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ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 9ης Φεβρουαρίου 2009
κατόπιν αιτήµατος του κυπριακού Υπουργείου Οικονοµικών αναφορικά µε νοµοσχέδιο που
τροποποιεί τους περί της ∆ιαχείρισης των Εσόδων και ∆απανών και του Λογιστικού της
∆ηµοκρατίας, καθώς και για άλλα συναφή θέµατα Νόµους του 2002 και 2004
(CON/2009/12)

Εισαγωγή και νοµική βάση
Στις 16 Ιανουαρίου 2009 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτηµα του κυπριακού
Υπουργείου Οικονοµικών για τη διατύπωση γνώµης αναφορικά µε νοµοσχέδιο που τροποποιεί τους περί
της ∆ιαχείρισης των Εσόδων και ∆απανών και του Λογιστικού της ∆ηµοκρατίας, καθώς και για άλλα
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συναφή θέµατα Νόµους του 2002 και 2004 (εφεξής το «νοµοσχέδιο»).
Η αρµοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώµης βασίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 4 της συνθήκης
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έκτη περίπτωση της
απόφασης 98/415/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 σχετικά µε τη διαβούλευση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας µε τις εθνικές αρχές για τα σχέδια νοµοθετικών διατάξεων2, καθώς το
νοµοσχέδιο αφορά κανόνες εφαρµoστέους σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, στο βαθµό που αυτοί
επηρεάζουν ουσιωδώς τη σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και αγορών. Η παρούσα
γνώµη εκδόθηκε από το διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του
εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

1.

Σκοπός και βασικά χαρακτηριστικά του νοµοσχεδίου

1.1

Το νοµοσχέδιο εκκινεί από την τρέχουσα αναταραχή στις παγκόσµιες χρηµατοπιστωτικές αγορές
και από την επιθυµία των κυπριακών αρχών να δηµιουργήσουν τις συνθήκες που θα τους
επιτρέψουν

να

λαµβάνουν

χωρίς

καθυστέρηση

τα

απαραίτητα

µέτρα

στήριξης

των

χρηµατοοικονοµικών οργανισµών, συµβάλλοντας στη διαφύλαξη της εµπιστοσύνης προς το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Σκοπός του νοµοσχεδίου, σύµφωνα και µε την αιτιολογική έκθεση
που το συνοδεύει, είναι η διαµόρφωση ενός πλαισίου που θα επιτρέπει στο κυπριακό Υπουργικό
Συµβούλιο, «σε περίοδο χρηµατοοικονοµικής κρίσης», επί του παρόντος ή στο µέλλον, να
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Νόµος αριθ. 112(I)/2002, Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας αριθ. 3621, 12.7.2002, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής ο
«βασικός νόµος»).
ΕΕ L 189 της 3.7.1998, σ. 42.

λαµβάνει, κατόπιν πρότασης του υπουργού Οικονοµικών και διαβούλευσης µε τον διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), µέτρα για αντιµετώπιση των προβληµάτων ρευστότητας
ή και φερεγγυότητας που επηρεάζουν χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς εγκατεστηµένους στην
Κύπρο και για σκοπούς ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης ή και του ισολογισµού τους, «µε όρους
που αυτό θα καθορίζει», χωρίς να είναι αναγκαία η κύρωση των εν λόγω µέτρων από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων.
1.2

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του νοµοσχεδίου, µε το οποίο προστίθεται νέο άρθρο 30Α στο βασικό
νόµο, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να λαµβάνει οποιαδήποτε από τα ακόλουθα µέτρα σε
σχέση µε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς που τελούν σε δυσπραγία: i) χορήγηση
κυβερνητικών δανείων σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς, ii) χορήγηση κυβερνητικών
εγγυήσεων σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς, iii) παροχή κεφαλαίου σε χρηµατοοικονοµικούς
οργανισµούς έναντι της απόκτησης ισότιµης συµµετοχής στην ιδιοκτησιακή δοµή τους, iv) αγορά
περιουσιακών στοιχείων χρηµατοοικονοµικών οργανισµών και v) χορήγηση κυβερνητικών
δανείων ή εγγυήσεων, έναντι κατάλληλου τιµήµατος, ή και καταβολή χορηγίας σε σχέδια
προστασίας καταθέσεων ή επενδυτών χρηµατοοικονοµικών οργανισµών. ∆εδοµένου ότι το
νοµοσχέδιο παρέχει απλώς τα βασικά στοιχεία ενός γενικού πλαισίου κυβερνητικής στήριξης του
εγχώριου χρηµατοοικονοµικού συστήµατος, η ΕΚΤ αντιλαµβάνεται ότι οι όροι και οι
προϋποθέσεις υπό τις οποίες το Υπουργικό Συµβούλιο πρόκειται να λαµβάνει µέτρα θα
καθορίζονται κατά περίπτωση από το ίδιο και ότι το νέο άρθρο 30Α θα ενεργοποιείται χωρίς
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έγκριση των τυπικών µέτρων εφαρµογής του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων . Το νοµοσχέδιο,
το οποίο δεν προβλέπει ηµεροµηνία λήξης της ισχύος των εξουσιών που ανατίθενται στο
Υπουργικό

Συµβούλιο,

ορίζει

ότι

«πριν

από

την

εφαρµογή

σχεδίου

στήριξης

του

χρηµατοοικονοµικού τοµέα […] ακολουθούνται οι πρόνοιες των περί Ελέγχου των Κρατικών
4

Ενισχύσεων Νόµων» .

