους για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι οποίοι, εάν χρειαστεί, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 
ταχέως με μια πιο ενεργό χρήση μακροπροληπτικών μέσων. 

Δεδομένης της αυξανόμενης πολυπλοκότητας του χρηματοοικονομικού τοπίου και της 
εξέλιξης των μέτρων πολιτικής της, η ΕΚΤ μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσει την 
επικοινωνία της, προκειμένου να εξηγήσει τις πολιτικές της στο ευρύτερο κοινό με σαφήνεια. 
Μόνο σε περίπτωση που οι πολίτες – εργαζόμενοι, αποταμιευτές, επενδυτές, συνταξιούχοι – 
κατανοήσουν τον ρόλο, τους στόχους και τις πολιτικές της κεντρικής τους τράπεζας μπορούν 
να αναπτύξουν ρεαλιστικές προσδοκίες απέναντί τους και να προγραμματίσουν το μέλλον 
τους. Αυτό θα συμβάλει στον καθορισμό του επιθυμητού ευρύτερου συνδυασμού οικονομικών 
πολιτικών και της μελλοντικής οικονομικής πορείας της ευρωζώνης.

Ανέφερα ήδη ότι η ΕΚΤ θα πρέπει επίσης να συμμετάσχει σε έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμβάλει καλύτερα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων 
της κλιματικής αλλαγής. 

Ωστόσο, μια ακόμη πρόκληση είναι ο αντίκτυπος του εν εξελίξει ψηφιακού μετασχηματισμού 
του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην 
παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (οικονομική τεχνολογία) πρέπει να ενθαρρυνθεί στον 
βαθμό που οι φθηνότερες, ταχύτερες και ασφαλέστερες υπηρεσίες αυξάνουν τον ανταγωνισμό, 
ενισχύοντας την ευημερία των πολιτών, και βελτιώνουν την οικονομική ένταξη μεταξύ των 
πλέον μειονεκτούντων. Ωστόσο, η διευκόλυνση της πρόσβασης σε λιγότερο ρυθμιζόμενες 
υπηρεσίες θέτει επίσης νέες προκλήσεις. Ενώ ορισμένες από αυτές – όπως η προστασία των 
καταναλωτών – δεν εμπίπτουν στην εντολή της ΕΚΤ, οι κεντρικές τράπεζες διαδραματίζουν 
αναμφίβολα κεντρικό ρόλο όσον αφορά τη διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης στο 
περιβάλλον πληρωμών του μέλλοντος. 

Οι ίδιες οι κεντρικές τράπεζες υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες. Η Τράπεζα της Ιταλίας άρχισε 
να εκμεταλλεύεται τεχνολογίες μηχανικής μάθησης και μαζικών δεδομένων ήδη πριν από 
χρόνια. Τώρα χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη βελτίωση των μακροοικονομικών 
προβλέψεων, τον εντοπισμό μη φυσιολογικών συναλλαγών για σκοπούς καταπολέμησης της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τον υπολογισμό δεικτών 
πραγματικού χρόνου για τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο.

Η είσοδος μεγάλων παικτών στον χρηματοπιστωτικό τομέα και η πιθανή υιοθέτηση 
παγκόσμιων ψηφιακών νομισμάτων (GDCs) ενέχουν προκλήσεις: για τις τράπεζες, για τη 
φορολογική συμμόρφωση, για την προστασία των καταναλωτών και της ιδιωτικότητας, για την 
αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τον κίνδυνο στον κυβερνοχώρο. Ενδέχεται να 
ανακύψουν προκλήσεις για τη νομισματική πολιτική και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 
Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να διέπονται από ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων 
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αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι κεντρικές τράπεζες χρησιμοποιούν σημαντικούς πόρους για 
την παρακολούθηση των κινδύνων και τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών και της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η έκθεση σχετικά με τα GSCs της ομάδας εργασίας των 
υπουργών της G7 (της οποίας ήμουν μέλος) παρέχει εμπεριστατωμένες αναλύσεις και γραμμές 
για μελλοντική δράση.

22. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τη νομισματική σταθερότητα που σχετίζονται με το Brexit; Πώς 
βλέπετε τον ρόλο της ΕΚΤ στην αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων;

Η παράταση της προθεσμίας αποχώρησης έως τις 31 Ιανουαρίου 2020 που χορηγήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε περαιτέρω χρονικά, χωρίς όμως να 
περιορίσει τον κίνδυνο αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία. Πολιτική 
αβεβαιότητα εξακολουθεί να υπάρχει, και ο κίνδυνος αυτός μπορεί και πάλι να υλοποιηθεί στο 
τέλος της τρέχουσας περιόδου παράτασης. Το ενδεχόμενο μη επίτευξης συμφωνίας θα 
μπορούσε να αποδειχθεί πολύ δαπανηρό και θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές εξάρσεις 
αστάθειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Η ΕΚΤ και οι εθνικές αρχές είναι καλά εξοπλισμένες για τον σκοπό αυτό. Η ΕΚΤ και η Τράπεζα 
της Αγγλίας έχουν συνάψει συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων, η οποία θα επιτρέπει σε κάθε 
κεντρική τράπεζα να προσφέρει ρευστότητα στον τραπεζικό τομέα στο νόμισμα της άλλης. 
Αυτό θα πρέπει να στηρίξει την εύρυθμη λειτουργία των αγορών και την πρόληψη επιπτώσεων 
για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η ΕΚΤ διατηρεί επίσης ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας 
και μεγάλο βαθμό νομισματικής διευκόλυνσης. Θα μπορούσε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα 
για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε περίπτωση επιδείνωσης των 
συνθηκών χρηματοδότησης και ρευστότητας.

Οι δημόσιες αρχές και ο ιδιωτικός τομέας έχουν αρχίσει τις προετοιμασίες για το ενδεχόμενο 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία. Σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο, 
έχουν εγκριθεί μέτρα για την αντιμετώπιση, εφόσον είναι αναγκαίο, πιθανών διαταραχών, ιδίως 
στον τομέα των διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. κεντρική εκκαθάριση, 
επιλεξιμότητα των μέσων MREL, συνέχεια των συμβάσεων, και τραπεζικές και 
χρηματοπιστωτικές άδειες). 

Όπως έχουν επανειλημμένα τονίσει η ΕΚΤ και οι εθνικές αρχές, είναι σημαντικό οι φορείς της 
αγοράς να συνεχίσουν τις προετοιμασίες τους και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με το Brexit. Ειδικότερα, οι τράπεζες θα πρέπει 
να ολοκληρώσουν την εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, και οι συνέπειες του Brexit 
θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη σε σχέδια ανάκαμψης και σε προσεγγίσεις 
εξυγίανσης.

Ακραίοι κίνδυνοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκύψουν και σε περίπτωση κύρωσης της 
συμφωνίας αποχώρησης. Μετά την κύρωση, η μεταβατική περίοδος θα διαρκέσει έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020, με πιθανή παράταση ενός ή δύο ετών. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης, το 
δίκαιο της ΕΕ θα εξακολουθεί να ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η ΕΕ και το Ηνωμένο 
Βασίλειο θα διαπραγματεύονται συμφωνία για τη μελλοντική σχέση. Στο τέλος της μετάβασης, 
εάν δεν έχει υπογραφεί συμφωνία, οι διμερείς σχέσεις θα επανέλθουν στους προκαθορισμένους 
όρους του διεθνούς δικαίου, π.χ. GATT (Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου) για τις 
συναλλαγές σε αγαθά και GATS (Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των 
υπηρεσιών) για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών. Όσον αφορά τις 
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χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η πρόσβαση στην αγορά θα βασιστεί στη συνέχεια στο πλαίσιο 
ισοδυναμίας της ΕΕ, το οποίο έχει πολύ πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής από το ενιαίο 
διαβατήριο.

23. Πιστεύετε ότι το ισχύον πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης ενθαρρύνει τις φιλοκυκλικές 
δημοσιονομικές πολιτικές; Ορίζει τα κατάλληλα κίνητρα για δημόσιες επενδύσεις; Τι είδους 
μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτό θεωρείτε απαραίτητες; Ποια είναι η άποψή σας για την 
περαιτέρω ευρωπαϊκή εναρμόνιση στον τομέα των εταιρικών φόρων; 

Η δημοσιονομική πολιτική αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο σταθεροποίησης για κάθε χώρα και, 
ακόμη περισσότερο, για τις χώρες με ενιαίο νόμισμα, δεδομένου ότι η νομισματική πολιτική 
είναι προσαρμοσμένη στις οικονομικές συνθήκες ολόκληρης της νομισματικής ζώνης και δεν 
μπορεί να αντιμετωπίσει τους ασύμμετρους κλυδωνισμούς. Προκειμένου να διατηρήσει 
επαρκή δημοσιονομικά περιθώρια, κάθε χώρα πρέπει να επιδιώξει μεσοπρόθεσμους 
δημοσιονομικούς στόχους που να λαμβάνουν υπόψη το αναπτυξιακό δυναμικό και το επίπεδο 
του χρέους της. 

Το ισχύον Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει επιτύχει ανάμεικτα αποτελέσματα ως 
προς αυτό. Το 2018, τα συνολικά ελλείμματα της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν στο 
χαμηλότερο επίπεδό τους από το 2000, με τους αντίστοιχους συνολικούς δείκτες χρέους προς 
ΑΕΠ να κινούνται σε πτωτική τροχιά. Ωστόσο, ορισμένες χώρες έχουν σημειώσει μικρή 
πρόοδο όσον αφορά τη μείωση του επιπέδου του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει άνιση κατανομή του δημοσιονομικού χώρου μεταξύ των κρατών 
μελών, ή ακόμη και σχεδόν παντελής έλλειψη σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η δημοσιονομική σύνεση αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών, αλλά οι 
δημοσιονομικοί κανόνες δεν έχουν ενδεχομένως δημιουργήσει επαρκή κίνητρα για όλες τις 
χώρες στο θέμα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και άλλοι έχουν τονίσει ότι 
οι κανόνες είναι υπερβολικά πολύπλοκοι και βασίζονται υπερβολικά σε μη παρατηρήσιμες 
μεταβλητές, όπως το παραγωγικό χάσμα. Οι επιφυλάξεις αφορούν επίσης το γεγονός ότι το 
ΣΣΑ δεν διαθέτει κανόνες ή μέσα για την καθοδήγηση του δημοσιονομικού προσανατολισμού 
της ζώνης του ευρώ συνολικά, και το γεγονός ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος για τη 
βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών, ανεξάρτητα από τον δημοσιονομικό 
προσανατολισμό. 

Λόγω των ανησυχιών αυτών, καθώς και του γεγονότος ότι οι κανόνες δεν διασφάλισαν ευρεία 
επίτευξη υγιών δημοσιονομικών θέσεων σε περιόδους ευνοϊκής οικονομικής συγκυρίας, 
υπήρξε έλλειψη δημοσιονομικών περιθωρίων, ιδίως κατά την ύφεση της περιόδου 2012-2013, 
με αποτέλεσμα μια φιλοκυκλική δημοσιονομική λιτότητα και ένα δυσμενές μείγμα 
μακροοικονομικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ. Οι δημόσιες επενδύσεις ως ποσοστό του 
ΑΕΠ μειώθηκαν επίσης σημαντικά από το 2009 στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ, κατά 
περισσότερο από 20 % συνολικά, αν και όχι σε κάθε χώρα.

Οι εν λόγω αδυναμίες υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να χρειαστεί αναθεώρηση του ευρωπαϊκού 
πλαισίου δημοσιονομικής διακυβέρνησης. Μια επιλογή που προτείνεται εν προκειμένω είναι η 
θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου στόχου χρέους σε συνδυασμό με ένα επιχειρησιακό μέσο, όπως 
ένας κανόνας δαπανών. Η απλούστευση είναι απαραίτητη, αλλά είναι σημαντικό να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο η υπερβολική απόσταση μεταξύ του μακροπρόθεσμου στόχου και 
του επιχειρησιακού μέσου να μην παρέχει στις χώρες τα κατάλληλα κίνητρα για 
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δημοσιονομική σύνεση. Εκτός από τη συγκράτηση υπό έλεγχο της αύξησης των δημοσίων 
δαπανών, οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να αυξήσουν την ποιότητα των δαπανών τους, 
αυξάνοντας το μερίδιο των συνολικών κονδυλίων που προορίζονται για την αύξηση της 
παραγωγικότητας. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αναθεώρηση των κανόνων μπορεί να αποτελέσει μόνο 
μέρος της απάντησης στο πρόβλημα. Η κρίση έχει υπογραμμίσει ότι οι υγιείς εθνικές 
δημοσιονομικές πολιτικές ενδέχεται να μην επαρκούν πάντοτε, δεδομένου ότι οι βαθιές και 
παρατεταμένες οικονομικές κρίσεις μπορούν να υπερβούν τον εθνικό χώρο πολιτικής, 
δημιουργώντας μια ανεπιθύμητη αρνητική εικόνα της ιδιωτικής και της δημόσιας 
περιχαράκωσης. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για δημοσιονομική ικανότητα της ζώνης του 
ευρώ συμβατή προς την παροχή κινήτρων και επαρκούς μεγέθους ώστε να διασφαλίζει 
μακροοικονομική σταθεροποίηση. 

Ο απλός συντονισμός των εθνικών πολιτικών δεν μπορεί να εκπληρώσει αυτή τη λειτουργία. 
Ο δημοσιονομικός χώρος και οι μακροοικονομικές συνθήκες διαφέρουν μεταξύ των χωρών, 
και ο πρώτος δεν είναι απαραίτητα διαθέσιμος εκεί όπου θα ήταν περισσότερο αναγκαίος. Οι 
εθνικές πολιτικές αντιδρούν κυρίως στις εθνικές συνθήκες και όχι στις εξελίξεις στη ζώνη του 
ευρώ. Ακόμη και αν υποτεθεί ότι οι εθνικές πολιτικές θα εσωτερικεύουν τις ανάγκες της ζώνης 
του ευρώ, οι δευτερογενείς επιπτώσεις μεταξύ των χωρών θα παραμείνουν μάλλον 
περιορισμένες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι αναγκαία μια σημαντική ενιαία 
δημοσιονομική ικανότητα, σε συνδυασμό με αποτελεσματικούς δημοσιονομικούς κανόνες. 

Η περαιτέρω εναρμόνιση των φορολογικών βάσεων των εταιρειών θα μπορούσε να συμβάλει 
θετικά στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης 
κεφαλαιαγορών. Οι επιθετικές φορολογικές πρακτικές μπορεί να εμποδίζουν τον ανταγωνισμό, 
να συμπιέζουν τα φορολογικά έσοδα και να θεωρούνται αθέμιτες από τους πολίτες. Μπορούν 
να υπονομεύσουν τη συνοχή μεταξύ των κρατών μελών, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για 
την ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. 

24. Πιστεύετε ότι η ζώνη του ευρώ χρειάζεται ένα Ευρωπαϊκό Ασφαλές Περιουσιακό Στοιχείο 
όχι μόνο για να συμβάλει στη σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών και για να 
επιτρέψει στις τράπεζες να μειώσουν την έκθεσή τους στο εθνικό χρέος, αλλά και ως μέσο για τη 
διευκόλυνση της ορθής μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής; Πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί 
αυτό; 

Τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία αποτελούν βασικό στοιχείο κάθε χρηματοπιστωτικού 
συστήματος και το σημείο αναφοράς για την αποτελεσματική τιμολόγηση επισφαλών 
περιουσιακών στοιχείων. Για τους λόγους αυτούς, είναι ζωτικής σημασίας για την τραπεζική 
διαμεσολάβηση. 

Τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται κάτι σπάνιο στο τρέχον περιβάλλον, και η 
σπανιότητά τους έχει καταλήξει να θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές και τον τραπεζικό τομέα, την υλοποίηση της νομισματικής πολιτικής και την 
οικονομική ανάπτυξη. Η χρηματοπιστωτική κρίση ενίσχυσε την προτίμηση των επενδυτών 
υπέρ της ασφάλειας, μειώνοντας ουσιαστικά τη διαθεσιμότητα ασφαλών περιουσιακών 
στοιχείων. Ταυτόχρονα, διάφοροι παράγοντες (π.χ. νέες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες, 
δημογραφικές εξελίξεις σε προηγμένες οικονομίες) έχουν αυξήσει τη ζήτηση για ασφαλή 
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περιουσιακά στοιχεία. Η ζώνη του ευρώ αποτελεί μοναδικό παράδειγμα νομισματικής ένωσης 
χωρίς κοινό ασφαλές περιουσιακό στοιχείο. 

Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε αποφασιστική πρόοδο όσον αφορά την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και της 
Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Επίσης, η άσκηση μη τυπικής νομισματικής πολιτικής θα μπορούσε 
να καταστεί ευκολότερη και λιγότερη αμφιλεγόμενη, εάν μπορούσε να βασιστεί σε ένα 
ασφαλές περιουσιακό στοιχείο της ζώνης του ευρώ. Ο μειωμένος κίνδυνος κατακερματισμού 
της αγοράς θα καθιστούσε τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ πιο ομοιόμορφη 
σε όλα τα κράτη μέλη. Τέλος, ένα ασφαλές περιουσιακό στοιχείο που δεν επηρεάζεται από τον 
κίνδυνο χώρας των επιμέρους κρατών μελών θα διευκόλυνε τη διασυνοριακή 
χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση· επίσης, θα συνέβαλλε στον μετριασμό των βρόχων αρνητικής 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των τραπεζών και των κρατών τους και των φαινομένων φυγής προς 
την ασφάλεια που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία μπορούν να πάρουν πολλές μορφές. Ορισμένες λύσεις 
ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα, για παράδειγμα εάν 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως λειτουργικό εργαλείο για την οικοδόμηση κοινής 
δημοσιονομικής ικανότητας. Οι τίτλοι SBBS και τα ηλεκτρονικά ομόλογα είναι προτάσεις που 
συζητούνται επί του παρόντος, αλλά απαιτούνται περισσότερες εργασίες σχετικά με τον τρόπο 
σχεδιασμού ενός δυνητικού ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου στη ζώνη του ευρώ. 

Η ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα για τη ζώνη 
του ευρώ, αλλά δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εντολής της ΕΚΤ.

25. Ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά τη συνεχιζόμενη συζήτηση για τα επίμονα υψηλά επίπεδα 
δημόσιου και ιδιωτικού χρέους στη ζώνη του ευρώ; Πώς βλέπετε τη δυνατότητα που εξετάζεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για ένα Δημόσιο Ταμείο της ζώνης του ευρώ που θα έχει 
πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές εξ ονόματος των μελών της για την κάλυψη μέρους 
των αναγκών τους για τακτική αναχρηματοδότηση;

Η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υπερχρέωσης αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των εθνικών 
αρχών. Είναι απαραίτητο να αναληφθεί αποφασιστική δράση σε αυτόν τον τομέα, καθώς η 
κρίση έδειξε ότι τα υψηλά επίπεδα ιδιωτικού και δημόσιου χρέους μπορεί να αποτελέσουν 
σημαντική αιτία ευπάθειας όταν ο κύκλος μεταβάλλεται. Κατά την κρίση, ενίσχυσαν τις 
οικονομικές εντάσεις και συνέβαλαν στην εμβάθυνση της οικονομικής κρίσης, κατέστησαν δε 
δυσχερέστερη την άσκηση της νομισματικής πολιτικής.  

Όσον αφορά τη ζώνη του ευρώ, ο λόγος ιδιωτικού χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε κατά την 
τελευταία πενταετία περίπου κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, φτάνοντας το σημερινό 
επίπεδο ύψους περίπου 137 %. Ο δείκτης δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ 
συνολικά μειώθηκε σε περίπου 87 % του ΑΕΠ το 2018, από σχεδόν 95 % το 2014. Τα 
συνολικά επίπεδα χρέους είναι θετικά σχετικά με τα επίπεδα άλλων μεγάλων οικονομικών 
περιοχών. 

Ωστόσο, αυτή η συνολικά θετική εικόνα αποκρύπτει σημαντικές ανομοιογένειες σε επίπεδο 
μεμονωμένων κρατών μελών, όπως προσδιορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τη 
διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ). Το ιδιωτικό χρέος εξακολουθεί να είναι 
υψηλό σε ορισμένες χώρες. Τα επίπεδα του δημόσιου χρέους εξακολουθούν να είναι υψηλά 
και δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου σε ορισμένα 
κράτη μέλη. 
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Το σημερινό περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων αποτελεί ευκαιρία για επιτάχυνση της μείωσης 
των λόγων δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ με υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές και μια πιο φιλική 
προς την ανάπτυξη σύνθεση των δημόσιων οικονομικών, μέσω της μετατόπισης πόρων στις 
δημόσιες επενδύσεις. Το χαμηλότερο δημόσιο χρέος θα περιορίσει επίσης τις στρεβλώσεις που 
οφείλονται στην υψηλή φορολογική πίεση, και θα δρομολογήσει εκ νέου επενδύσεις σε υλικό 
και ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιπλέον, η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στον 
εκσυγχρονισμό των οικονομιών της ζώνης του ευρώ μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την 
ενίσχυση του δυναμικού οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία μεγαλύτερου 
δημοσιονομικού χώρου για το μέλλον.  

Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, οι μακροπροληπτικές πολιτικές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη 
σταδιακή επανεξισορρόπηση της κατάστασης του χρέους. Ταυτόχρονα, καθώς πρόκειται για 
έναν αρκετά νέο τομέα χάραξης πολιτικής, σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό, τι σε άλλους, θα πρέπει 
να έχουμε κατά νου ότι καμία λύση δεν είναι προδήλως ορθή ή λανθασμένη. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει επίσης να εξετάσουμε και άλλα μέτρα που μπορούν να συμβάλουν στην απομόχλευση 
των ιδιωτικών φορέων. Για παράδειγμα, θα ήταν σημαντικό να επιτραπεί στους ιδιωτικούς 
φορείς να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά τη διάθεση τοξικών περιουσιακών στοιχείων ή τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δικαστηρίων για την επίλυση των εκκρεμών 
υποθέσεων που αφορούν «κόκκινα δάνεια».

Το ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να βοηθήσει και στα δύο μέτωπα. Βραχυπρόθεσμα, οι 
αποτελεσματικοί ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί και οικονομικοί κανόνες μπορούν να στηρίξουν 
και να παράσχουν κίνητρα για τη χάραξη υγιούς εσωτερικής πολιτικής. Επιπλέον, η ενίσχυση 
της ενιαίας αγοράς, μεταξύ άλλων μέσω της εμβάθυνσης της ένωσης τραπεζών και 
κεφαλαιαγορών, παραμένει ένα από τα ισχυρότερα μέσα για την τόνωση της ανάπτυξης και 
της σύγκλισης. Πέρα από τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η δημιουργία ενός Δημόσιου Ταμείου 
για τη ζώνη του ευρώ μπορεί να συμβάλει περαιτέρω στην υλοποίηση ορισμένων από τις 
ευρωπαϊκές λειτουργίες που αναφέρονται ανωτέρω. Τα αιρετά όργανα της Ευρώπης θα πρέπει 
να αποφασίσουν εάν, πώς και πότε θα προχωρήσουν στην εν λόγω ολοκλήρωση, αλλά αυτό το 
βήμα είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη και την ευημερία της ζώνης του ευρώ. 

Η δημιουργία ενός Δημόσιου Ταμείου θα στηρίξει τον ορισμό και την εφαρμογή 
μακροοικονομικής σταθεροποίησης της ευρωζώνης. Μια λειτουργία μακροοικονομικής 
σταθεροποίησης της ζώνης του ευρώ θα συνέβαλε στην απορρόφηση συγκεκριμένων για την 
εκάστοτε χώρα κραδασμών, καθιστώντας έτσι την ΟΝΕ πιο ανθεκτική. Η θέσπιση ενός τέτοιου 
εργαλείου θα διευκόλυνε επίσης τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου για τη 
ζώνη του ευρώ. Το πλεονέκτημα της επίτευξης αυτού του στόχου μέσω ενός δημοσιονομικού 
εργαλείου της ζώνης του ευρώ είναι ότι δεν θα δημιουργεί σύγχυση ως προς την έκδοση 
χρεωστικών τίτλων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

26. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την κριτική ότι το πλαίσιο ασφαλειών της ΕΚΤ δεν είναι 
αρκετά σταδιακό και βασίζεται υπερβολικά σε εξωτερικούς οργανισμούς αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ); 

Το πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την πιστοληπτική αξιολόγηση όσον αφορά την 
καταλληλότητα των ασφαλειών παρέχει στις τράπεζες τη δυνατότητα να κινητοποιούν ένα 
ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων βάσει ενός ενοποιημένου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων. 
Το εν λόγω πλαίσιο αποσκοπεί στην προστασία του ισολογισμού της ΕΚΤ, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα ευρεία και διαφοροποιημένη διαθεσιμότητα επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων 
για τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ. 
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Οι περικοπές διαμορφώνονται με τρόπο που επιτρέπει την ίση μεταχείριση των στοιχείων 
ενεργητικού μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της αγοράς και των κατηγοριών πιστωτικού 
κινδύνου, επιτρέποντας έτσι την αναλυτική αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων. Οι 
τράπεζες κάνουν εκτεταμένη χρήση των ασφαλειών της ΕΚΤ· το συνολικό ποσό που διατίθεται 
σήμερα ανέρχεται σε περίπου 1,5 τρισ. EUR, ποσό που υπερβαίνει το διπλάσιο της συνολικής 
πίστωσης που έχει επεκταθεί από το Ευρωσύστημα. Αυτό παρέχει στοιχεία σχετικά με τη 
σύνεση και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου και την υψηλή διαθεσιμότητα ασφαλειών, 
στοιχεία που συμβάλλουν αμφότερα στην ομαλή εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής.

Εκτός από τα εξωτερικά συστήματα πιστοληπτικής αξιολογήσεις, άλλα αξιόπιστα συστήματα 
πιστοληπτικής αξιολόγησης είναι τα εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης των εθνικών 
κεντρικών τραπεζών και τα συστήματα εσωτερικής αξιολόγησης των αντισυμβαλλομένων. Για 
παράδειγμα, η Τράπεζα της Ιταλίας δημιούργησε το εσωτερικό της σύστημα πιστοληπτικής 
αξιολόγησης, για να αξιολογήσει τον πιστωτικό κίνδυνο των δανείων που χρησιμοποιούνται 
ως ασφάλεια στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Αυτό αποσκοπεί 
στον περιορισμό του χρηματοοικονομικού κινδύνου για το Ευρωσύστημα, ενώ ταυτόχρονα 
επιτρέπει στους αντισυμβαλλομένους που δεν έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικά συστήματα 
αξιολόγησης να παρέχουν μεγαλύτερο όγκο ασφαλειών.

Για να εξασφαλιστούν η συνοχή με τις υψηλές απαιτήσεις πιστοληπτικής ικανότητας του 
Ευρωσυστήματος και η συγκρισιμότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων πιστοληπτικής 
αξιολόγησης, κάθε σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, εξωτερικό ή εσωτερικό του 
Ευρωσυστήματος, υπόκειται σε ετήσια διαδικασία παρακολούθησης των επιδόσεων. 

Ο ρόλος των συστημάτων πιστοληπτικής αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να αξιολογηθεί πλήρως, εάν ληφθεί υπόψη ότι 
οι οργανισμοί αυτοί έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη δέσμευση των πιστωτικών απαιτήσεων 
που, με την επιφύλαξη των κατάλληλα σταθμισμένων περικοπών, αντιπροσωπεύουν περίπου 
το ένα τέταρτο της αξίας των ασφαλειών κινητοποιούνται.

Η προσέγγιση αυτή συνάδει με τις συστάσεις του ΣΧΣ σχετικά με τη μείωση της μηχανιστικής 
εξάρτησης από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Πράγματι, η 
εξάρτηση από πολλαπλές πηγές επιτρέπει την ευέλικτη και ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά 
πόσον ένα χρηματοπιστωτικό μέσο θα πρέπει να είναι επιλέξιμο σε πράξεις 
αναχρηματοδότησης. Ωστόσο, το Ευρωσύστημα διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει μέτρα 
ελέγχου των κινδύνων, όπως πρόσθετες περικοπές σε τυχόν μεμονωμένα χρηματοοικονομικά 
μέσα ή ειδικούς περιορισμούς σε οποιοδήποτε σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης. 
Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των χρησιμοποιούμενων πληροφοριών, 
το Ευρωσύστημα υποβάλλει τα αποδεκτά συστήματά του πιστοληπτικής αξιολόγησης σε 
τακτική επανεξέταση.

Με την πάροδο του χρόνου, η διαδικασία αυτή ενίσχυσε περαιτέρω την ανθεκτικότητα και τη 
διαφάνεια όλων των έγκυρων συστημάτων πιστοληπτικής αξιολόγησης, ώστε η ΕΚΤ να είναι 
σε θέση να ασκεί τη νομισματική πολιτική με ομαλό τρόπο και να διασφαλίζει την προστασία 
του ισολογισμού της .

27. Πώς αποτιμάτε την πρόσφατη εξέλιξη στη συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου/ευρώ; Σε ποιον 
βαθμό οι εμπορικές παράμετροι θα πρέπει να διαδραματίζουν ρόλο στην άσκηση της 
νομισματικής πολιτικής;

Οι διακυμάνσεις των ονομαστικών συναλλαγματικών ισοτιμιών επηρεάζουν τις τιμές των 
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εισαγόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τη συνολική ζήτηση και, ως εκ τούτου, μπορούν να 
επηρεάσουν την εγχώρια δραστηριότητα και τον πληθωρισμό. Για τον λόγο αυτό, η ΕΚΤ θα 
πρέπει να παρακολουθεί στενά, και το πράττει άλλωστε, τις εξελίξεις όσον αφορά τις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διεθνή συναίνεση, η ΕΚΤ δεν θα πρέπει 
να στοχεύει και δεν στοχεύει στη συναλλαγματική ισοτιμία. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
θεμιτός ανταγωνισμός και να προωθηθεί το διεθνές εμπόριο, η εξωτερική αξία του ευρώ θα 
πρέπει να καθοριστεί από τις αγορές με βάση τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη. Κάθε απόπειρα 
παρέμβασης στον εν λόγω μηχανισμό θα ενείχε τον κίνδυνο υποδαύλισης δαπανηρών 
νομισματικών πολέμων και θα κινδύνευε τελικά να αποτύχει. 

28. Πώς αξιολογείτε τα επιτεύγματα της G20; Ποιες είναι οι απόψεις σας σχετικά με το τρέχον 
επίπεδο συντονισμού μεταξύ των κυριότερων κεντρικών τραπεζών; 

Η G20 διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην προώθηση μιας κοινής οικονομικής πολιτικής για την 
αντιμετώπιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008 και το 2009. Αποτέλεσε 
επίσης τη βάση για το φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του διεθνούς χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, με το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να παρακολουθεί την 
πρόοδο και να διατυπώνει συστάσεις σε συνεργασία με άλλους φορείς καθορισμού προτύπων.

Καθώς ο επείγον χαρακτήρας της κρίσης έχει εξασθενήσει, η πολιτική βούληση για στενή 
συνεργασία σχετικά με κοινά προβλήματα φαίνεται να έχει υποχωρήσει. Ορισμένες χώρες 
έχουν αντιμετωπίσει με αυξανόμενο σκεπτικισμό την πολυμερή προσέγγιση και ένα σύστημα 
που βασίζεται σε κανόνες, ενώ ορισμένες πολυμερείς πρωτοβουλίες και τα θεσμικά όργανα 
έχουν πληγεί σοβαρά. Εν προκειμένω, θα ήθελα να αναφέρω τα εξής δύο χαρακτηριστικά 
παραδείγματα: την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και την 
πιθανή παράλυση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ από την 11η 
Δεκεμβρίου. 

Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι σήμερα οι μείζονες κίνδυνοι δυσμενών 
εξελίξεων όσον αφορά τις παγκόσμιες οικονομικών προοπτικές και τις οικονομικές προοπτικές 
της ζώνης του ευρώ απορρέουν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως το εμπόριο και οι 
γεωπολιτικές εντάσεις, που επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, τόσο με 
την άμεση μείωση της ζήτησης όσο και με την έμμεση υπονόμευση της εμπιστοσύνης και την 
αύξηση της αβεβαιότητας. 

Κατά συνέπεια, τώρα περισσότερο από ποτέ, οι πολυμερείς θεσμοί και τα φόρουμ είναι 
ουσιαστικής σημασίας για τη διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου και τη διατήρηση της οικονομικής 
και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Απαιτείται στενή διεθνής 
συνεργασία για την αντιμετώπιση των αδυναμιών, την ανάπτυξη παγκόσμιων δικτύων 
ασφάλειας, τη μείωση των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων και την προετοιμασία των οικονομιών 
μας για τις προκλήσεις και τις διαρθρωτικές αλλαγές που απορρέουν από τη δημογραφική 
μετάβαση, την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό, η G20 εξακολυθεί 
να είναι σημαντική όπως προηγουμένως. Η G20, μαζί με άλλα φόρουμ, όπως η G7 και θεσμικά 
όργανα όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, 
προωθεί επίσης τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ νομισματικών και χρηματοπιστωτικών αρχών, 
επιτρέποντάς τους να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των κοινών 
τους προκλήσεων.



PE644.764v03-00 38/60 RR\1194663EL.docx

EL

29. Θα πρέπει η ΕΚΤ να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση του ευρώ ως διεθνούς 
νομίσματος; Εάν ναι, ποια μέτρα σκέπτεστε;

Το ευρώ χρησιμοποιείται ήδη ευρέως στις διεθνείς αγορές. Εκτός από το μέγεθος της 
οικονομίας της ζώνης του ευρώ, αυτό αντικατοπτρίζει πιθανότατα την αντίληψη των φορέων 
της αγοράς ότι το ευρώ υποστηρίζεται από ένα υγιές και αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής και από 
την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η ΕΚΤ συμβάλλει ήδη στην 
επίτευξη αυτού του στόχου με την προσανατολισμένη στη σταθερότητα νομισματική της 
πολιτική και με τη συμβολή της στην ανάπτυξη σταθερών, συγκροτημένων και 
αποτελεσματικών χρηματοπιστωτικών αγορών της ζώνης του ευρώ. Οι πολιτικές αυτές 
αποτελούν μεν μέρος της εντολής της ΕΚΤ, επωφελούνται δε επίσης από την υποστήριξη του 
διεθνούς ρόλου του ευρώ. Η ΕΚΤ παρακολουθεί τακτικά τον διεθνή ρόλο του ευρώ, 
δημοσιεύοντας σχετική ετήσια έκθεση. 

Πρόσφατες έρευνες της ΕΚΤ δείχνουν ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ μπορεί, τελικά, να 
επωφεληθεί από έναν σημαντικότερο διεθνή ρόλο του νομίσματος της. Ένας διευρυμένος 
διεθνής ρόλος του ευρώ θα διευκόλυνε, για παράδειγμα, την άσκηση της νομισματικής 
πολιτικής, μειώνοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία προς τον πληθωρισμό και ενισχύοντας τη 
μετάδοση των ωθήσεων της νομισματικής πολιτικής. Μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση 
του κόστους δανεισμού των κρατών. Επιπλέον, η ζώνη του ευρώ και η παγκόσμια οικονομία 
γενικότερα θα επωφελούνταν από ένα πιο ισορροπημένο διεθνές νομισματικό σύστημα, όπως 
θα προέκυπτε από την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ. 

Σε κάθε περίπτωση, ο διευρυμένος διεθνής ρόλος μπορεί να προκύψει μόνο ως συνέπεια των 
εξελίξεων στην αγορά, οι οποίες κατευθύνονται από τη ζήτηση των επενδυτών. Οι πολιτικές 
μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τον σκοπό αυτό. Μια πιο 
ολοκληρωμένη Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η οποία θα περιλαμβάνει βαθιές και 
διαφοροποιημένες κεφαλαιαγορές και μια ολοκληρωμένη τραπεζική ένωση, και η οποία θα 
υποστηρίζεται από υγιείς οικονομικές πολιτικές στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, θα 
ενισχύσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας της ζώνης του ευρώ και, ως εκ τούτου, θα 
καταστήσει το ευρώ πιο ελκυστικό για τους διεθνείς επενδυτές. 

30. Ποιες θεωρείτε ως βασικές προκλήσεις και ευκαιρίες για την επικοινωνία των κεντρικών 
τραπεζών κατά την προσεχή περίοδο; 

Η υιοθέτηση μιας διαφανούς στρατηγικής επικοινωνίας αποτελεί βασική πτυχή της σύγχρονης 
κεντρικής τραπεζικής. Πρώτον, ως απαραίτητο αντίβαρο στην ανεξαρτησία τους, οι κεντρικές 
τράπεζες στις δημοκρατικές κοινωνίες πρέπει να είναι πλήρως υπόλογες σε αιρετά όργανα· στο 
πλαίσιο της ζώνης του ευρώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η σαφής και διαφανής επικοινωνία 
συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ίδιων των δράσεων πολιτικής, 
στον βαθμό που αυτό βοηθά στον προσανατολισμό των αγορών και των προσδοκιών των 
πολιτών και των συμπεριφορών τους.

Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν γίνεται χρήση πρωτόγνωρων 
και πολύπλοκων μέτρων: τα κίνητρα για την υιοθέτηση των εν λόγω μέσων, τα πιθανά 
ανεπιθύμητα αποτελέσματά τους και τα οφέλη τους για την πραγματική οικονομία και τη 
σταθερότητα των τιμών πρέπει να εξηγούνται με προσοχή. Επίσης, όταν η πολιτική επιτοκίων 
βρίσκεται στο πραγματικό χαμηλότερο όριο ή κοντά σε αυτό και η νομισματική πολιτική 
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προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή διαφόρων μέσων – όπως συμβαίνει επί του παρόντος 
– η σημασία του προσανατολισμού προσδοκιών μεγεθύνεται. Υπό τις περιστάσεις αυτές, η 
επικοινωνία καθίσταται αυτοδύναμο εργαλείο της νομισματικής πολιτικής. 

Η ΕΚΤ έχει πρωτοστατήσει στην υιοθέτηση ενός διαφανούς πλαισίου επικοινωνίας από την 
ίδρυσή της· Με την πάροδο των ετών, το πλαίσιο αυτό βελτιώθηκε σταθερά ώστε να 
προσαρμόζεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον . 

Όπως έχω ήδη αναφέρει σε προηγούμενες απαντήσεις, η ΕΚΤ αλληλεπιδρά με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των τριμηνιαίων ακροάσεων του 
Προέδρου της ΕΚΤ με την επιτροπή ECON. 

Όσον αφορά την επικοινωνία με το ευρύτερο κοινό των φορέων της αγοράς και το ευρύ κοινό, 
οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής λαμβάνονται και συζητούνται i) από τον Πρόεδρο και 
τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων Τύπου που πραγματοποιούνται σε 
τακτική βάση, κάθε έξι εβδομάδες· ii) στις δημοσιεύσεις της ΕΚΤ (π.χ. Οικονομικό Δελτίο)· 
iii) στις παρεμβάσεις των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. Επιπλέον, πριν από λίγα χρόνια, 
η ΕΚΤ άρχισε να δημοσιεύει λεπτομερείς εκθέσεις των συνεδριάσεών της στον τομέα της 
νομισματικής πολιτικής, οι οποίες παρέχουν ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη 
συζήτηση εντός του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανάλυση στην οποία βασίζονται οι 
αποφάσεις του. Τα τελευταία χρόνια, οι κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ 
και των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ, έχουν επίσης εντείνει τις 
προσπάθειές τους για να προσεγγίσουν άμεσα όλο το ευρύτερο κοινό, και επιδιώκουν να 
εξηγήσουν τις δράσεις τους με απλούστερους τρόπους, χρησιμοποιώντας νέους διαύλους 
επικοινωνίας και πιο κατανοητή γλώσσα, με απώτερο στόχο να καταδειχθεί ο τρόπος με τον 
οποίο τα μέτρα νομισματικής πολιτικής συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινή ζωής των 
πολιτών.

Η Τράπεζα της Ιταλίας συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια. Από την έναρξη της κρίσης, 
έχουμε ενισχύσει την αλληλεπίδρασή μας με το Κοινοβούλιο και την υποχρέωση λογοδοσίας 
μας σε αυτό· από το 2014, η Εκτελεστική Επιτροπή παρέστη σε 38 ακροάσεις. Επιπλέον, για 
να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας με το κοινό, συμμετείχαμε σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα 
για την προσέγγιση όλων των τομέων της κοινωνίας. Προσωπικά, έχω συμμετάσχει σε 
συναντήσεις με πολίτες σε διάφορες ιταλικές πόλεις για να εξηγήσω τις πολιτικές μας και τις 
πολιτικές του Ευρωσυστήματος. Αυτό συνέβαλε στη βελτίωση της κατανόησης και της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στις πολιτικές αυτές. 

Έχω επίσης συμμετάσχει σε ιταλικά τηλεοπτικά προγράμματα για να εξηγήσω στο κοινό, σε 
απλή γλώσσα, τα χαρακτηριστικά και, κυρίως, τους κινδύνους που ενέχουν τα 
κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, και ιδίως τα «bitcoin».

31. Πώς θα αξιολογούσατε τις δευτερογενείς επιπτώσεις της νομισματικής πολιτικής, ιδίως από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ;

Λόγω της αυξανόμενης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης της παγκόσμιας 
οικονομίας, για τον καθορισμό και την εφαρμογή των εσωτερικών πολιτικών, πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι δευτερογενείς οικονομικές επιπτώσεις από τις οικονομικές περιφέρειες 
άλλων μεγάλων οικονομιών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής 
των ΗΠΑ, οι οποίες επηρεάζουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις αγορές συναλλάγματος 
των ΗΠΑ αλλά και τις παγκόσμιες. 
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Στις αναλύσεις της, η ΕΚΤ λαμβάνει τακτικά υπόψη τις εν λόγω δευτερογενείς επιπτώσεις. Οι 
εξελίξεις σε άλλες οικονομίες παρακολουθούνται, ο εγχώριος αντίκτυπος των μέτρων 
πολιτικής τους αναλύεται και οι επιπτώσεις για τις προοπτικές της σταθερότητας των τιμών 
στη ζώνη του ευρώ λαμβάνονται υπόψη κατά τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής της ζώνης 
του ευρώ. Όλες οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη νομισματική 
πολιτική περιλαμβάνουν διεξοδική παρουσίαση και συζήτηση των εν λόγω αναλύσεων. 

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην απάντηση στην ερώτηση αριθ. 27, αυτό δεν σημαίνει ότι η 
ΕΚΤ θα πρέπει σε καμία περίπτωση να στοχεύει στη συναλλαγματική ισοτιμία. Η νομισματική 
πολιτική της ΕΚΤ πρέπει να αφορά αποκλειστικά το εγχώριο περιβάλλον.

Γ. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

32. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την ανάγκη να εξασφαλιστεί ο αυστηρός διαχωρισμός 
μεταξύ νομισματικής πολιτικής και εποπτείας των τραπεζών και ποιες είναι κατά τη γνώμη σας 
οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα ενισχύσουν και θα προωθήσουν αυτή την διάσταση; 

Πιστεύω ότι υπήρχαν βάσιμοι λόγοι για την ανάθεση στην ΕΚΤ της ευθύνης της τραπεζικής 
εποπτείας, όπως είναι οι συνέργειες μεταξύ του ρόλου των κεντρικών τραπεζών στη 
μακροπροληπτική εποπτεία (που αποσκοπεί στη διατήρηση της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος συνολικά) και η μικροπροληπτική εποπτεία των επιμέρους 
τραπεζών. Άλλοι λόγοι, όπως η ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συστήματος εποπτείας 
στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθηκών, ήταν περισσότερο θεσμικής φύσης. Το εν λόγω 
πλαίσιο επέτρεψε επίσης στον ΕΕΜ να καταστεί άμεσα λειτουργικός μέσω της αξιοποίησης 
της υποδομής (π.χ. της τεχνολογίας και της διοικητικής οργάνωσης) που είχε δημιουργηθεί με 
την πάροδο του χρόνου από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες. 

Ωστόσο, υπάρχουν επίσης κίνδυνοι: κίνδυνοι για τη φήμη, εάν οι εποπτικές αδυναμίες 
επηρεάσουν αρνητικά τη φήμη της κεντρικής τράπεζας και, ως εκ τούτου, την αξιοπιστία της 
νομισματικής πολιτικής, ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της νομισματικής 
πολιτικής και των εποπτικών αποφάσεων.

Βάσει της εμπειρίας από τη συμμετοχή μου στις συνεδριάσεις του εποπτικού συμβουλίου του 
ΕΕΜ και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, πιστεύω ότι η σημερινή αρχιτεκτονική του 
ΕΕΜ – ιδίως η «αρχή του διαχωρισμού» – επιτυγχάνει την ατάλληλη ισορροπία και παρέχει 
κατάλληλες διασφαλίσεις για την ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων. Αναφέρομαι, για 
παράδειγμα, σε διαδικαστικούς κανόνες και διασφαλίσεις, όπως ο λειτουργικός διαχωρισμός 
του εργατικού δυναμικού, η «ανάγκη γνώσης» του πλαισίου για την ανταλλαγή πληροφοριών, 
καθώς και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων που διαφοροποιούνται, πραγματοποιούνται σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές και πρέπει να αιτιολογούνται αυστηρά. Το πλαίσιο της «μη 
έγερσης αντιρρήσεων» είναι επίσης ζωτικής σημασίας. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί τη λειτουργία του ΕΕΜ και η Επιτροπή 
επανεξετάζει τη λειτουργία του κανονισμού ΕΕΜ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της 
αρχής του διαχωρισμού, ανά τριετία. Θα τηρήσω ανοικτή στάση κατά την αξιολόγηση του κατά 
πόσον χρειάζεται αλλαγή των ισχυουσών ρυθμίσεων. Μέχρι σήμερα, η αρχή του διαχωρισμού 
φαίνεται να έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά, αλλά, καθώς εξελίσσεται ο χρηματοπιστωτικός 
τομέας και αναπτύσσεται η ευρωπαϊκή οικοδόμηση, μια διαφορετική δομή θα μπορούσε να 
αντιμετωπίσει καλύτερα τους χωριστούς αλλά σχετικούς στόχους για σταθερότητα των τιμών, 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και ασφάλεια και ευρωστία του τραπεζικού συστήματος.  
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33. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την τρέχουσα θεσμική διάρθρωση του ΕΣΣΚ υπό τη σκέπη 
της ΕΚΤ όσον αφορά τα συγκεκριμένα επιτεύγματά του στη μακροπροληπτική εποπτεία;  

Το ΕΣΣΚ αποτέλεσε σημαντική συνιστώσα της ευρωπαϊκής αντίδρασης στη μεγάλη 
χρηματοπιστωτική κρίση. Κατά τα τελευταία έτη, το θεσμικό όργανο έχει αποδείξει τη 
χρησιμότητά του για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των κινδύνων χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας στην ΕΕ. Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις που εκδίδει το ΕΣΣΚ έδωσαν το 
έναυσμα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πλαισίων μακροπροληπτικής πολιτικής στην ΕΕ. 
Για παράδειγμα, ο έγκαιρος εντοπισμός των αναδυόμενων κινδύνων σχετικά με ακίνητα 
παρείχε τη βάση για στοχευμένα μέτρα των εθνικών μακροπροληπτικών αρχών. 

