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Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητέ κύριε Φράγκο,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε η κα Irene Tinagli, Πρόεδρος της Επιτροπής
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 20 Ιανουαρίου 2020.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) της ζώνης
του ευρώ μειώθηκε σε 0,7% τον Μάρτιο του 2020, από 1,2% τον Φεβρουάριο. Με βάση την απότομη μείωση
των ισχυουσών τιμών του πετρελαίου και των τιμών των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του
πετρελαίου τον Μάρτιο, ο μετρούμενος πληθωρισμός είναι πιθανόν να μειωθεί σημαντικά τους επόμενους
μήνες. Οι δείκτες των προσδοκιών για τον πληθωρισμό έχουν μειωθεί και οι μετρήσεις του υποκείμενου
πληθωρισμού παραμένουν σε γενικές γραμμές υποτονικές. H εξάπλωση του κορωνοϊού προσθέτει μια νέα,
σημαντική πηγή καθοδικού κινδύνου για τις προοπτικές ανάπτυξης η οποία επηρεάζει επίσης τις προοπτικές
για τον πληθωρισμό. Ωστόσο, η ισορροπία μεταξύ των καθοδικών πιέσεων στον πληθωρισμό που
συνδέονται με την ασθενέστερη ζήτηση και των ανοδικών πιέσεων που σχετίζονται με δυσλειτουργίες του
εφοδιασμού περιβάλλεται από σημαντική αβεβαιότητα.
Κατά τη συνεδρίασή του στις 12 Μαρτίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη λήψη ολοκληρωμένης
δέσμης μέτρων νομισματικής πολιτικής. Αυτά τα μέτρα, σε συνδυασμό με τα σημαντικά μέτρα τόνωσης της
οικονομίας μέσω της νομισματικής πολιτικής που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, θα στηρίξουν τη ρευστότητα
και τις συνθήκες χρηματοδότησης για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες και θα συμβάλουν στη
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διατήρηση της ομαλής παροχής πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία, στηρίζοντας έτσι τη σύγκλιση
του πληθωρισμού προς τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας.1 Επιπλέον, στις 18 Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφάσισε να ξεκινήσει το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (Pandemic
Emergency Purchase Programme – PEPP), με συνολικό ύψος 750 δισεκ. ευρώ, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι σοβαροί κίνδυνοι για τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και τις
προοπτικές για τη ζώνη του ευρώ λόγω της έξαρσης και της κλιμακούμενης διάδοσης του κορωνοϊού COVID19.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να επεκτείνει το φάσμα των περιουσιακών στοιχείων που
κρίνονται επιλέξιμα στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (corporate
sector purchase programme - CSPP) στα μη χρηματοπιστωτικά εμπορικά χρεόγραφα και να χαλαρώσει τα
κριτήρια παροχής εξασφαλίσεων, προσαρμόζοντας τις βασικές παραμέτρους κινδύνου του πλαισίου για τις
εξασφαλίσεις.
Σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ της τραπεζικής εποπτείας και της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, θα ήθελα
πρώτα να υπενθυμίσω την εντολή της ΕΚΤ. Το άρθρο 127 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει με σαφήνεια ότι ο πρωταρχικός στόχος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών
Τραπεζών (ΕΣΚΤ) «είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών». Επιπλέον, αναφέρει ότι το «ΕΣΚΤ
συμβάλλει στην εκ μέρους των αρμόδιων αρχών ομαλή άσκηση πολιτικών που αφορούν […] τη σταθερότητα
του χρηματοπιστωτικού συστήματος». Συγκεκριμένα καθήκοντα που σχετίζονται με την προληπτική εποπτεία
των τραπεζών ανατέθηκαν στην ΕΚΤ με τον κανονισμό ΕΕΜ3 σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 6 της
Συνθήκης. Προκειμένου να αποτρέπονται πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, η ΕΚΤ είναι υποχρεωμένη να
ασκεί τα καθήκοντα της νομισματικής πολιτικής εντελώς χωριστά από τα καθήκοντα της εποπτείας σύμφωνα
με το άρθρο 25 του κανονισμού ΕΕΜ.
Σύμφωνα με αυτόν τον διαχωρισμό καθηκόντων, στις 12 Μαρτίου, η ΕΚΤ ανακοίνωσε σειρά μέτρων
προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της θα μπορούν να συνεχίσουν να
εκπληρώνουν τον ρόλο τους όσον αφορά τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, καθώς οι
οικονομικές επιδράσεις του κορωνοϊού καθίστανται εμφανείς.4

Με εκτίμηση,
[υπογραφή]
Christine Lagarde
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Βλ. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.el.html.
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Βλ. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html.
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων
(ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).
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Βλ. https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200312~43351ac3ac.en.html
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