2.

Γενικές παρατηρήσεις

2.1

Η ΕΚΤ έχει εκδώσει σειρά γνωµών, κατόπιν αιτήµατος των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών,
σχετικά µε εθνικά µέτρα υιοθετούµενα προς αντιµετώπιση της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής
5

κρίσης . Λόγω του εκτενούς πεδίου εφαρµογής των µέτρων στήριξης που προβλέπονται στο
νοµοσχέδιο και της προοπτικής να µην της παρασχεθεί στο µέλλον η ευκαιρία σχολιασµού των
όποιων τυπικών µέτρων εφαρµογής, η ΕΚΤ καλεί την αιτούσα αρχή να λάβει υπόψη τις
παρατηρήσεις που η ίδια διατύπωσε σε πρόσφατες γνώµες της αναφορικά µε συναφή σχέδια
3

4

Παρά ταύτα, το νοµοσχέδιο προβλέπει ότι ο αρµόδιος υπουργός υποβάλλει ad hoc και περιοδικά εκθέσεις στη Βουλή
των Αντιπροσώπων, µε τις οποίες την ενηµερώνει για τη λήψη τυχόν µέτρων στήριξης του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού
τοµέα (βλ. άρθρο 2 του νοµοσχεδίου).
Νόµος αριθ. 30(I)/2001, Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας αριθ. 3481, 16.3.2001, όπως τροποποιήθηκε. Οι περί
Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόµοι ενσωµάτωσαν στην κυπριακή έννοµη τάξη το κοινοτικό κεκτηµένο στο πεδίο
της νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων, αναθέτοντας το καθήκον της παρακολούθησης της ορθής εφαρµογής του
στην Κύπρο στο Γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.
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Όλες οι γνώµες της ΕΚΤ είναι διαθέσιµες στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).
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νοµοθετικών διατάξεων άλλων κρατών µελών, µερικές εκ των οποίων αναπαράγονται ρητά
παρακάτω.
2.2

Εξάλλου, η ΕΚΤ επιθυµεί να επιστήσει την προσοχή της αιτούσας αρχής στις κατευθύνσεις που
παρέσχε το Συµβούλιο Ecofin στα κράτη µέλη βάσει των συµπερασµάτων του κατά τη συνεδρίαση
6

της 7ης Οκτωβρίου 2008 , καθώς και στη ∆ιακήρυξη των αρχηγών κρατών της ζώνης του ευρώ
7

της 12ης Οκτωβρίου 2008 (εφεξής η «∆ιακήρυξη») . Η ΕΚΤ υπογραµµίζει ιδίως ότι όλες οι
πρωτοβουλίες που προκρίνουν οι αρµόδιες εθνικές αρχές προς αποκατάσταση της εµπιστοσύνης
προς τις χρηµατοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να είναι συντονισµένες και να αποβλέπουν στην
υλοποίηση των κοινών αυτών αρχών µε γνώµονα την ανάγκη στενής συνεργασίας µε άλλα κράτη
µέλη και µε τα θεσµικά όργανα της Κοινότητας. Οι αρχές που περιέχονται στη ∆ιακήρυξη, καθώς
και τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Ecofin, υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
8

15ης/16ης Οκτωβρίου 2008 .
2.3

Η ΕΚΤ υπογραµµίζει επίσης ότι έχει ύψιστη σηµασία, οι ενέργειες στήριξης στις οποίες
προβαίνουν οι εθνικές αρχές να µην εµποδίζουν την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής της ζώνης
9

του ευρώ ή/και τη διενέργεια των πράξεων αναχρηµατοδότησης του Ευρωσυστήµατος . Λόγω των
αλληλεπιδράσεων µεταξύ των πολιτικών για την αντιµετώπιση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης στα
διάφορα κράτη µέλη, οι γνώµες της ΕΚΤ έχουν επίσης τονίσει τη σηµασία µιας συντονισµένης
προσέγγισης σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειµένου να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη προς τις
χρηµατοπιστωτικές αγορές.
2.4