Η επιτυχία του ΕΣΣΚ εξαρτάται από την ικανότητά του να αναλύει εγκαίρως πολύ λεπτομερείς 
πληροφορίες για την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού 
τομέα. Η ΕΚΤ συμβάλλει ουσιωδώς ως υποστηρικτικός οργανισμός, επιτρέποντας στο ΕΣΣΚ 
να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη του, την τεχνολογική και διοικητική του υποδομή, το 
προσωπικό υψηλής ειδίκευσης. Στον βαθμό που ο χρηματοπιστωτικός τομέας εξελίσσεται 
ταχέως από ένα τραπεζοκεντρικό σε ένα πιο διαφοροποιημένο οικοσύστημα, η διατομεακή 
αποστολή του ΕΣΣΚ θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία. Σε αυτόν τον κόσμο θα καταστεί 
αναγκαία μια ευρύτερη βάση εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας.

Από θεσμική άποψη, οι νομοθέτες της ΕΕ παρείχαν μια σαφή δομή διακυβέρνησης που 
επιτρέπει στο ΕΣΣΚ να καρπώνεται τα οφέλη της εμπειρογνωμοσύνης της ΕΚΤ, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τον κατάλληλο διαχωρισμό και την ανεξαρτησία των διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων και των οργάνων του ΕΣΣΚ (ο Πρόεδρος της ΕΚΤ προεδρεύει του 
Διοικητικού Συμβουλίου προς το συμφέρον του θεσμικού οργάνου, ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ 
είναι ο Αντιπρόεδρος).

34. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα υψηλά επίπεδα του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων 
δανείων καθώς και τους κινδύνους στη ροή των μη εξυπηρετούμενων δανείων; Πώς εκτιμάτε το 
πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς μεσαίων και μικρών 
πιστωτικών ιδρυμάτων; Πώς βλέπετε τον ρόλο της ΕΚΤ/του ΕΕΜ στην αντιμετώπιση αυτού του 
ζητήματος; 

Η ΕΚΤ ανέλαβε την εποπτεία των ευρωπαϊκών τραπεζών σε μια κρίσιμη συγκυρία. Η κρίση 
του δημόσιου χρέους ακολούθησε την πορεία της, αλλά, ως συνήθως, τα αποτελέσματά της 
εμφανίζονταν με καθυστέρηση. Το 2015 το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε 
σε περίπου 1 τρισ. EUR για σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα (SI), σε όρους ακαθάριστης 
λογιστικής αξίας. Έκτοτε, το ποσό αυτό μειώθηκε ουσιαστικά κατά το ήμισυ (560 δισ. EUR). 
το ακαθάριστο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) μειώθηκε από 8 % σε 
λιγότερο από 4 % κατά την ίδια περίοδο, κάτω από το όριο του 5 % που ορίστηκε από την 
ΕΑΤ. 

Το έργο της ΕΚΤ είχε ζωτική σημασία για την επίτευξη αυτής της βελτίωσης, καθώς ανήγαγε 
το ζήτημα των ΜΕΔ σε προτεραιότητα από την πρώτη ημέρα. Διατυπώθηκαν σαφείς ποιοτικές 
και ποσοτικές προσδοκίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουν τα ΜΕΔ. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο της ΕΕ ενέκρινε πρόσφατα κανονισμό για 
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το «χρονοδιάγραμμα σχηματισμού προβλέψεων» (τον λεγόμενο μηχανισμό ασφαλείας του 
πυλώνα 1 του αναθεωρημένου ΚΚΑ για την εξασφάλιση επαρκών επιπέδων προβλέψεων για 
τα νέα ΜΕΔ), ο οποίος είναι πιθανώς ο αυστηρότερος στον κόσμο. Οι πολιτικές αυτές 
υιοθετήθηκαν από τις τράπεζες: Τα ΜΕΔ πωλήθηκαν, οι μονάδες αναδιάρθρωσης βελτιώθηκαν 
ή δημιουργήθηκαν νέες, τα ποσοστά ανάκτησης αυξάνονται. Οι στατιστικές που ανέφερα 
παραπάνω αποτελούν έναν καλό συνοπτικό δείκτη της προόδου που έχει επιτευχθεί. 

Το ποσοστό των ΜΕΔ εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από τα προ της κρίσης επίπεδα και ο 
χρηματοπιστωτικός τομέας σε ορισμένες χώρες εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από ευπάθειες. 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την περαιτέρω μείωση του 
επιπέδου των ΜΕΔ. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στο παρελθόν, πιστεύω ότι τα ΜΕΔ πρέπει να 
μειωθούν «το ταχύτερο δυνατόν, αλλά όχι με ταχύτερους ρυθμούς». Η υπέρβαση του ορίου 
ταχύτητας θα μπορούσε να συνεπάγεται κινδύνους για τις τράπεζες, οι οποίες θα αναγκάζονταν 
να πωλήσουν ΜΕΔ σε εξευτελιστικές τιμές σε δευτερογενείς αγορές για μέσα που σε ορισμένες 
χώρες εξακολουθούν να είναι αδιαφανή ολιγοπωλιακά και μη ρευστοποιήσιμα. 

Η μείωση των ΜΕΔ πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας των εποπτικών 
αρχών για μείωση όλων των τραπεζικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των λειτουργικών 
κινδύνων, των κινδύνων αγοράς και των κινδύνων στον κυβερνοχώρο· οι κίνδυνοι αυτοί 
λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια αξιολόγηση κινδύνου των εποπτευόμενων τραπεζών από 
τον ΕΕΜ (λεγόμενη ΔΕΕΑ). 

Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, η βασική ασθένεια του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα είναι η 
χαμηλή κερδοφορία, η οποία δεν μπορεί να θεραπευτεί μόνο μέσω πολιτικών για τη μείωση 
των κινδύνων.

Όσον αφορά τη ροή των ΜΕΔ, η ΕΑΤ εξέδωσε πρόσφατα κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 
την αρχική χορήγηση της πίστωσης, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση της 
ποιότητας των νέων δανείων και, ως εκ τούτου, να μειώσουν την εισροή νέων ΜΕΔ στο 
μέλλον. Επομένως, η απάντησή μου στο πρώτο ερώτημα είναι ότι έχουμε πράγματι 
αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που σχετίζονται με τα ΜΕΔ.

Θα έλεγα ότι το ίδιο ισχύει και για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα (LSI). Ενώ οι εν λόγω 
τράπεζες δεν τελούν υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, υπόκεινται στις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΑΤ για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (που καταρτίστηκαν μετά την καθοδήγηση 
της ΕΚΤ για τα ΜΕΔ για σημαντικά ιδρύματα, και συνδέονται στενά με αυτήν) και στον 
μηχανισμό για το «χρονοδιάγραμμα σχηματισμού προβλέψεων». Όπως προανέφερα, έχουμε 
πλέον πολιτικές για τα ΜΕΔ για όλες τις τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
σημαντικών ιδρυμάτων. Οι καρποί της πραγματοποιηθείσας εργασίας είναι σαφώς ορατοί και 
θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια έως ότου αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Τέλος, επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι η ανάγκη ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος και 
μείωσης των ΜΕΔ ήταν ιδιαίτερα έντονη στην Ιταλία, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση και τη 
διπλή ύφεση που έπληξε την ιταλική οικονομία. Η Τράπεζα της Ιταλίας έχει διαδραματίσει 
βασικό ρόλο στο πλαίσιο του ΕΕΜ, προκειμένου να ωθήσει τις τράπεζες να μειώσουν τα ΜΕΔ 
με υψηλή αλλά βιώσιμη ταχύτητα και να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους θέση. Η Ιταλία είναι 
η χώρα με τις πλέον αξιοσημείωτες βελτιώσεις στους ισολογισμούς των τραπεζών είναι: παρά 
τη μέτρια οικονομική ανάκαμψη που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια, η ετήσια ροή νέων 
ΜΕΔ είναι πλέον χαμηλότερη από ό, τι ήταν πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση (περίπου 
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1 %). Το απόθεμα των ΜΕΔ (δηλ. των ΜΕΔ που καλύπτονται από προβλέψεις) έχει επίσης 
μειωθεί σημαντικά· σήμερα αντιστοιχεί στο 4,0 % των συνολικών δανείων, ποσοστό αρκετά 
χαμηλότερο από το ήμισυ του μέγιστου μεγέθους του 2015. 

35. Πώς εκτιμάτε το υψηλό ποσοστό στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2 και επιπέδου 3 στους 
ισολογισμούς πολλών τραπεζών; Τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού λαμβάνονται δεόντως υπόψη 
από το ισχύον εποπτικό πλαίσιο; 

Στη λογιστική ορολογία, τα μέσα επιπέδου 3 αντιπροσωπεύουν μια κατηγορία τόσο των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού όσο και των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
του παθητικού που είναι δύσκολο να αποτιμηθούν λόγω της έλλειψης παρατηρήσιμων 
πληροφοριών σχετικά με τις παραμέτρους που απαιτούνται για την τιμολόγηση τους. Τα 
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού επιπέδου 2 είναι σχετικά ευκολότερο να 
τιμολογηθούν αλλά, επίσης, δεν περιλαμβάνουν καθορισμένες τιμές.

Το δεύτερο τρίμηνο του  2019 η λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού επιπέδου 3 των 
τραπεζών του ΕΕΜ ανήλθε σε 194 δισ. EUR, ενώ η αξία των στοιχείων του ενεργητικού 
επιπέδου 2 ανήλθε σε 3,174 δισ. EUR. Οι τιμές αυτές αντιπροσωπεύουν το 0,86 % και το 
14,01 % του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού, αντίστοιχα. Παρόμοιες είναι επίσης οι τιμές 
των στοιχείων παθητικού του επιπέδου 3 και και του επιπέδου 2, όσον αφορά τις τράπεζες του 
ΕΕΜ. Αυτό είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί, διότι οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα εν 
λόγω μέσα (στοιχεία ενεργητικού και στοιχεία παθητικού) δεν είναι απαραίτητο ότι (και γενικά 
δεν συμβαίνει να) αλληλοεξουδετερώνονται . 

Η ταξινόμηση των μέσων ως επιπέδου 2 ή επιπέδου 3 αποτελεί ένδειξη πολυπλοκότητας, αλλά 
δεν σημαίνει ότι είναι τοξικά ή μη εξυπηρετούμενα. Επιπλέον, τα στοιχεία εvεργητικoύ και 
παθητικoύ επιπέδου 2 και 3 αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τους πελάτες των τραπεζών, οι 
οποίοι τα χρησιμοποιούν για την αντιστάθμιση κινδύνων που σε άλλη περίπτωση θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τη δραστηριότητά τους και, ως εκ τούτου, την 
πραγματική οικονομία. 

Ωστόσο, τα μέσα αυτά μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την αποτίμηση. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται σε ανεπαρκείς πληροφορίες (λογιστικά δεδομένα, δεδομένα προληπτικής εποπτείας 
και δεδομένα της αγοράς)· σε αδυναμίες των μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την 
τιμολόγηση αυτών των μέσων· στη διακριτική ευχέρεια που παρέχεται στις τράπεζες να 
ταξινομούν τα εν λόγω μέσα στο πλαίσιο των ρυθμίσεων λογιστικής και προληπτικής 
εποπτείας (οι τράπεζες έχουν προφανή κίνητρα να χρησιμοποιήσουν αυτή τη διακριτική 
ευχέρεια προς όφελός τους). Συνολικά, τα στοιχεία αυτά καθιστούν δυσχερή την πλήρη και 
αξιόπιστη αξιολόγηση των κινδύνων που είναι εγγενείς σε αυτά τα σύνθετα κατά παραγγελία 
προϊόντα. Για τους λόγους αυτούς, ο ΕΕΜ παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα ανοίγματα των 
τραπεζών σε μέσα του επιπέδου 2 και του επιπέδου 3 και έχει ενισχύσει τον εποπτικό έλεγχό 
του επ’ αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο εμπορικός 
κίνδυνος και η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων εξακολουθούν να αποτελούν εποπτική 
προτεραιότητα για τον ΕΕΜ το 2020, μεταξύ άλλων μέσω εξατομικευμένων επιτόπιων 
αποστολών.

36. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τη ρύθμιση των οντοτήτων σκιώδους τραπεζικής; Βλέπετε 
ρυθμιστικά και εποπτικά κενά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν βραχυπρόθεσμα από τους 
νομοθέτες; 
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Η διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων καθιστά τις επιχειρήσεις πιο 
προστατευμένες από τους κλυδωνισμούς που προέρχονται από τον τραπεζικό τομέα. Ως εκ 
τούτου, το μεγαλύτερο μερίδιο της χρηματοδότησης από την αγορά μπορεί επίσης να βοηθήσει 
την πραγματική οικονομία. Από την άλλη πλευρά, οι ΜΜΕ και τα νοικοκυριά, που 
αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μερίδιο των δανειοληπτών, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στις 
τράπεζες. Ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τόσο οι τράπεζες όσο και τα μη 
τραπεζικά ιδρύματα εξελίσσονται σε ένα περιβάλλον στο οποίο τόσο η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα όσο και οι μεμονωμένοι πελάτες προστατεύονται επαρκώς.  

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι, στη ζώνη του ευρώ, μεγάλο μερίδιο των επενδυτικών 
κεφαλαίων ανήκει σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες. Η εποπτεία θα πρέπει να αποτρέπει 
τη πιθανότητα οι κλυδωνισμοί του τομέα των επενδυτικών κεφαλαίων να εξαπλωθούν στις 
μητρικές εταιρείες. Ταυτόχρονα, οι αρχές προστασίας των καταναλωτών και εποπτείας θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι μητρικές εταιρείες δεν παρεμβαίνουν στην κατανομή των 
αποταμιεύσεων από τα επενδυτικά ταμεία που ελέγχουν. 

Είναι επομένως σημαντικό να παρακολουθούνται στενά οι πιθανοί κίνδυνοι που προκύπτουν 
από αυτή τη στροφή προς μη τραπεζικά ιδρύματα. Ειδικότερα, είναι σημαντικό τα επίπεδα και 
η δυναμική της μόχλευσης και της ρευστότητας στον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα 
να παρακολουθούνται προσεκτικά, και η φιλοκυκλικότητα και η διασύνδεση του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος εν γένει να αξιολογούνται συνεχώς. Κατά τη γνώμη μου, θα 
πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά κατά πόσον έχουμε επαρκείς πληροφορίες για τα μη 
τραπεζικά ιδρύματα και εάν υπάρχουν κενά στο κανονιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων τόσο σε μικροπροληπτικό όσο και σε μακροπροληπτικό επίπεδο. Θα μπορούσε να 
εξεταστεί κατά πόσον θα πρέπει να καθοριστούν αρχές χρηστής διακυβέρνησης, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι οι φορείς της αγοράς δεν έχουν κίνητρα να αναλάβουν υπερβολικούς 
κινδύνους.

37. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τα βήματα προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης 
με ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και έναν δημοσιονομικό μηχανισμό 
ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαίας εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας περί 
τραπεζικής ένωσης; 

Πιστεύω ότι ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ) είναι απαραίτητο για 
να συμπληρωθούν οι άλλοι δύο υφιστάμενοι πυλώνες της τραπεζικής ένωσης και να ενισχυθεί 
η ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική. Οι συζητήσεις σχετικά με το ΕΣΑΚ είναι 
ανεπιτυχείς εδώ και πολλά χρόνια, χαιρετίζω δε θερμά τη δυναμική που φαίνεται να 
εμφανίζεται στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου οδικού χάρτη για τη δημιουργία ενός πραγματικά 
ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης των καταθέσεων. Ένας τέτοιος χάρτης θα πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνει, ως μακροπρόθεσμο στόχο, τη δημιουργία ενός δημόσιου μηχανισμού 
ασφαλείας για το ΕΣΑΚ (όπως θεσπίζεται τώρα για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης).

Η πρόοδος σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί παράλληλα με την εφαρμογή 
των μέτρων μείωσης των κινδύνων που καθορίζονται στη νομοθεσία της Τραπεζικής Ένωσης 
για τα κληροδοτημένα περιουσιακά στοιχεία (όπως τα ΜΕΑ) και τα αποθέματα για εύκολα 
διασώσιμα στοιχεία παθητικού (MREL). Η εν λόγω εφαρμογή πρέπει να επιτευχθεί με 
φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό ρυθμό. Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει ότι η μείωση του κινδύνου 
και ο επιμερισμός του κινδύνου είναι αλληλοενισχυόμενοι στόχοι και, ως εκ τούτου, θα πρέπει 
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να συμβαδίζουν: η αμοιβαία ασφάλιση των κινδύνων αυξάνει τη βιωσιμότητα συνολικά. Θα 
πρέπει επίσης να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που δεν 
έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς μέχρι σήμερα. 

Κατά τη γνώμη μου, μία από τις βασικές προτεραιότητες είναι η αναθεώρηση του πλαισίου 
διαχείρισης κρίσεων, ώστε να επιτρέπει στις τράπεζες όλων των μεγεθών να εξέρχονται από 
την αγορά χωρίς να προσφεύγουν στα χρήματα των φορολογουμένων, αλλά και χωρίς να 
αποσταθεροποιoύν το χρηματοπιστωτικό σύστημα στα κράτη μέλη. Με βάση το ισχύον νομικό 
πλαίσιο της ΕΕ, για να είναι δυνατή η διαχείριση μιας τραπεζικής κρίσης μέσω του καθεστώτος 
εξυγίανσης, η τράπεζα πρέπει να ελέγχεται από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης με βάση το 
«κριτήριο του δημοσίου συμφέροντος». Αυτό σημαίνει ότι για τη ζώνη του ευρώ η δυνατότητα 
εξυγίανσης διατίθεται μόνο για λιγότερες από 100 τράπεζες επί συνόλου περίπου 3 000. Η 
κρίση των υπόλοιπων 2 900 τραπεζών πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω εθνικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας, παρόμοιων με εκείνες που χρησιμοποιούνται για μη χρηματοπιστωτικές 
επιχειρήσεις. Όπως ανέφερα στο παρελθόν, πιστεύω ότι το μοντέλο της Federal Deposit 
Insurance Corporation (FDIC) των ΗΠΑ αποτελεί πολύτιμο σημείο αναφοράς για την ΕΕ στο 
θέμα αυτό. 

Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο θα τονωθεί η διασυνοριακή ολοκλήρωση 
των λιανικών τραπεζικών ομίλων. Αυτό μπορεί να απαιτήσει τη βελτίωση της συνεργασίας και 
της εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών και την άρση των εμποδίων στις διασυνοριακές 
συγχωνεύσεις.

38. Ποιους κίνδυνους σε σχέση με τα δάνεια με μόχλευση βλέπετε για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται; 

Τα δάνεια με μόχλευση ενέχουν υψηλό πιστωτικό κίνδυνο επειδή επεκτείνονται σε 
υπερχρεωμένους δανειολήπτες. Τα τελευταία χρόνια ο μοχλευμένος δανεισμός αυξάνεται, 
ιδίως στις ΗΠΑ, λόγω των χαμηλών επιτοκίων και της αναζήτησης των αποδόσεων από τους 
επενδυτές. Οι 18 πιο ενεργές τράπεζες στην αγορά, οι οποίες εποπτεύονται από την ΕΚΤ, είχαν 
ανοίγματα άνω των 300 δισ. EUR στα τέλη του 2018. Πρόκειται για σχετικά μικρό, αν και 
υψηλό σε απόλυτο επίπεδο, τμήμα των χαρτοφυλακίων τους δανείων.

Ο ΕΕΜ έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τον μοχλευμένο δανεισμό ήδη από το 2017, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες δίνουν επαρκή προσοχή σε τέτοιου είδους 
επικίνδυνα ανοίγματα και διαθέτουν σχετικά επαρκείς διατάξεις. Η μοχλευμένη 
χρηματοδότηση θα αντιμετωπιστεί από τον ΕΕΜ στο πλαίσιο των εποπτικών προτεραιοτήτων 
του 2020, που περιλαμβάνουν ειδικές επιτόπιες επιθεωρήσεις. 

Εκτός από τους κινδύνους σε επίπεδο τραπεζών, τα δάνεια με μόχλευση θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν δυνητικούς συστημικούς κινδύνους λόγω του υψηλού βαθμού αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των επενδυτών στην εν λόγω αγορά (λόγω, για παράδειγμα, της έμμεσης έκθεσης μέσω 
διαφόρων διαύλων). Ως εκ τούτου, υποστηρίζω πλήρως τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες του ΣΧΣ 
για την παρακολούθηση των κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που απορρέουν 
από τον μοχλευμένο δανεισμό. Θα ήμουν υπέρ μιας διεθνούς προσπάθειας για τον μετριασμό 
αυτών των κινδύνων, τουλάχιστον με την έκδοση κοινών κατευθυντήριων αρχών.

39. Ποιες προκλήσεις προβλέπετε για την ΕΚΤ εάν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας 
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(ΕΜΣ) μετατραπεί σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο (ΕΝΤ); Ποιον ρόλο αποδίδετε στη 
ρύθμιση της χρηματοπιστωτικής αγοράς κατά την τιμολόγηση κρατικών τίτλων;  

Οι συνετές και υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί ότι οι 
εθνικές κυβερνήσεις διαθέτουν επαρκή δημοσιονομικά περιθώρια για να αντιμετωπίσουν την 
οικονομική ύφεση. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον 
καθορισμό των κινδύνων τιμολόγησης, αλλά τα σήματά τους ενδέχεται να είναι είτε 
υπερβολικά αργά και αδύναμα είτε υπερβολικά αιφνίδια και αποδιοργανωτικά. Συνεπώς, η 
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ απαιτεί ένα πλαίσιο δημοσιονομικής διακυβέρνησης που θα 
αποτρέπει τη δημιουργία δημοσιονομικών ανισορροπιών καθώς και ένα αποτελεσματικό 
πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων. 

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην 
ανταπόκριση της ζώνης του ευρώ στην κρίση δημόσιου χρέους. Τα εργαλεία, οι διαδικασίες 
και τα προγράμματα του ΕΜΣ είναι ήδη παρόμοια με εκείνα του ΔΝΤ. Ωστόσο, ο ΕΜΣ δεν 
έχει «νομισματική λειτουργία» και δεν θα πρέπει να αναφέρεται ως «Ευρωπαϊκό Νομισματικό 
Ταμείο», δεδομένου ότι η ονομασία αυτή είναι παραπλανητική και δεν αντανακλά ορθά τον 
ρόλο του ΕΜΣ. 

Ενώ ο ΕΜΣ ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στην εντολή του, η υπό συζήτηση μεταρρύθμιση 
επανεξετάζει τον ρόλο του και την εργαλειοθήκη του, για παράδειγμα σε σχέση με τη 
δυνατότητα παροχής προληπτικών πιστωτικών ορίων (που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ 
μέχρι σήμερα). Επιπλέον, η μεταρρύθμιση του ΕΜΣ θα καταστήσει διαθέσιμο έναν μηχανισμό 
ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, συμβάλλοντας έτσι στην πρόοδο προς την 
κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης. Ως εκ τούτου, η θετική απόφαση του 
Δεκεμβρίου 2019 για τη μεταρρύθμιση του ΕΜΣ θα αποτελέσει ένα θετικό βήμα προόδου. 

Η νέα Συνθήκη ΕΜΣ προβλέπει ότι, κατά την εκτέλεση του ρόλου του, ο ΕΜΣ θα πρέπει να 
σέβεται τις εξουσίες που ανατίθενται βάσει του δικαίου της ΕΕ στα θεσμικά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ. Σύμφωνα με τον στόχο αυτό, θα 
εξετάσω ένα λογικό επόμενο βήμα ώστε ο ΕΜΣ να ενσωματωθεί στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ 
και να καταστεί υπόλογος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

40. Ποια είναι η εκτίμησή σας για τη συμμετοχή της ΕΚΤ στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
χρηματοδοτικής συνδρομής; Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η δυνητική συμμετοχή της ΕΚΤ στα 
προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής και στην εποπτεία μετά το πρόγραμμα; 

Όταν τα κράτη μέλη – και στη συνέχεια οι νομοθέτες – ζήτησαν από την ΕΚΤ να παράσχει την 
εμπειρογνωμοσύνη της στα προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής, η ζώνη του ευρώ 
αντιμετώπιζε εξαιρετικές περιστάσεις, καθώς οικοδομούσε τα θεσμικά όργανα που 
χρειάζονταν για τη διαδικασία και, ταυτόχρονα, αντιμετώπιζε μια σοβαρή κρίση. Σε μια τόσο 
κρίσιμη κατάσταση, αποφασίστηκε να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συμπληρώσουν την 
εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής.

Η Συνθήκη ΕΜΣ και ο κανονισμός του «Δίπτυχου» κάλεσαν την ΕΚΤ να συνεισφέρει ως 
σύμβουλος στα καθήκοντα της Επιτροπής, ιδίως: i) στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας του 
δημόσιου χρέους· ii) στη διαπραγμάτευση ενός μνημονίου συμφωνίας· και iii) στην 
παρακολούθηση της τήρησης των όρων που συνδέονται με το πακέτο χρηματοδοτικής 
συνδρομής.

Ταυτόχρονα, η ΕΚΤ δεν συμμετείχε επίσημα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για δράσεις 
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και αποφάσεις που λαμβάνονταν στο πλαίσιο του προγράμματος και δεν υπέγραψε τα μνημόνια 
συμφωνίας.

Με την πάροδο του χρόνου, η ΕΚΤ περιόρισε ολοένα και περισσότερο τη συμβολή της στα 
μακροοικονομικώς κρίσιμα ζητήματα και τους φακέλους στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό 
επέτρεψε στην ΕΚΤ να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εμπειρογνωμοσύνη 
της και να επικεντρωθεί στις πολιτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα στις χώρες του 
προγράμματος, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. 

Συμμετέχοντας στην εποπτεία μετά την εφαρμογή του προγράμματος – όπως προβλέπεται 
επίσης από τη νομοθεσία της ΕΕ – η ΕΚΤ μπορεί να αξιολογήσει επαρκώς τις επιπτώσεις για 
τα καθήκοντά της και να προσφέρει την τεχνογνωσία της προς όφελος όλων των 
ενδιαφερομένων.

41. Πώς αξιολογείτε την εφαρμογή του μηχανισμού εξυγίανσης των τραπεζών στην ΕΕ; Ποια 
είναι η άποψή σας για «υπερβολικά μεγάλα ή διασυνδεδεμένα για να χρεοκοπήσουν» ιδρύματα, 
ταμιευτήρια και συνεταιριστικές τράπεζες, και για το συνολικό ζήτημα της κερδοφορίας του 
τραπεζικού τομέα στην ΕΕ, και ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την ακολουθητέα πορεία ή την 
αρχιτεκτονική του για την ικανοποίηση των αναγκών της πραγματικής οικονομίας και της 
μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης; 

Η προστασία των φορολογουμένων από το κόστος των τραπεζικών κρίσεων, με παράλληλη 
διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, αποτέλεσε καίριο στόχο της δημιουργίας 
του ευρωπαϊκού πλαισίου εξυγίανσης και δεν θα πρέπει πλέον να τίθεται υπό αμφισβήτηση. 

Ενώ το πλαίσιο τέθηκε σε λειτουργία το 2016, δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη πλήρως. Για 
παράδειγμα, δεν έχει ακόμη εμφανιστεί μια σύνθετη περίπτωση τραπεζικής εξυγίανσης· ούτε 
ήταν δυνατή η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του «μαξιλαριού» των MREL για τη 
διασφάλιση της σταθερότητας μιας συστημικής τράπεζας. Ομοίως, η χρήση του Ενιαίου 
Ταμείου Εξυγίανσης δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί. 

Με βάση την εμπειρία μου από το παρελθόν, πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά 
τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε ένα σύστημα που να επιτρέπει στις 
τράπεζες όλων των μεγεθών να εξέλθουν από την αγορά ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις 
(π.χ. όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος αγοραστής της τράπεζας υπό εξυγίανση/εκκαθάριση) χωρίς 
τη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων, αλλά και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Όπως ανέφερα στην απάντησή μου στην ερώτηση αριθ. 37, 
η Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) των ΗΠΑ θα μπορούσε να αποτελέσει 
αξιόλογο πρότυπο για το θέμα αυτό.

Όσον αφορά το ζήτημα των επιχειρήσεων που είναι υπερβολικά μεγάλες για να καταρρεύσουν 
(«too-big-to-fail»), στηρίζω τις εργασίες του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(ΣΧΣ) προκειμένου να περιοριστεί η πιθανότητα και οι συνέπειες των αδυναμιών των 
συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Πιστεύω ότι η συσσώρευση πρόσθετων 
κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας, καθώς και η μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης 
ζημιών για τις συστημικά σημαντικές τράπεζες, συμβάλλουν στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Ταυτόχρονα, πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για τη διατήρηση της 
διαφοροποίησης του τραπεζικού συστήματος, αναζητώντας τρόπους, στο μέτρο του δυνατού, 
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για τη μείωση του κινδύνου εξαφάνισης των μικρών και μεσαίων τραπεζών, οι οποίες 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ζώνη του ευρώ, όπου οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντική 
συνιστώσα της πραγματικής οικονομίας και της απασχόλησης.

Πιστεύω ότι η χαμηλή κερδοφορία των τραπεζών αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο 
πρόβλημα για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα από την άποψη τόσο της εποπτείας όσο και της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Δυστυχώς, δεν υπάρχει μαγική λύση στο θέμα αυτό. Η 
λύση θα απαιτήσει προσαρμογές σε διάφορα μέτωπα. 

Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα θα πρέπει να απορροφηθεί. Οι εξαγορές και 
συγχωνεύσεις αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό· δυστυχώς, οι πράξεις αυτές 
παρεμποδίζονται από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων και ο ελλιπής χαρακτήρας 
της Τραπεζικής Ένωσης. Έτσι, μια φιλόδοξη προσέγγιση για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής 
Ένωσης και την επίτευξη πραγματικής προόδου στην Ένωση Κεφαλαιαγορών θα στείλει ένα 
σημαντικό μήνυμα στο κοινό και τις αγορές, σύμφωνα με το οποίο η Ευρώπη μπορεί να 
προσφέρει ένα πιο ανθεκτικό, πιο ολοκληρωμένο και συνολικά βελτιωμένο πλαίσιο για την 
παροχή χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία. 

Οι τράπεζες πρέπει επίσης να επεκτείνουν τις επενδύσεις τους στην ψηφιοποίηση, ώστε να 
προσφέρουν ένα ευρύτερο σύνολο προϊόντων, να παράγουν βιώσιμο εισόδημα και να 
συγκρατήσουν τον δείκτη κόστους/εσόδων μεσοπρόθεσμα. 

Η ποιότητα της διαχείρισης και της διακυβέρνησης είναι επίσης καθοριστικής σημασίας. Οι 
εργασίες του ΕΕΜ δείχνουν ότι οι τράπεζες με καλή διαχείριση και χρηστή διακυβέρνηση 
επιτυγχάνουν κατά μέσο όρο υψηλότερη κερδοφορία. Δείχνει επίσης ότι κερδοφόρες τράπεζες 
μπορούν να βρεθούν σε όλες τις κατηγορίες επιχειρηματικών μοντέλων και στις περισσότερες 
χώρες.  

42. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα η νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, η φοροαποφυγή και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε ολόκληρη 
την Τραπεζική Ένωση; Πώς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όταν η ΕΚΤ αξιολογεί τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα 
των τραπεζών; Υπάρχει ανάγκη κεντρικής εποπτείας της καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΚΞΧ) από έναν ενιαίο οργανισμό ή μηχανισμό της ΕΕ;  

Τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι η συμμετοχή στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μπορεί να ενέχει σημαντικούς 
κινδύνους για τις τράπεζες και να απειλεί ακόμη και τη βιωσιμότητά τους. Για τον λόγο αυτό, 
πολλές πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί και λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να 
εξασφαλιστεί ένα ισχυρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, πιο αποτελεσματική εποπτεία της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καλύτερος 
συντονισμός μεταξύ των αρχών για την ΚΞΧ και των αρχών προληπτικής εποπτείας. Το 
Συμβούλιο, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, η ΕΑΤ και ο ΕΕΜ, καθώς και οι εθνικές αρχές, 
συμμετέχουν ενεργά στην επίτευξη αυτών των σημαντικών στόχων. 