Ενόψει των γενικών αυτών παρατηρήσεων και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών κατευθύνσεων
που έχουν παράσχει έως σήµερα η ΕΚΤ και τα θεσµικά όργανα της Κοινότητας, η ΕΚΤ επιθυµεί
να διατυπώσει τις ακόλουθες παρατηρήσεις σε σχέση µε το νοµοσχέδιο.
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Βλ. συµπεράσµατα του Συµβουλίου Ecofin της 7ης Οκτωβρίου 2008 («Immediate Responses to Financial Turmoil»), τα
οποία είναι διαθέσιµα στο δικτυακό τόπο της απελθούσας Γαλλικής προεδρίας (www.ue2008.fr). To Συµβούλιο Ecofin
συνέστησε τα ακόλουθα: i) οι παρεµβάσεις θα πρέπει να είναι έγκαιρες και η στήριξη κατ’ αρχήν προσωρινή, ii) θα
πρέπει να προστατεύονται τα συµφέροντα των φορολογουµένων, iii) οι υπάρχοντες µέτοχοι θα πρέπει να υφίστανται τις
δέουσες συνέπειες της παρέµβασης, iv) οι κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να επιφέρουν αλλαγή στη διοίκηση,
v) τα στελέχη της διοίκησης δεν θα πρέπει να αποκοµίζουν αδικαιολόγητα οφέλη, vi) οι κυβερνήσεις θα πρέπει να έχουν,
µεταξύ άλλων, το δικαίωµα παρέµβασης σε θέµατα αµοιβών, vii) πρέπει να προστατεύονται τα έννοµα συµφέροντα των
ανταγωνιστών, ιδίως µέσω των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, και viii) θα πρέπει να αποφεύγονται περαιτέρω
αρνητικές επιπτώσεις.
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Το κείµενο της ∆ιακήρυξης είναι διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο της απελθούσας Γαλλικής προεδρίας (www.ue2008.fr).
Tα κράτη µέλη συµφώνησαν: i) διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών ρευστότητας για τα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα, ii) διευκόλυνση της χρηµατοδότησης των τραπεζών, iii) χορήγηση επιπλέον κεφαλαίων στα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε σκοπό τη διασφάλιση της προσήκουσας λειτουργίας της οικονοµίας, iv) πρόβλεψη
επαρκούς αναδιάρθρωσης των κεφαλαίων των τραπεζών που βρίσκονται σε δυσπραγία, v) διασφάλιση επαρκούς
ευελιξίας στην εφαρµογή των λογιστικών κανόνων και vi) ενίσχυση των διαδικασιών συνεργασίας µεταξύ ευρωπαϊκών
χωρών.
Βλ. Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Βρυξελλών της 15ης/16ης Οκτωβρίου, παράγραφος 3 συµπερασµάτων της προεδρίας.
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Βλ. ενδεικτικά παράγραφο 3.2 γνώµης CON/2008/52 της ΕΚΤ της 17ης Οκτωβρίου 2008 κατόπιν αιτήµατος του
Υφυπουργού Οικονοµικών Υποθέσεων της Ισπανίας σχετικά µε βασιλικό νοµοθετικό διάταγµα για τη δηµιουργία
Ταµείου για την απόκτηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και σχετικά µε βασιλικό νοµοθετικό διάταγµα το οποίο
θεσπίζει επείγοντα χρηµατοπιστωτικά και οικονοµικά µέτρα σε σχέση µε το συντονισµένο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης
των κρατών της ζώνης του ευρώ, και παράγραφο 3.7 γνώµης CON/2008/81 της ΕΚΤ της 1ης ∆εκεµβρίου 2008 κατόπιν
αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών της Ουγγαρίας αναφορικά µε σχέδιο νόµου για την ενίσχυση του συστήµατος
χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης.

3

3.

Ειδικές παρατηρήσεις

3.1

Πεδίο εφαρµογής, λεπτοµερείς κανόνες και όροι ενεργοποίησης των εθνικών µέτρων στήριξης

3.1.1 Η ΕΚΤ σηµειώνει ότι το άρθρο 2 του νοµοσχεδίου δεν καθορίζει τους όρους, κανόνες ή
περιορισµούς που πρόκειται να διέπουν την παροχή των σκοπούµενων κυβερνητικών µέτρων
στήριξης. Τα εν λόγω στοιχεία θα καθορίζονται κατά περίπτωση, εφόσον και όταν γίνεται χρήση
των εξουσιών του Υπουργικού Συµβουλίου.
3.1.2 Ενόψει των παραπάνω η ΕΚΤ συστήνει ανεπιφύλακτα στην αιτούσα αρχή την αποσαφήνιση του
ρυθµιστικού πεδίου των προτεινόµενων κυβερνητικών µέτρων στήριξης. Επίσης, εφιστά την
προσοχή στη σηµασία της θέσπισης ενός διαφανούς και προβλέψιµου πλαισίου. Κάτι τέτοιο
µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε τον ρητό καθορισµό στο νοµοσχέδιο, αφενός, των όρων και
προϋποθέσεων βάσει των οποίων οι εγχώριοι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί θα µπορούν να
κάνουν χρήση του εν λόγω πλαισίου, αποκλειστικά σε έκτακτες περιπτώσεις, αφετέρου δε των
παραµέτρων και περιορισµών της άσκησης των εξουσιών του Υπουργικού Συµβουλίου, όταν αυτό
αποφασίζει εάν και υπό ποιους όρους θα ενεργοποιήσει το νέο άρθρο 30Α
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Σε ό,τι αφορά τον

ορισµό της «χρηµατοοικονοµικής κρίσης», η ΕΚΤ αντιλαµβάνεται ότι οι οικονοµικές δυσχέρειες
που αντιµετωπίζουν µεµονωµένα ιδρύµατα εµπίπτουν στην έννοια της χρηµατοοικονοµικής κρίσης
κατά το νοµοσχέδιο µόνο όταν είναι δυνατό να προβλεφθούν πιθανές συστηµικές διαταραχές και
θα επικροτούσε εν προκειµένω την εισαγωγή σχετικής διευκρίνισης.
3.2

Επιλογή επωφελούµενων οργανισµών

3.2.1 Η ΕΚΤ εφιστά την προσοχή της αιτούσας αρχής στη ∆ιακήρυξη που προβλέπει, µεταξύ άλλων, ότι
οι ενέργειες των κρατών µελών θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να αποτρέπονται οι
στρεβλώσεις των ισότιµων όρων ανταγωνισµού, και ότι όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που
έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε χώρες της ζώνης του ευρώ, καθώς και οι θυγατρικές
αλλοδαπών ιδρυµάτων που ασκούν σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων τους στη ζώνη του
ευρώ, θα πρέπει να είναι επιλέξιµα, προκειµένου να επωφελούνται από τις εν λόγω ενέργειες. Η
ΕΚΤ έχει ήδη σηµειώσει ότι ρυθµίσεις που µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν προνοµιακή
11

µεταχείριση υπέρ συγκεκριµένων ιδρυµάτων θα πρέπει να αποφεύγονται .
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Εν προκειµένω βλ., ενδεικτικά, παράγραφο 3.3 γνώµης CON/2008/61 της ΕΚΤ της 28ης Οκτωβρίου 2008 κατόπιν
αιτήµατος του Υπουργού Οικονοµικών του Βελγίου σχετικά µε σχέδιο βασιλικού διατάγµατος για την εφαρµογή του
νόµου της 15ης Οκτωβρίου 2008 αναφορικά µε µέτρα για την ενίσχυση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και ιδίως
την παροχή κρατικής εγγύησης για τη χορήγηση πιστώσεων στο πλαίσιο της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, σε
σχέση µε την προστασία των καταθέσεων και ορισµένων προϊόντων ασφάλειας ζωής και την τροποποίηση του νόµου της
2ας Αυγούστου 2002 σχετικά µε την εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες,
καθώς και παράγραφο 3.3 γνώµης CON/2009/2 της ΕΚΤ της 7ης Ιανουαρίου 2009 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου
Οικονοµικών της Λετονίας σχετικά µε σχέδιο κανονισµού που θεσπίζει διαδικασίες έκδοσης και εποπτείας εγγυήσεων
τραπεζικών δανείων.
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Βλ. παράγραφο 3.4 γνώµης CON/2008/48 της ΕΚΤ της 15ης Οκτωβρίου 2008 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργού
Οικονοµικών της Ιρλανδίας σχετικά µε σχέδιο νόµου για τη χρηµατοπιστωτική στήριξη των πιστωτικών ιδρυµάτων για
το έτος 2008.
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3.2.2 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του νοµοσχεδίου, οι διατάξεις του εφαρµόζονται στους
«χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς» που αναφέρονται σε αυτό, εφόσον έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας από τις αρµόδιες εθνικές αρχές στην Κύπρο. Η ΕΚΤ αντιλαµβάνεται ότι, πλην των
υποκαταστηµάτων τραπεζών και άλλων χρηµατοοικονοµικών οργανισµών µε έδρα εκτός της
Κύπρου, που δεν είναι επιλέξιµα, το νοµοσχέδιο εφαρµόζεται σε όλους τους κυπριακούς
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς, περιλαµβανοµένων των εγκατεστηµένων στην Κύπρο
θυγατρικών αλλοδαπών χρηµατοοικονοµικών οργανισµών. Η ΕΚΤ χαιρετίζει την εφαρµογή του
νοµοσχεδίου βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, η οποία κατατείνει στη διατήρηση της ισότιµης
µεταχείρισης των εγχώριων και αλλοδαπών χρηµατοοικονοµικών οργανισµών στην Κύπρο.
Επίσης, η ΕΚΤ σηµειώνει ότι από αυτή την άποψη το νοµοσχέδιο συνάδει και µε τις κατευθύνσεις
12

της Επιτροπής όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιµότητας των επωφελούµενων ιδρυµάτων .
3.3

Τα προτεινόµενα µέτρα στήριξης και η ενιαία νοµισµατική πολιτική της ζώνης του ευρώ

3.3.1 Σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη, τα κράτη µέλη πρέπει να δρουν συντονισµένα, προκειµένου να
αποσοβείται ο κίνδυνος εµφάνισης σηµαντικών εθνικών διαφορών που θα µπορούσαν να
προκαλέσουν στρεβλώσεις στις ευρωπαϊκές χρηµατοπιστωτικές αγορές. Οι αρχηγοί κρατών της
ζώνης του ευρώ αναγνώρισαν εξάλλου την ανάγκη στενής συνεργασίας µε την ΕΚΤ, προκειµένου
να διασφαλίζεται εναρµόνιση µε το πλαίσιο διαχείρισης της ρευστότητας και συµβατότητα µε το
πλαίσιο διενέργειας των πράξεων του Ευρωσυστήµατος. Εν προκειµένω η ΕΚΤ σηµειώνει ότι η
ασυντόνιστη λήψη αποφάσεων από τα κράτη µέλη θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς µπορεί να
προκαλέσει κατάτµηση της αγοράς χρήµατος της ζώνης του ευρώ. Με βάση τα παραπάνω η ΕΚΤ
επιθυµεί να διατυπώσει τις ακόλουθες ειδικότερες παρατηρήσεις σχετικά µε την πιθανή χρήση, στο
µέλλον, των εξουσιών που παρέχονται βάσει του νοµοσχεδίου.
3.3.2