Ως εποπτική αρχή του τραπεζικού τομέα, είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΚΤ να συνεχίσει να 
βελτιώνει την ικανότητά της να αξιολογεί τις προληπτικές επιπτώσεις για τα ιδρύματα όσον 
αφορά τον κίνδυνο από την ΞΧ/ΧΤ. Στην πραγματικότητα, η παραβατική συμπεριφορά που 
σχετίζεται με την ΞΧ/ΧΤ είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες κινδύνου που έχουν 
προσδιοριστεί στις εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ για το 2020. Συνεχίζονται οι εργασίες 
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σε διάφορους τομείς, ώστε η ΕΚΤ να είναι σε θέση να κατανοεί καλύτερα και να προσδιορίζει 
τον εν λόγω κίνδυνο κατά την άσκηση των εποπτικών δραστηριοτήτων της, μεταξύ άλλων κατά 
την αδειοδότηση οργανισμών ή την αξιολόγηση προτεινόμενων αποκτήσεων ειδικών 
συμμετοχών και στην υπό εξέλιξη εποπτεία, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εποπτικού 
ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ). Πολύ σημαντική είναι η πιο προσεκτική εξέταση της 
σύνδεσης μεταξύ των κινδύνων ΞΧ/ΧΤ και της διακυβέρνησης και των εσωτερικών ελέγχων 
των θεσμικών οργάνων, μεταξύ των επιχειρηματικών μοντέλων και της κερδοφορίας, και 
μεταξύ της ρευστότητας και του λειτουργικού κινδύνου.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία με τις αρχές 
ΚΞΧ/ΧΤ: δεδομένου ότι η εποπτεία ΚΞΧ δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΚΤ, έχει ζωτική 
σημασία για την ΕΚΤ (και τις ΕΑΑ) να λαμβάνουν και να παρέχουν όλες τις σχετικές 
πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους από την ΞΧ/ΧΤ και τη ρυθμιστική έλλειψη 
συμμόρφωσης που θα μπορούσαν να έχουν εντοπίσει οι εθνικές αρχές. Για τη διευκόλυνση και 
την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών, υπογράφηκαν πρόσφατα συμφωνίες συνεργασίας 
μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών αρχών για την ΚΞΧ. Χαιρετίζω το αποτέλεσμα αυτό. 

Όσον αφορά το μέλλον, πιστεύω ότι είναι αναγκαία μια πιο συγκεντρωτική και ομοιογενής 
ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ΚΞΧ. Πρώτον, επειδή η ΞΧ αποτελεί συχνά διασυνοριακό 
φαινόμενο, είναι εξίσου αποτελεσματική με την πιο αδύναμη συνιστώσα της. Δεύτερον, επειδή 
μια ευρωπαϊκή προσέγγιση θα απλούστευε τη διαδικασία και θα την καθιστούσε πιο 
αποτελεσματική. 

Ένα πρώτο βήμα έγινε στην πρόσφατη δέσμη επανεξέτασης των ΕΕΑ, στο πλαίσιο των οποίων 
ενισχύθηκε ο ρόλος της ΕΑΤ όσον αφορά τα ζητήματα ΚΞΧ/ΧΤ. Από τον Ιανουάριο του 2020, 
η ΕΑΤ θα αναλάβει νέα σημαντικά καθήκοντα, όπως είναι: η παρακολούθηση της ποιότητας 
της εθνικής εποπτείας για την ΚΞΧ· η ώθηση της εποπτικής του δράσης, όταν έχει ενδείξεις 
για ουσιώδεις παραβιάσεις των κανόνων για την ΚΞΧ· η συλλογή και κεντρική αποθήκευση 
πληροφοριών σχετικά με ουσιώδεις αδυναμίες που ενδέχεται να είναι σημαντικές για τους 
σκοπούς της καταπολέμησης της ΚΞΧ τόσο για τις αρχές προληπτικής εποπτείας όσο και για 
τις αρχές για την ΚΞΧ· η διευκόλυνση της συνεργασίας με τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών 
σε διασυνοριακές υποθέσεις ΞΧ/ΧΤ. 

Οι προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας στην ΕΕ βρίσκονται τώρα υπό συζήτηση· Τις υποστηρίζω πλήρως. Οι αναγκαίες 
βελτιώσεις περιλαμβάνουν: i) μεγαλύτερο βαθμό εναρμόνισης του κανονισμού για την ΚΞΧ: 
η μετατροπή τμημάτων της οδηγίας V για την ΚΞΧ σε άμεσα εφαρμόσιμο και ενιαίο κανονισμό 
θα αποτελούσε μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη· ii) σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών για την 
ΚΞΧ/ΧΤ βάσει προτύπων υψηλής ποιότητας· και iii) σύσταση νέας ευρωπαϊκής αρχής 
επιφορτισμένης με την εποπτεία της ΚΞΧ σε επίπεδο ΕΕ.

Συνολικά, η ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας της ευρωπαϊκής τραπεζικής και χρηματοπιστωτικής αγοράς. Η 
ΞΧ/ΚΤ μπορεί να έχει σημαντικές, δυσμενείς επιπτώσεις στην ασφάλεια και την ευρωστία ενός 
ιδρύματος, όπως κατέδειξαν οι πρόσφατες περιπτώσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος στον 
τομέα αυτό το συντομότερο δυνατόν.

43. Πιστεύετε ότι τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ θα πρέπει να πληρούν 
συμπληρωματικούς όρους προτού καταστούν μέλη της ζώνης του ευρώ και, ως εκ τούτου, μέλη 
της Τραπεζικής Ένωσης, όπως ο αποτελεσματικός έλεγχος των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων 
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από παράνομες δραστηριότητες, η επίδειξη συγκριτικά σταθερών αγορών ακινήτων, ο 
αποτελεσματικός έλεγχος της διαφθοράς;

Η πρόοδος κάθε χώρας εκτός ζώνης του ευρώ όσον αφορά τις παραμέτρους του Μάαστριχτ, 
σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητα της σύγκλισης, αξιολογούνται τακτικά από την ΕΚΤ και την 
Επιτροπή σε ειδικές εκθέσεις σύγκλισης. Στο πλαίσιο της σύγκλισης του Μάαστριχτ, η 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οι εξελίξεις των τιμών των 
κατοικιών αποτελούν ήδη μέρος της πρόσθετης απαίτησης για ολοκλήρωση των αγορών. Το 
σκεπτικό είναι ότι οι εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και η διαφθορά, μπορεί να υπονομεύσουν τους ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού και, κατά συνέπεια, να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη, ενώ οι «φούσκες» 
των τιμών των κατοικιών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μακροοικονομικές ανισορροπίες και 
να απειλήσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Τον Νοέμβριο του 2014, ο ΕΕΜ ανέλαβε την ευθύνη της τραπεζικής εποπτείας στη ζώνη του 
ευρώ. Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση του ευρώ απαιτεί πλέον και συμμετοχή στον ΕΕΜ. Αυτό δεν 
είναι εύκολο και, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη που πρόκειται να υιοθετήσουν το ευρώ 
συμμετέχουν επίσης στην Τραπεζική Ένωση, μέσω της λεγόμενης στενής συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΚΤ και της εθνικής αρμόδιας αρχής. Αυτό ενδέχεται να απαιτεί ειδικές μεταρρυθμιστικές 
δεσμεύσεις.

Η συμμετοχή στην τραπεζική ένωση απαιτεί αξιολόγηση της συμβατότητας του εθνικού 
νομικού πλαισίου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ μπορεί να ασκεί τα εποπτικά της 
καθήκοντα, καθώς και συνολική αξιολόγηση των τραπεζών που πρέπει να εποπτεύονται από 
την ΕΚΤ.

Επιπλέον, ο ανοικτός διάλογος μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών θα μπορούσε να 
συμβάλει, για παράδειγμα, στην άρση άλλων πιθανών εμποδίων στην αποτελεσματική 
εποπτεία και στην αντιμετώπιση άλλων πιθανών αδυναμιών του εθνικού πλαισίου που 
ενδέχεται να σχετίζονται με την προληπτική εποπτεία, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, 
των πιθανών αδυναμιών όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες.

44. Είναι η βαθύτερη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση πάντοτε συνεπής με τον στόχο της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας; Πιστεύετε ότι οι πιθανές διασυνοριακές συγχωνεύσεις 
τραπεζών ενισχύουν των επιχειρήσεων που είναι υπερβολικά μεγάλες για να καταρρεύσουν («too-
big-to-fail»); Ποιοι θα πρέπει να είναι οι στόχοι της Ένωσης Κεφαλαιαγορών;

Η επίτευξη υψηλότερου επιπέδου χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και αποτελεσματικότερης 
λειτουργίας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα 
καθήκοντα της ΕΚΤ. Πρώτον, η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση αποτελεί προϋπόθεση για την 
ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Επίσης, 
οι πιο ολοκληρωμένοι τραπεζικοί τομείς με μεγαλύτερη παρουσία μη εγχώριων ιδρυμάτων 
μειώνει τους κινδύνους από τον δεσμό μεταξύ τραπεζών και κρατών. Δεύτερον, συμβάλλει 
στην επίτευξη του στόχου του Ευρωσυστήματος για δημιουργία ενός οργανωμένου 
συστήματος πληρωμών στη ζώνη του ευρώ. Τρίτον, χάρη στη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση, 
η αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων αυξάνει το δυναμικό ανάπτυξης της οικονομίας 
στη ζώνης του ευρώ. Τέλος, η διαφοροποίηση των κινδύνων ενισχύει την ανθεκτικότητα και 
τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της κρίσης, διαπιστώσαμε ότι σε μια άκρως ολοκληρωμένη 
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χρηματοοικονομική αγορά ο κίνδυνος εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και μεταδίδει οικονομικές 
αδυναμίες. Αυτό, με τη σειρά του, αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης συστημικής κρίσης.

Αυτό που μάθαμε από την κρίση είναι ότι είναι απαραίτητη η διαχείριση αυτού του 
συμβιβασμού με τον σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου για τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού 
τομέα και την αποτελεσματική εποπτεία.

Από την άποψη αυτή, η Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) είναι μια κεντρική πρωτοβουλία που 
δρα καταλυτικά για τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Όταν 
εφαρμοστεί αποτελεσματικά, η Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) θα εμβαθύνει σημαντικά τη 
χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και θα καταστήσει την Οικονομική και Νομισματική Ένωση 
ισχυρότερη. Αυτό, με τη σειρά του, θα στηρίξει τα καθήκοντα της ΕΚΤ, επιτρέποντας την 
ομαλότερη και πιο ομοιογενή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Μια Ένωση 
Κεφαλαιαγορών θα βελτιώσει επίσης την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
μέσω της διαφοροποίησης, του περιορισμού του ρόλου των τραπεζών και της ενθάρρυνσης της 
δημιουργίας εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Τέλος, η ολοκλήρωση της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση του επιμερισμού του 
ιδιωτικού κινδύνου και της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ευρωζώνης σε δυσμενείς 
πραγματικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, είναι σημαντικό να καταρτιστεί ένα φιλόδοξο 
θεματολόγιο για την Ένωση Κεφαλαιαγορών. Έχουμε σημειώσει ήδη κάποια πρόοδο, ωστόσο 
πρέπει να γίνουν περισσότερα. Αυτό περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός ενιαίου εγχειριδίου 
κανόνων για τις κεφαλαιαγορές της ΕΕ με ενισχυμένη εποπτική σύγκλιση, καθώς και τη 
βελτίωση της νομοθεσίας για τη φορολογία και την αφερεγγυότητα, με την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων και τη μείωση της ετερογένειας μεταξύ των χωρών.

Η Τραπεζική Ένωση είναι ένας άλλος τρόπος για να επιτευχθεί περαιτέρω ολοκλήρωση και 
μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η ανάθεση της εποπτείας και η εξυγίανση των 
τραπεζών στο ευρωπαϊκό επίπεδο ανοίγει τον δρόμο για την πραγματική ενσωμάτωση στην 
ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά, αλλά ταυτόχρονα διευκολύνει τη διαχείριση της δυνητικής 
διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα.  Επιπλέον, η Τραπεζική Ένωση θα μειώσει τις 
ανησυχίες των τραπεζών που είναι υπερβολικά μεγάλες για να καταρρεύσουν («too-big-to-
fail») και τη σχετική βαρύτητα των «εθνικών πρωταθλητών». Στο μέλλον, η πρόκληση θα είναι 
να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα με την προώθηση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων.

45. Ορισμένα σημαντικά ομόλογα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην Ευρώπη 
χαρακτηρίζονται από αρνητικές αποδόσεις. Έχει αυτό επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και, εάν ναι, πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί;

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι, έως τώρα, το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων είχε 
σημαντικά επεκτατικά αποτελέσματα και ότι ο αντίκτυπος στα μέσα κέρδη των τραπεζών της 
ζώνης του ευρώ υπήρξε, αν μη τι άλλο, ελαφρώς θετικός. Ενώ ο περιορισμός του καθαρού 
περιθωρίου επιτοκίου έχει αναμφισβήτητα διαβρώσει ορισμένα έσοδα, οι βελτιώσεις της 
οικονομικής δραστηριότητας οδήγησαν σε αύξηση της δανειοδότησης, σε υψηλότερη 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και σε χαμηλότερες προβλέψεις για ζημίες από δάνεια.

Ο αντίκτυπος στους ασφαλιστές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία ενδέχεται να ήταν πιο έντονος, 
καθώς σε ορισμένες χώρες οι εν λόγω οντότητες συχνά πωλούσαν προϊόντα ασφάλειας ζωής 
και συστήματα καθορισμένων παροχών με γενναιόδωρες εγγυήσεις στο παρελθόν. Σε ένα 
περιβάλλον χαμηλών ή αρνητικών επιτοκίων, ενδέχεται τότε να αντιμετωπίσουν δυσκολίες 
όσον αφορά τη διασφάλιση επαρκώς υψηλών αποδόσεων ώστε να είναι σε θέση να 
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εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, όταν τα επιτόκια της αγοράς μειώνονται, η 
καθαρή τρέχουσα αξία των δύο στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυξάνεται. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, όμως, το καθαρό αποτέλεσμα (μείωση των στοιχείων ενεργητικού 
μείον τη μείωση του παθητικού) είναι αρνητικό, διότι οι υποχρεώσεις τείνουν να έχουν 
μεγαλύτερη ληκτότητα από ό, τι τα στοιχεία του ενεργητικού (το λεγόμενο «αρνητικό 
ενδιάμεσο χάσμα»).

Για τους διαμεσολαβητές και τους επενδυτές, μια στρατηγική για την αντιμετώπιση των 
χαμηλών επιτοκίων είναι η αναζήτηση απόδοσης σε πιο ριψοκίνδυνα και μη ρευστοποιήσιμα 
περιουσιακά στοιχεία. Σε κάποιο βαθμό, πρόκειται για ευπρόσδεκτη και προβλεπόμενη έκβαση 
της προσαρμογής της νομισματικής πολιτικής, καθώς βοηθά στη χαλάρωση των όρων 
χρηματοδότησης, ιδίως για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες. Ωστόσο, η τάση αυτή 
συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη κινδύνων και τρωτοτήτων όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, που αντιμετωπίζονται καλύτερα με τη στοχοθετημένη εφαρμογή, όπου 
απαιτείται, μακροπροληπτικών εργαλείων, ιδίως όταν οι ανισορροπίες εντοπίζονται σε εθνικό 
ή τομεακό επίπεδο. Κοιτάζοντας προς τα εμπρός, η ΕΚΤ θα πρέπει να συνεχίσει να 
παρακολουθεί τον αντίκτυπο αυτών των εξελίξεων, καθώς οι επιπτώσεις της μείωσης των 
επίσημων επιτοκίων σε αρνητικές τιμές – το πραγματικά «μη συμβατικό» μέσο μεταξύ εκείνων 
που έχουν εισαχθεί έως τώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο – περιβάλλονται από αβεβαιότητα.