Πρώτον, από το νέο άρθρο 30Α συνάγεται ότι οι κρατικές εγγυήσεις είναι δυνατόν να χορηγούνται
για την κάλυψη κάθε είδους υποχρέωσης των εγχώριων χρηµατοοικονοµικών οργανισµών και των
εθνικών συστηµάτων εγγύησης. Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ αντιλαµβάνεται ότι το νοµοσχέδιο κατ’
ουσίαν δεν αποκλείει από το πεδίο εφαρµογής του, ρητά ή σιωπηρά, τις διατραπεζικές καταθέσεις,
τις υποχρεώσεις µειωµένης εξασφάλισης ή τις εξασφαλισµένες υποχρεώσεις (όπως οι καλυµµένες
οµολογίες). Η ΕΚΤ επαναλαµβάνει τη θέση της ότι οι κρατικές εγγυήσεις δεν θα πρέπει να
καλύπτουν διατραπεζικές καταθέσεις, ιδίως διότι κάτι τέτοιο θα µπορούσε: i) να οδηγήσει σε
µείζονα στρέβλωση στα διάφορα εθνικά τµήµατα της αγοράς χρήµατος της ζώνης του ευρώ,
αυξάνοντας ενδεχοµένως τη δραστηριότητα έκδοσης βραχυπρόθεσµου χρέους στα κράτη µέλη και,
κατ’ επέκταση, πλήττοντας την εφαρµογή της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής που αποτελεί
αποκλειστική αρµοδιότητα του Ευρωσυστήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 105 παράγραφος 2 της
συνθήκης, και ii) να επηρεάσει τη µετάδοση των αποφάσεων νοµισµατικής πολιτικής. Η ΕΚΤ
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Βλ. «Ανακοίνωση της Επιτροπής – Εφαρµογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα µέτρα που λήφθηκαν για
τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης»,
παράγραφος 18.
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συνιστά την τροποποίηση του νοµοσχεδίου, προκειµένου να αποκλείονται ρητά οι ως άνω
υποχρεώσεις.
3.3.3 ∆εύτερον, η ΕΚΤ αντιλαµβάνεται ότι η κυπριακή κυβέρνηση δύναται να εκδίδει κρατικές
εγγυήσεις για δάνεια που λαµβάνονται από τράπεζες. Η ΕΚΤ υπενθυµίζει στην αιτούσα αρχή ότι η
χορήγηση κυβερνητικών εγγυήσεων του τραπεζικού χρέους θα πρέπει να αποσκοπεί στα
ακόλουθα: i) στην αντιµετώπιση των προβληµάτων χρηµατοδότησης φερέγγυων τραπεζών µε
περιορισµένη ρευστότητα, βελτιώνοντας τη λειτουργία της αγοράς όσον αφορά το πιο
µακροπρόθεσµο τραπεζικό χρέος, ii) στη διαφύλαξη των ισότιµων όρων ανταγωνισµού µεταξύ
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και στην αποσόβηση στρεβλώσεων της αγοράς, και iii) στη
διασφάλιση της εναρµόνισης µε το πλαίσιο διαχείρισης της ρευστότητας από την ΚΤΚ.
Ακολούθως προς τη ∆ιακήρυξη, η ΕΚΤ σηµειώνει επιπλέον ότι οι κυβερνήσεις της ζώνης του
ευρώ θα πρέπει να παρέχουν περιορισµένης διάρκειας κυβερνητική εγγύηση για την έκδοση νέου
µεσοπρόθεσµου (έως πέντε έτη) τραπεζικού χρέους υποκείµενου σε προνοµιακή ικανοποίηση
(senior debt). Η ΕΚΤ συνιστά την τροποποίηση του νοµοσχεδίου, προκειµένου να αποτυπωθούν
στις διατάξεις του τα παραπάνω.
3.3.4 Τρίτον, όσον αφορά την τιµή των κρατικών εγγυήσεων, η ΕΚΤ υπογραµµίζει ότι, χάριν της
διασφάλισης ισότιµων όρων ανταγωνισµού, είναι εξαιρετικά σηµαντικό να λαµβάνεται µέριµνα
για την εναρµόνιση του καθορισµού των εν λόγω τιµών εντός της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ.
Ειδικότερα, είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι κατά τον καθορισµό της τιµής των κρατικών
εγγυήσεων λαµβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι και οι συνθήκες της αγοράς και ότι ο καθορισµός
αυτός βασίζεται στο αγοραίο κόστος αντίστοιχης εγγύησης. Εν προκειµένω υπενθυµίζεται ότι το
διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ εξέτασε το κατάλληλο πλαίσιο για την παροχή κυβερνητικών
εγγυήσεων του τραπεζικού χρέους και συµφώνησε επί ορισµένων συστάσεων, στις οποίες και
εφιστά την προσοχή της αιτούσας αρχής13.
3.3.5 Τέταρτον, η ΕΚΤ υπενθυµίζει στην αιτούσα αρχή ότι είναι σηµαντικό να διασφαλίζεται ότι τα
επωφελούµενα πιστωτικά ιδρύµατα δεν προσπορίζονται οφέλη καταχρώµενα το εγγυηµένο
καθεστώς τους, προκειµένου να προβούν σε διόγκωση του επιπέδου των δραστηριοτήτων τους,
στρεβλώνοντας την αγορά και διευκολύνοντας την ασυνήθη µεγέθυνση της λογιστικής τους
κατάστασης. Εν προκειµένω η ΕΚΤ επαναλαµβάνει τη σηµασία της θέσπισης κατάλληλων
εχεγγύων, όπως όρια στη διάθεση χρηµατοπιστωτικών προϊόντων στην αγορά ή στην επέκταση
δραστηριοτήτων βάσει των κρατικών εγγυήσεων. Η ΕΚΤ συνιστά την τροποποίηση του
νοµοσχεδίου, προκειµένου να συµπεριληφθούν σε αυτό τα εν λόγω εχέγγυα.
3.3.6 Πέµπτον, όσον αφορά τη δυνατότητα αγοράς περιουσιακών στοιχείων χρηµατοοικονοµικών
οργανισµών από την κυπριακή κυβέρνηση, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, η ΕΚΤ επιθυµεί να
διατυπώσει τις ακόλουθες παρατηρήσεις που είναι σηµαντικές από την άποψη της νοµισµατικής
13 Βλ. τις συστάσεις του διοικητικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 20ής Νοεµβρίου 2008 σχετικά
µε τον καθορισµό των τιµών των κρατικών εγγυήσεων, οι οποίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ
(www.ecb.europa.eu).
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πολιτικής. Μολονότι τα εν λόγω µέτρα αναµένεται να έχουν θετική επίδραση στην αποκατάσταση
της εµπιστοσύνης προς το κυπριακό τραπεζικό σύστηµα, η τιµή αγοράς των περιουσιακών
στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών οργανισµών από την κυπριακή κυβέρνηση είναι σηµαντικό να
καθορίζεται µε συντονισµένο τρόπο εντός της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ, προκειµένου να µην
εµποδίζεται η µετάδοση των αποφάσεων της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής. Η εν λόγω
παρατήρηση ισχύει και για τα δάνεια που µπορεί να χορηγεί η κυπριακή κυβέρνηση στους
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο.
3.3.7 Έκτον, όπως προαναφέρθηκε, το νοµοσχέδιο δεν προβλέπεται ρητά ως µέτρο προσωρινής
διάρκειας, ούτε και περιλαµβάνει στο κείµενό του ενδείξεις αναφορικά µε την περιορισµένη
διάρκεια οποιουδήποτε µέτρου στήριξης λαµβάνουν οι αρµόδιες εθνικές αρχές στην Κύπρο. Η
ΕΚΤ υπενθυµίζει ότι προγράµµατα αόριστης διάρκειας, όπως το προβλεπόµενο στο νοµοσχέδιο,
δεν συνάδουν µε τη ∆ιακήρυξη και ότι θα πρέπει να αποφεύγονται. Ειδικότερα, η ∆ιακήρυξη
εφιστά σαφώς την προσοχή στην ανάγκη πρόσδοσης προσωρινού χαρακτήρα στα εγχώρια
14

προγράµµατα στήριξης, ανεξαρτήτως της δυνατότητας παράτασης ή ανανέωσής τους . Η ΕΚΤ
συνιστά την εισαγωγή στο νοµοσχέδιο διάταξης σχετικά µε τον προσωρινό χαρακτήρα των µέτρων
στήριξης.
3.4

Όροι για την πραγµατοποίηση επενδύσεων κρατικών κεφαλαίων εντός της ζώνης του ευρώ

3.4.1 Ακολούθως προς τη ∆ιακήρυξη, η ΕΚΤ επαναλαµβάνει ότι η ασυντόνιστη λήψη αποφάσεων στα
κράτη µέλη πρέπει να αποφεύγεται, καθώς ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην
ακεραιότητα της ζώνης του ευρώ και να οδηγήσει σε σηµαντικές διαφοροποιήσεις στη µεταχείριση
των χρηµατοοικονοµικών οργανισµών στα κράτη µέλη. Η εν λόγω παρατήρηση ισχύει και για τα
µέτρα σχετικά µε τις επενδύσεις κρατικών κεφαλαίων.
3.4.2 Με την ευκαιρία αυτή η ΕΚΤ παραθέτει εκ νέου τις απόψεις που έχει διατυπώσει σε προηγούµενες
γνώµες της. Συγκεκριµένα, η ΕΚΤ εφιστά την προσοχή της αιτούσας αρχής στις ειδικότερες
συστάσεις του διοικητικού συµβουλίου της ΕΚΤ σχετικά µε το ζήτηµα της αναδιάρθρωσης
15

κεφαλαίου . Εν προκειµένω η ΕΚΤ σηµειώνει ότι κάθε µέτρο αναδιάρθρωσης κεφαλαίου θα
πρέπει να αποβλέπει στην ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης κατά βάση εύρωστων
χρηµατοοικονοµικών οργανισµών, µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας και την εµπέδωση της
σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος και τη διασφάλιση της κατάλληλης χρηµατοδότησης
της οικονοµίας. Ειδικότερα, κατά τον καθορισµό των όρων διενέργειας των αναδιαρθρώσεων
κεφαλαίου και της τιµής των χρηµατοδοτικών µέσων που προορίζονται για τη χορήγηση
κεφαλαίου της πρώτης βαθµίδας στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να προκρίνεται µια
14