46. Ποια είναι η άποψή σας για τις τρέχουσες πολιτικές της ΕΚΤ όσον αφορά την πρόληψη 
συγκρούσεων συμφερόντων στην ΕΚΤ; Είναι απαραίτητες οποιεσδήποτε αλλαγές;

Με την πάροδο των ετών, η ΕΚΤ προέβη σε περιοδική επανεξέταση και ενίσχυση των 
δεοντολογικών της προτύπων και κανόνων σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή σε ό, τι αφορά τα όργανα 
λήψης αποφάσεων (Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή) και το προσωπικό της 
ΕΚΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης ορίσει κοινούς κανόνες για το Ευρωσύστημα και 
ένα πλαίσιο δεοντολογίας του ΕΕΜ. Σε αυτό το πνεύμα, η ΕΚΤ ενέκρινε πρόσφατα έναν ενιαίο 
κώδικα δεοντολογίας που θεσπίζει το ίδιο επίπεδο δεοντολογικών προτύπων για τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Εποπτικού Συμβουλίου.

Όταν ήμουν μέλος του εποπτικού συμβουλίου του ΕΚΤ και αναπληρωματικό μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, δεσμεύτηκα να τηρώ αυτόν τον κώδικα δεοντολογίας. Ως εκ τούτου, 
το μηνιαίο πρόγραμμά μου έχει δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ιταλίας,και 
σε αυτό αναφέρονται οι συνεδριάσεις που σχετίζονται ειδικά με τον ρόλο μου στα ανώτατα 
όργανα της ΕΚΤ. Τα χρονοδιαγράμματα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την 
ημερομηνία, το όνομα των συμμετεχόντων/διοργανωτών, το θέμα και τον τόπο της 
συνάντησης/εκδήλωσης. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε στην απάντησή μου αριθ. 2, υπόκειμαι 
επίσης στον κώδικα δεοντολογίας της Τράπεζας της Ιταλίας (καθώς και στον κώδικα 
δεοντολογίας της IVASS, δηλ. της ιταλικής ασφαλιστικής εποπτικής αρχής) σε θέματα όπως 
οι συγκρούσεις συμφερόντων, το απόρρητο, οι εξωτερικές εντολές, η πολιτική για την αποδοχή 
δώρων και άλλων ωφελημάτων, καθώς και οι επενδύσεις χρηματοοικονομικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αξίες της Τράπεζας: ανεξαρτησία, αμεροληψία, εντιμότητα και 
διακριτικότητα. Πάντα θεωρούσα αυτούς τους κώδικες συμπεριφοράς εξαιρετικά 
σημαντικούς· αντιπροσώπευαν ένα σαφές και ορατό μήνυμα όσον αφορούσε την ακεραιότητα 
και την αμεροληψία που καθοδηγούσε τη δραστηριότητά μου και τη λειτουργία του οργάνου 
για το οποίο εργαζόμουν.

Το πλαίσιο που θέσπισε η ΕΚΤ αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η ΕΚΤ, το Ευρωσύστημα 
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και ο ΕΕΜ τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας. Για τον σκοπό αυτό, οι πληροφορίες 
που έλαβαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και άλλα αρμόδια 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως η Διεθνής Διαφάνεια, αξιολογήθηκαν και ελήφθησαν δεόντως 
υπόψη.

Το πλαίσιο δεοντολογίας της ΕΚΤ υπόκειται σε συνεχή επανεξέταση προκειμένου να 
αντικατοπτρίζονται οι τελευταίες εξελίξεις και οι βέλτιστες πρακτικές. Όσον αφορά ειδικότερα 
την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων, πιστεύω ότι οι ισχύοντες κανόνες είναι επαρκείς. 

Δ. Λειτουργία της ΕΚΤ και δημοκρατική λογοδοσία και διαφάνεια

47. Ποια θα είναι η προσωπική σας προσέγγιση σε σχέση με τον κοινωνικό διάλογο στην ΕΚΤ;

Σύμφωνα με την εμπειρία μου, ένας ανοικτός και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ του 
προσωπικού και της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι βασικός για την αποτελεσματική 
λειτουργία οποιουδήποτε θεσμικού οργάνου. Το ευτυχισμένο εργατικό δυναμικό μεριμνά για 
την εξασφάλιση παραγωγικών χώρων εργασίας και για τη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων 
υψηλής ποιότητας. Στην Τράπεζα της Ιταλίας πραγματοποιείται συνεχής διάλογος με τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις για όλα τα θέματα που αφορούν την ευημερία των εργαζομένων.

Για παράδειγμα, η διαχείριση των ωρών εργασίας στην Τράπεζα της Ιταλίας αποσκοπεί στην 
εξεύρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ μεγαλύτερης ικανοποίησης των εργαζομένων και 
υψηλότερου επιπέδου οργανωτικής αποδοτικότητας. Οι εργαζόμενοι μπορούν να κατανέμουν 
τις ώρες τους με ευελιξία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με διάφορους τρόπους (ευέλικτη 
ώρα έναρξης και μεσημεριανό διάλειμμα), εφόσον αυτό είναι συμβατό με τις εργασιακές τους 
υποχρεώσεις.

Αντιλαμβάνομαι ότι τα τελευταία χρόνια η ΕΚΤ έχει λάβει σημαντικά μέτρα για τη βελτίωση 
της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής του προσωπικού της. Θα ήθελα 
να επιστήσω την προσοχή της ΕΚΤ στην επιδίωξη των στόχων, επιτρέποντας στο προσωπικό 
ευελιξία ως προς τον τρόπο επίτευξής τους.

Αξιοποιώντας την προηγούμενη εμπειρία μου, θα ήθελα επίσης να συμβάλω στη διαμόρφωση 
ενός ισχυρότερου πνεύματος ενδυνάμωσης και ίσων ευκαιριών, ανεξάρτητα από το φύλο, την 
εθνικότητα ή άλλες διακρίσεις. Είναι σημαντικό να λαμβάνουμε μέτρα με βάση τακτικές 
έρευνες για το προσωπικό, μέσω των οποίων συγκεντρώνουμε τις απόψεις του προσωπικού 
σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος.

48. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λογοδοσία της ΕΚΤ. Ποια 
συμπεράσματα αποκομίζετε από τη σύγκριση με άλλες περιοχές δικαιοδοσίας (π.χ. Κογκρέσο των 
ΗΠΑ/Fed σε σύγκριση με Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/ΕΚΤ και με Κοινοβούλιο του Ηνωμένου 
Βασιλείου/Τράπεζα της Αγγλίας); Ποια μέτρα και ποιες μελλοντικές μεταρρυθμίσεις θα ενίσχυαν, 
κατά τη γνώμη σας, τη δημοκρατική λογοδοσία της ΕΚΤ έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Η λογοδοσία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης κεντρικής τραπεζικής. Μια κεντρική 
τράπεζα πρέπει να είναι ανεξάρτητη για να ασκεί αποτελεσματικά την εντολή της όσον αφορά 
τη σταθερότητα των τιμών. Από την ανεξαρτησία αυτή, ωστόσο, απορρέει η υποχρέωση να 
εξηγούνται και να αιτιολογούνται οι αποφάσεις πολιτικής στους πολίτες και στους εκλεγμένους 
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αντιπροσώπους τους. Ως εκ τούτου, η λογοδοσία αποτελεί ουσιαστικό θεμέλιο της νομιμότητας 
και της αποτελεσματικότητας των ανεξάρτητων κεντρικών τραπεζών κατά την άσκηση της 
εντολής τους.

Είναι πολύ δύσκολο να συγκριθεί η λογοδοσία των κεντρικών τραπεζών σε όλες τις περιοχές 
δικαιοδοσίας, λόγω των διαφορών στα θεσμικά πλαίσια, τις εντολές της κεντρικής τράπεζας, 
τα χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης και τις νομικές βάσεις. Οι αναλύσεις της de jure 
υποχρέωσης λογοδοσίας των κεντρικών τραπεζών δεν οδηγούν σε σημαντικές διαφορές ως 
προς τον βαθμό λογοδοσίας της ΕΚΤ, της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) και της Fed όσον αφορά 
τις ανταλλαγές σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Ωστόσο, οι de facto πρακτικές λογοδοσίας και ο 
τρόπος εξέλιξής τους με την πάροδο του χρόνου είναι ένα άλλο θέμα.

Όπως και η Fed και η Τράπεζα της Αγγλίας, η ΕΚΤ υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μέσω τακτικών δημόσιων ακροάσεων σε τριμηνιαία βάση στην αρμόδια 
επιτροπή. Επιπλέον, σε αντίθεση με τη Fed και την Τράπεζα της Αγγλίας, που δεν συμμετέχουν 
σε τέτοιες ακροάσεις, ο Πρόεδρος της ΕΚΤ εμφανίζεται ενώπιον της ολομέλειας για τη 
συζήτηση της ετήσιας έκθεσης της ΕΚΤ. Σε πολλές περιπτώσεις, η επιτροπή ECON κάλεσε τα 
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής να καταθέσουν σχετικά με συγκεκριμένα θέματα· ο 
Αντιπρόεδρος υποβάλλει την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ στην επιτροπή ECON.

Η αλληλεπίδραση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ηγεσίας της ΕΚΤ, κατά πάσα 
πιθανότητα, θα γίνει πιο εντατική με την πάροδο του χρόνου, παράλληλα με την αύξηση της 
πολυπλοκότητας του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και την 
εμφάνιση προκλήσεων για τη νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Εάν διοριστώ 
στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ, θα ήθελα να συμμετάσχω σε ανοικτό και 
εποικοδομητικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Ως απάντηση στην ανάγκη για διεξοδικότερο έλεγχο, η ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ανέπτυξαν νέους διαύλους λογοδοσίας. Η ΕΚΤ δημοσιεύει τις απαντήσεις της στις γραπτές 
ερωτήσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την απάντησή της στο ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ υπόκειται επίσης σε ρυθμίσεις λογοδοσίας όσον αφορά τον ρόλο της ως εποπτεύουσας 
τραπεζικής αρχής. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου εμφανίζεται 
τακτικά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 
Εποπτικού Συμβουλίου διαβιβάζονται τακτικά στην επιτροπή ECON.

Παρόμοια τάση παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια στην Ιταλία. Από την έναρξη της κρίσης, 
η Τράπεζα της Ιταλίας έχει ενισχύσει την αλληλεπίδρασή της με το Κοινοβούλιο και την 
υποχρέωση λογοδοσίας της σε αυτό. από το 2014 έως τα μέσα του 2019, τα μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής παρέστησαν σε 38 ακροάσεις. Επιπλέον ανταλλαγές 
πραγματοποιήθηκαν σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ του αντίστοιχου προσωπικού, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί, για παράδειγμα, ότι τα σχετικά δεδομένα και οι αναλύσεις είναι διαθέσιμα.

Για να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας με το κοινό, συμμετείχαμε επίσης σε ένα εκτεταμένο 
πρόγραμμα για την προσέγγιση όλων των τομέων της κοινωνίας. Προσωπικά, έχω συμμετάσχει 
σε συναντήσεις με πολίτες σε διάφορες ιταλικές πόλεις για να εξηγήσω τις πολιτικές μας και 
τις πολιτικές του Ευρωσυστήματος. Αυτό συνέβαλε στη βελτίωση της κατανόησης και της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στις πολιτικές αυτές.
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49. Τι θα κάνει συγκεκριμένα η ΕΚΤ για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στους 
καταλόγους επικρατέστερων υποψηφίων για τις ανώτατες θέσεις της ΕΚΤ στο μέλλον και πώς θα 
ενισχύσει συνολικά την πολυμορφία ως προς το φύλο στην ΕΚΤ, δεδομένου ότι προς το παρόν 
μόνο δύο από τα 25 μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ είναι γυναίκες ; Πώς προτίθεστε 
προσωπικά για τη βελτιώσετε την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στην ΕΚΤ; Πότε αναμένετε 
τα πρώτα αποτελέσματα των ενεργειών σας σε αυτό το πλαίσιο;

Η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων θα πρέπει να αποτελεί στόχο για την κεντρική τραπεζική 
κοινότητα στο σύνολό της και για το επάγγελμα των οικονομολόγων εν γένει. Κατά τους 
τελευταίους μήνες, δύο γυναίκες προτάθηκαν να προεδρεύσουν και να είναι μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της – ευελπιστώ ότι αυτό θα ενθαρρύνει τις εθνικές κεντρικές 
τράπεζες να είναι πιο τολμηρές όταν διορίζουν ανώτερα στελέχη. 

Δεδομένων των αρχικών συνθηκών, η ισορροπημένη ως προς τα φύλα σύνθεση της ηγεσίας 
της ΕΚΤ απαιτεί συγκεκριμένες και μακρόπνοες πρωτοβουλίες. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζω 
την πρόσφατη πρωτοβουλία της ΕΚΤ να δρομολογήσει ένα πρόγραμμα υποτροφιών για τις 
γυναίκες στα Οικονομικά, δεδομένου ότι συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός αγωγού που 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των φύλων.  

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η αντιμετώπιση της πρόκλησης της ισότητας των φύλων είναι 
ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο χωρίς συντομεύσεις. Προκειμένου να βελτιωθεί η ισορροπία των 
φύλων, πρέπει να υποστηριχθεί εξαρχής η επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών στις κεντρικές 
τράπεζες και γενικότερα στον τομέα των οικονομικών. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ενός ευρέος 
φάσματος εργαλείων, όπως: καθορισμό στόχων· μέτρα για να καταστεί το κεντρικό τραπεζικό 
περιβάλλον πιο φιλικό προς τις γυναίκες· βελτίωση του συνδυασμού μεταξύ οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής· υποβολή προτάσεων για θετικά πρότυπα ρόλων. 

Η Τράπεζα της Ιταλίας άρχισε να εξετάζει ζητήματα που αφορούν το φύλο ήδη πριν από 
χρόνια. Το σημερινό συμβούλιο έδωσε ώθηση στη διαδικασία αυτή, υιοθετώντας ένα πολυετές 
στρατηγικό σχέδιο, καθορίζοντας στόχους και ορίζοντας έναν διαχειριστή για την πολυμορφία 
που είναι υπεύθυνος για την προώθηση πολιτικών ένταξης και την υποστήριξη της 
επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών. Οι εσωτερικές πολιτικές μας στοχεύουν όλο και 
περισσότερο στη διασφάλιση της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα. Η εισαγωγή ενός 
ευρέος φάσματος δυνατοτήτων έξυπνης εργασίας και η διαθεσιμότητα δομών παιδικής 
μέριμνας συνέβαλαν στη διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής, ιδίως, αλλά όχι μόνο, για τις γυναίκες· η θέσπιση προγραμμάτων καθοδήγησης, η 
ισορροπημένη ως προς το φύλο σύνθεση των συμβουλίων προαγωγών, η καθιέρωση στόχων 
για διευθυντικά καθήκοντα συνέβαλαν στη μείωση των έμμεσων διακρίσεων. 

Τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών είναι απτά: το 30 % των διευθυντικών στελεχών είναι 
σήμερα γυναίκες, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με λίγα χρόνια πριν· βρισκόμαστε μπροστά από 
τον στόχο μας, ο οποίος αναμένεται να φθάσει το 35 % έως το 2022 και θα εξακολουθήσει να 
βελτιώνεται (όσον αφορά την ασφαλιστική εποπτική αρχή της Ιταλίας, της οποίας είμαι 
πρόεδρος, το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν διευθυντικές θέσεις ανέρχεται σε 50 %).