15

«…Σε κάθε περίπτωση, οι ενέργειες αυτές θα σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να αποτρέπονται οι στρεβλώσεις των
ισότιµων όρων ανταγωνισµού και η ενδεχόµενη κατάχρηση των ρυθµίσεων αυτών σε βάρος των µη επωφελούµενων
ιδρυµάτων. Κατά συνέπεια, το πρόγραµµα στήριξης θα είναι περιορισµένο σε έκταση, προσωρινό (η έµφαση είναι του
γράφοντος) και θα εφαρµόζεται υπό τον επισταµένο έλεγχο των χρηµατοπιστωτικών αρχών ...» (∆ιακήρυξη, ό.π.,
υποσηµείωση 7). Βλ. επίσης Ανακοίνωση της Επιτροπής, ό.π., υποσηµείωση 12, παράγραφος 24.
Συστάσεις του διοικητικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 20ής Νοεµβρίου 2008 σχετικά µε τον
καθορισµό των τιµών των αναδιαρθρώσεων κεφαλαίων (εφεξής οι «συστάσεις»), διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ
(www.ecb.europa.eu).
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οµοιόµορφη προσέγγιση. Η ΕΚΤ υπογραµµίζει τη σηµασία που έχει ο κατάλληλος καθορισµός
των τιµών των αναδιαρθρώσεων κεφαλαίου ενόψει της ενίσχυσης της σταθερότητας του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, της διευκόλυνσης της αποκατάστασης των κανονικών συνθηκών
αγοράς και της διασφάλισης της προσήκουσας λειτουργίας της οικονοµίας. Εξάλλου, στις
συστάσεις της η ΕΚΤ υπογραµµίζει ότι για τον προσδιορισµό των όρων καθορισµού των τιµών
αναφορικά µε κεφαλαιακές ενισχύσεις θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι και οι
συνθήκες της αγοράς, οι δε τιµές θα πρέπει να καθορίζονται µε συνυπολογισµό του συγκεκριµένου
κινδύνου σε σχέση τόσο µε το εκάστοτε επιλεγόµενο µέσο κεφαλαιακής ενίσχυσης όσο και µε το
συγκεκριµένο κάθε φορά ίδρυµα. Θα πρέπει, τέλος, να επιλέγονται τα καταλληλότερα, βάσει των
χαρακτηριστικών τους, µέσα κεφαλαιακής ενίσχυσης (όπως προνοµιούχες µετοχές), ούτως ώστε
να προάγεται η σύντοµη λήξη της κρατικής κεφαλαιακής στήριξης των τραπεζών, χωρίς να
προκαλείται υπερβολική αύξηση του κόστους του κεφαλαίου.
3.4.3 Ακολούθως προς τη ∆ιακήρυξη, η ΕΚΤ επισηµαίνει εξάλλου την καθοριστική σηµασία της
εναρµόνισης όσον αφορά τη λήξη της ισχύος των εθνικών προγραµµάτων στήριξης του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα στην ΕΕ, και ιδίως εντός της ζώνης του ευρώ, περιλαµβανοµένων των
επενδύσεων κρατικών κεφαλαίων σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Εν προκειµένω είναι σηµαντικό
να προβλέπεται ρητά στο νοµοσχέδιο ο προσωρινός χαρακτήρας της παρέµβασης της κυπριακής
κυβέρνησης. Γενικότερα, ως προς την εφαρµογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα
µέτρα στήριξης των χρηµατοοικονοµικών οργανισµών που τα κράτη µέλη λαµβάνουν στο πλαίσιο
της τρέχουσας παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η ΕΚΤ εφιστά την προσοχή της αιτούσας
αρχής στην ανάγκη σύµπλευσης των προτεινόµενων ρυθµίσεων µε τις σχετικές διατάξεις του
κοινοτικού δικαίου και µε τα κριτήρια που έθεσε πρόσφατα η Επιτροπή στο πλαίσιο των
κατευθύνσεων που παρείχε σχετικά µε τη συµφωνία των προγραµµάτων στήριξης του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ16, και στην ανάγκη
διασφάλισης της περιορισµένης χρονικής διάρκειας του ρόλου του κράτους ως µετόχου, συνεπεία
ενδεχόµενης µελλοντικής αναδιάρθρωσης κεφαλαίου βάσει του νοµοσχεδίου. Εν προκειµένω, και
σύµφωνα µε τις συστάσεις, οι κυπριακές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα καθορισµού
των όρων εξαγοράς ή µετατροπής των χρηµατοδοτικών µέσων είτε µετά την παρέλευση ορισµένης
χρονικής περιόδου είτε ανάλογα µε την εξέλιξη των συνθηκών της αγοράς, προκειµένου να
διαφυλαχθεί ο προσωρινός χαρακτήρας της εκάστοτε κρατικής παρέµβασης και να αποτραπεί η
προσφυγή των χρηµατοοικονοµικών οργανισµών σε τέτοιες παρεµβάσεις για παρατεταµένες
χρονικές περιόδους.
3.5

Συµµετοχή κεντρικής τράπεζας στα µέτρα στήριξης

3.5.1 Η ΕΚΤ σηµειώνει ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του νοµοσχεδίου, το Υπουργείο Οικονοµικών
προτείνει διαβούλευση µε τον διοικητή της ΚΤΚ πριν από τη λήψη απόφασης υπέρ ή κατά της
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Βλ. ενδεικτικά παράγραφο 3.8 γνώµης CON/2008/68 της ΕΚΤ της 13ης Νοεµβρίου 2008 κατόπιν αιτήµατος του
Υπουργείου Οικονοµικών της Φιλανδίας σχετικά µε σχέδιο πρότασης της κυβέρνησης όσον αφορά νόµους που
τροποποιούν το νόµο για το Ταµείο Κρατικών Εγγυήσεων και το νόµο για τα πιστωτικά ιδρύµατα.
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στήριξης ενός εγχώριου χρηµατοοικονοµικού οργανισµού ή την άσκηση οποιασδήποτε από τις
εξουσίες που ανατίθενται. Αν και εκτιµά το γεγονός ότι το νοµοσχέδιο αναγνωρίζει την εκτενή
πείρα της ΚΤΚ στο συγκεκριµένο πεδίο, η ΕΚΤ προσδοκά επίσης ότι η συµµετοχή της ΚΤΚ στην
εν λόγω διαδικασία δεν θα επεκταθεί πέραν του συµβουλευτικού ης ρόλου και ότι, κατά τα λοιπά,
θα συνάδει πλήρως µε την απαγόρευση της νοµισµατικής χρηµατοδότησης που θεσπίζει το άρθρο
101 παράγραφος 1 της συνθήκης, σε συνδυασµό µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3603/93 του
Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 1993 για τον προσδιορισµό των εννοιών που είναι αναγκαίες για
την εφαρµογή των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 104 και στο άρθρο 104 Β
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παράγραφος 1 της συνθήκης . Η ΕΚΤ προσδοκά ιδίως ότι τα µέτρα στήριξης που προβλέπονται
στο νοµοσχέδιο θα χρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισµό και ότι, στο
βαθµό που η χρηµατοδότησή τους ενδέχεται να επισύρει την ανάγκη κρατικού δανεισµού, σε αυτή
δεν θα περιλαµβάνεται η εκ των προτέρων χρηµατοδότηση ή αναχρηµατοδότηση του κρατικού
18

προϋπολογισµού από την ΚΤΚ .
3.5.2 Η ΕΚΤ προσδοκά εξάλλου ότι το Υπουργικό Συµβούλιο θα κάνει χρήση των εξουσιών του σε
σχέση µε τα κρατικά µέτρα στήριξης κατά τρόπο που θα συνάδει πλήρως µε τη θεσµική και
οικονοµική ανεξαρτησία της ΚΤΚ, διασφαλίζοντας έτσι τη δέουσα εκπλήρωση των καθηκόντων
της τελευταίας βάσει της συνθήκης και του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών
Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εν προκειµένω επικροτείται η αναφορά του
νέου άρθρου 30Α στο άρθρο 6 των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµων του 2002 έως
2007.
3.6

Χρηµατοδότηση των σχεδίων εγγύησης των καταθέσεων
Η ΕΚΤ σηµειώνει ότι στο πεδίο εφαρµογής του νοµοσχεδίου έχουν περιληφθεί και σχέδια
εγγύησης των καταθέσεων. Η ΕΚΤ χαιρετίζει τη σκοπούµενη πρόβλεψη ενός µηχανισµού
έκτακτης χρηµατοδότησης για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των σχεδίων εγγύησης
των καταθέσεων, σηµαντικού στοιχείου που συµβάλλει στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.
Ωστόσο, διατηρεί επιφυλάξεις ως προς το αν η παροχή έκτακτης χρηµατοδότησης των σχεδίων
εγγύησης καταθέσεων θα πρέπει να προβλέπεται βάσει µηχανισµού διακριτικής ευχέρειας, όπως ο
θεσπιζόµενος στο νοµοσχέδιο. Πάντως η ΕΚΤ αντιλαµβάνεται ότι, επί του παρόντος, οι κανόνες
λειτουργίας του κυπριακού σχεδίου εγγύησης των καταθέσεων τελούν υπό τροποποίηση και ότι σε
εύθετο χρόνο η ίδια θα διατυπώσει περαιτέρω σχόλια επί των σχετικών πτυχών που αφορούν,
ιδίως, τη χρηµατοδότησή του.
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Βλ. ενδεικτικά παράγραφο 3.3 γνώµης CON/2008/88 της ΕΚΤ της 19ης ∆εκεµβρίου 2008 κατόπιν αιτήµατος του
Υπουργείου Οικονοµικών της Σλοβενίας σχετικά µε σχέδιο διατάγµατος που καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις
χορήγησης εγγυήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 86 α του νόµου για τα δηµόσια οικονοµικά, την παράγραφο 3.2.3 γνώµης
CON/2008/92 της ΕΚΤ της 22ας ∆εκεµβρίου 2008 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών της Σλοβενίας
σχετικά µε σχέδιο διατάγµατος που καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις πραγµατοποίησης κρατικών επενδύσεων
κεφαλαίων και µετατροπής των κρατικών απαιτήσεων σε µερίδια κεφαλαίου σύµφωνα µε το άρθρο 81 του νόµου για τα
δηµόσια οικονοµικά.
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Η παρούσα γνώµη θα δηµοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Φρανκφούρτη, 9 Φεβρουαρίου 2009.

[υπογραφή]

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET
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