Πραγματοποιήσαμε διεξοδικές αναλύσεις των θεμάτων φύλου. Το 2012 δρομολογήσαμε – και 
στη συνέχεια δημοσιοποιήσαμε – ένα σφαιρικό ερευνητικό σχέδιο, στο πλαίσιο του οποίου 
μετρήσαμε το χάσμα μεταξύ των φύλων στην ιταλική οικονομία· διερευνήσαμε τα οφέλη της 
πολυμορφίας, τόσο σε μικροοικονομικό (π.χ. όσον αφορά τη διακυβέρνηση των εταιρειών, 
ορισμένες πτυχές των επιδόσεων των τραπεζών) όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο (π.χ. 
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όσον αφορά τον αντίκτυπο στην αύξηση του ΑΕΠ της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών 
στην αγορά εργασίας)· εντοπίσαμε τα εμπόδια στην ισότητα των φύλων στην ιταλική 
οικονομία (π.χ. ζητήματα που αφορούν τον συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, 
έμμεσες διακρίσεις, πολιτισμικοί παράγοντες). Η έρευνα έχει συμβάλει σημαντικά στη 
συζήτηση στην Ιταλία σχετικά με τις πολιτικές απαντήσεις.

Πιστεύω ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η ΕΚΤ εργάστηκε για θέματα που 
σχετίζονται με το φύλο, υποστηρίζω δε πλήρως την περαιτέρω ανάπτυξη, η οποία εκτείνεται 
από τη βελτίωση του εσωτερικού και εξωτερικού αγωγού μέχρι την παροχή στις γυναίκες 
περισσότερων ευκαιριών όσον αφορά τα πολυάριθμα ευαίσθητα και εξαιρετικά πολύπλοκα 
καθήκοντα που εκτελούνται σε μια κεντρική τράπεζα: η ΕΚΤ θα πρέπει να εξετάσει το 
ενδεχόμενο μιας στρατηγικής προτεραιότητας για την προσέλκυση και την ανάπτυξη 
γυναικείων ταλέντων σε όλα τα επίπεδα.

Τέλος, η ΕΚΤ θα πρέπει επίσης να προωθήσει γενικότερα τη διαφορετικότητα της σκέψης. Σε 
έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία και βαθιά διασύνδεση, η έρευνα δείχνει 
ότι οι διάφορες ομάδες και η απαλλαγμένη από αποκλεισμούς συμπεριφορά παρέχουν τη 
δυνατότητα σε οργανώσεις να επιτύχουν καλύτερη επίδοση. Οι ομάδες που χαρακτηρίζονται 
από πολυμορφία είναι πιο ανθεκτικές στην προσπάθεια αποφυγής της ομαδικής σκέψης και 
έχουν αποδειχθεί καλύτερες στις διαδικασίες λήψης αξιόπιστων αποφάσεων.

50. Πώς βλέπετε πιθανές βελτιώσεις για τη λογοδοσία της ΕΚΤ έναντι του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) όσον αφορά την επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα; Πού 
βάζετε τη διαχωριστική γραμμή όσον αφορά την εντολή του ΕΕΣ; 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την ΕΚΤ, 
όπως προβλέπεται στις Συνθήκες της ΕΕ και ιδίως στο άρθρο 27 παράγραφος 2 του 
καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ. Η ανεξάρτητη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
της διαχείρισης της ΕΚΤ συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση της εντολής της ΕΚΤ. Ως εκ 
τούτου, η ΕΚΤ θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει το έργο του ΕΕΣ, ιδίως παρέχοντας πλήρη 
πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Ταυτόχρονα, το ΕΕΣ θα πρέπει να γνωρίζει τα όρια του ρόλου του και να σέβεται τα προνόμια 
της ΕΚΤ όταν λαμβάνει ανεξάρτητες αποφάσεις για τα καθήκοντά του.  

51. Πιστεύετε ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να εφαρμόζει εσωτερικά τα πρότυπα της νέας οδηγίας σχετικά 
με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης; Πότε 
αναμένετε να θεσπίσει η ΕΚΤ ειδικές διαδικασίες για την προστασία των των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος;  

Οι υγιείς ρυθμίσεις σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών, δηλαδή οι κατάλληλοι δίαυλοι 
καταγγελίας και η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, συμβάλλουν στη στήριξη 
της ακεραιότητας ενός ιδρύματος και της εμπιστοσύνης σε αυτό. Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ, ως 
δημόσιος οργανισμός, θα πρέπει να αποδίδει μεγάλη σημασία στην επάρκεια των ρυθμίσεων 
στον εν λόγω τομέα. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών έχουν 
ζωτική σημασία τόσο από τη σκοπιά της διαχείρισης των κινδύνων όσο και από την άποψη της 
εργασιακής νοοτροπίας. Με τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με το πλαίσιο 
δεοντολογίας, η ΕΚΤ έχει επίσης ζητήσει από τις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος και από τις 
ΕΑΑ των ΕΕΜ να εγκρίνουν κανόνες και διαδικασίες σχετικά με την καταγγελία 
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δυσλειτουργιών σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.  

Στην Τράπεζα της Ιταλίας έχουμε δημιουργήσει μια ιστοσελίδα στην οποία οι εργαζόμενοι και 
οι σύμβουλοι των διαμεσολαβητών που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ιταλίας ή άλλα 
πρόσωπα μπορούν, σύμφωνα με ορισμένους απλούς κανόνες, να καταγγέλλουν παραβιάσεις 
της νομοθεσίας ή παραπτώματα των διοικητικών στελεχών. Η Τράπεζα της Ιταλίας εγγυάται 
το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, 
μεταξύ άλλων για να τους προστατεύσει από τυχόν αντίποινα. Παρόμοια διαδικασία, η οποία 
βασίζεται σε διαφορετικό δίαυλο, επιτρέπει στους υπαλλήλους και τους συμβούλους της 
Τράπεζας της Ιταλίας να επισημαίνουν παρατυπίες και παραπτώματα που διαπράχθηκαν είτε 
από τους συναδέλφους τους είτε από τα διοικητικά στελέχη τους.

Η νέα «οδηγία για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος», παράλληλα με τις βέλτιστες 
πρακτικές, τις πολιτικές και τις διαδικασίες άλλων θεσμικών οργάνων, αποτελεί σημείο 
αναφοράς για την ΕΚΤ όσον αφορά την ενίσχυση του πλαισίου για τους μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος. Πρόκειται για μια προτεραιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ την 
οποία υποστηρίζω πλήρως.  

52. Ποια γνώμη έχετε για το γεγονός ότι το Συμβούλιο κατά το παρελθόν αγνόησε μία φορά τη 
γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον διορισμό ενός μέλους της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ΕΚΤ; Θα αποδεχθείτε τον διορισμό σας ως Προέδρου της ΕΚΤ, εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ψηφίσει εναντίον του; 

Ο έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί θεμέλιο λογοδοσίας, και η λογοδοσία – 
σε συνδυασμό με την ανεξαρτησία – είναι ουσιαστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα 
και τη νομιμότητα της ΕΚΤ. Για τους λόγους αυτούς, προσβλέπω στη συνεργασία με τους 
βουλευτές του ΕΚ στην επιτροπή ECON. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στη γνωμοδότηση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας διορισμού και ελπίζω ότι αυτό θα 
είναι το θεμέλιο για μια ειλικρινή σχέση εμπιστοσύνης κατά τα επόμενα έτη. 

Ωστόσο, δεν είμαι αρμόδιος να συζητήσω τους αντίστοιχους ρόλους και τις αρμοδιότητες του 
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου στο δίκαιο της ΕΕ όσον αφορά το πλαίσιο διορισμού. 
Πιστεύω ότι τα δύο θεσμικά όργανα μπορούν να συμφωνήσουν για την καλύτερη επιλογή προς 
το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.    

53. Πιστεύετε ότι θα ήταν σκόπιμο εσείς ή άλλα ανώτερα στελέχη της ΕΚΤ να συμμετέχουν στην 
«Ομάδα των τριάντα» κεντρικών τραπεζιτών και ηγετών του χρηματοπιστωτικού κλάδου ή σε 
παρόμοιες ομάδες ή ενώσεις;  

Όπως επισημαίνεται στην απάντησή μου αριθ. 46, όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 
και το προσωπικό τηρούν αυστηρά πρότυπα διαφάνειας, δεοντολογίας και διακυβέρνησης τα 
οποία καθορίζει η ΕΚΤ. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να αλληλεπιδρούν τακτικά και ανοικτά 
με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό 
τομέα. Αυτό θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν σχετικές πληροφορίες για βασικές οικονομικές 
και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις. 

Δεν έχω πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα για την Ομάδα των 30. Σύμφωνα με τον ιστότοπό 
της, στα μέλη της συμπεριλαμβάνονται ανώτεροι κεντρικοί τραπεζίτες και εξέχοντες 
ακαδημαϊκοί, και επί του παρόντος δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτά κάποιο μέλος της ΕΚΤ. Το 
ζήτημα τέθηκε κατά το παρελθόν στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να δω στο μέλλον ποια θα είναι 
η στάση σας σε αυτό το σημαντικό ζήτημα διακυβέρνησης. 
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Ο ενιαίος κώδικας συμπεριφοράς που εγκρίθηκε από την ΕΚΤ το 2019 θέσπισε ειδικούς 
κανόνες για τις σχέσεις με τις ομάδες συμφερόντων, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές 
συγκρούσεις συμφερόντων και η πιθανότητα παρανοήσεων. Τα μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής πρέπει, ιδίως στις επαφές τους με τις ομάδες συμφερόντων, να λαμβάνουν υπόψη 
την ανεξαρτησία τους και τις υποχρεώσεις τους ως προς το επαγγελματικό απόρρητο. 
Επιπλέον, οι βασικές αρχές για την εξωτερική επικοινωνία που ορίζονται από την ΕΚΤ 
προβλέπουν ειδικούς κανόνες για την αλληλεπίδραση με τους εκπροσώπους του ιδιωτικού 
τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ομάδων συμφερόντων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών. 

Θεωρώ ότι το πλαίσιο αυτό εξυπηρετεί την ΕΚΤ και παρέχει μια καλή ισορροπία μεταξύ των 
αξιών και των υποχρεώσεων του θεσμικού οργάνου και της ανάγκης δημιουργίας επαφών με 
τους αντισυμβαλλόμενους του ιδιωτικού τομέα. Οι παρατηρήσεις σας θα ήταν ευπρόσδεκτες, 
εάν νομίζετε ότι η ισορροπία αυτή πρέπει να προσαρμοστεί. 

54. Στο παρελθόν, η ΕΚΤ δρομολόγησε πρωτοβουλίες όπως η AnaCredit και η Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία για την Κατανομή του Χρέους (EDDI), οι οποίες δεν βρίσκονταν στον πυρήνα της 
εντολής της ΕΚΤ. Πώς βλέπετε τον ρόλο της ΕΚΤ στις πρωτοβουλίες αυτές και πού θέτετε τη 
διαχωριστική γραμμή σε σχέση με τα προνόμια του νομοθέτη; 

Η Συνθήκη και το καταστατικό του ΕΣΚΤ αναθέτουν στην ΕΚΤ και το Ευρωσύστημα σαφή 
εντολή για τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών. Επιπλέον, η ΕΚΤ έχει σημαντικό 
συμφέρον να συγκεντρώσει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη στήριξη και, κατά συνέπεια, για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων της, όπως ορίζονται στη Συνθήκη. Εν προκειμένω, το άρθρο 
5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ απαιτεί από την ΕΚΤ – σε συνεργασία με τις 
εθνικές κεντρικές τράπεζες – να συλλέγει όλες τις στατιστικές πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για τη δέουσα εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων. Ως εκ τούτου, τόσο η νομική 
εντολή της ΕΚΤ όσο και οι ειδικές κανονιστικές απαιτήσεις παρέχουν τη δυνατότητα στην 
ΕΚΤ να αναλαμβάνει ρυθμιστικές πρωτοβουλίες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι οι 
πιστωτικές στατιστικές και τα συστήματα πληρωμών. 

Για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας δεδομένα για την οικονομία της ζώνης του ευρώ και τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Ωστόσο, τα συγκεντρωτικά δεδομένα δεν παρέχουν πάντοτε 
ακριβή περιγραφή των υποκείμενων εξελίξεων, καθώς ενδέχεται να αντισταθμίζουν 
ανομοιογενείς τάσεις, οι οποίες ενδέχεται ωστόσο να είναι κατατοπιστικές, συγκεκριμένες ανά 
χώρα, τομεακές και/ή σε επίπεδο επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό, η συνολική εικόνα μπορεί 
ενίοτε να είναι παραπλανητική και να οδηγεί σε εσφαλμένη τεκμηρίωση της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων. Το στοιχείο έχει καταστεί ακόμη πιο εμφανές από τότε που ξέσπασε η παγκόσμια 
κρίση, η οποία κατέδειξε ότι η συνεκτίμηση του βαθμού ανάλυσης στις οικονομικές και 
νομισματικές αναλύσεις του Ευρωσυστήματος μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη, τόσο για 
τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής όσο και για την εποπτεία. 

Η πρωτοβουλία AnaCredit συνίσταται στην επεξεργασία εξαιρετικά αναλυτικών πιστωτικών 
δεδομένων, η οποία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πολυπλοκότητα και τις 
διασυνδέσεις των οικονομιών της ζώνης του ευρώ και των χρηματοπιστωτικών αγορών και, ως 
εκ τούτου, θα μπορούσε να οδηγήσει στο μέλλον σε πιο τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές 
αποφάσεις πολιτικής. 
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Οι εν λόγω στατιστικές πρωτοβουλίες πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τόσο τη νομοθεσία 
της ΕΕ και όσο την επιβάρυνση των μονάδων παροχής στοιχείων. Όσον αφορά την πρώτη 
παράμετρο, απαιτείται στενή και συνεχής συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ και της Eurostat. Η 
συνεργασία αυτή διευκόλυνε, μέχρι σήμερα, τον αποτελεσματικό καταμερισμό εργασίας 
μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, αποφεύγοντας τις αναποτελεσματικές επικαλύψεις ή τα 
κενά δεδομένων. Όσον αφορά τη δεύτερη παράμετρο, πιστεύω ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να 
συνεχίσει τη γόνιμη πρακτική της διεξαγωγής δημόσιων διαβουλεύσεων σχετικά με τις 
ρυθμίσεις της για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, οι οποίες παρέχουν στους πολίτες, στους φορείς 
της αγοράς και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις 
τους.

Τέλος, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες απαντήσεις, η Συνθήκη αναθέτει στην ΕΚΤ και το 
Ευρωσύστημα σαφή εντολή όσον αφορά τα συστήματα πληρωμών. Αυτό τους επιτρέπει να 
αναλάβουν ρυθμιστικές πρωτοβουλίες στα συστήματα πληρωμών, καθώς και να 
λειτουργήσουν ως καταλύτης αλλαγής. Ένας από τους στόχους είναι η περαιτέρω ανάπτυξη 
εναρμονισμένων προτύπων, κανόνων και διαδικασιών. Για τον λόγο αυτό, η ΕΚΤ διερευνά επί 
του παρόντος – μέσω της EDDI (Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Κατανομή του Χρέους) 
– τη δυνατότητα στήριξης της εναρμονισμένης έκδοσης και διανομής χρεογράφων σε ευρώ 
στην ΕΕ. Στις 22 Μαΐου 2019, η ΕΚΤ δρομολόγησε διαβούλευση της αγοράς με τους 
διαμεσολαβητές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους 
σχετικά με το σχέδιο, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει το 
Ευρωσύστημα σε αυτό. Όσον αφορά τον καθορισμό των επακόλουθων ενεργειών της ,είναι 
πράγματι σημαντικό το γεγονός ότι η ΕΚΤ – σύμφωνα με την εντολή της – λαμβάνει δεόντως 
υπόψη τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από τη διαβούλευση με την αγορά, προκειμένου να 
αξιολογήσει εάν – και σε ποιον βαθμό – το σχέδιο θα ανταποκρινόταν στο συμφέρον του 
ιδιωτικού τομέα. 
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