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του Ζήση Μανούζα 
 

Ο Ζήσης Μανούζας έχει αποφοιτήσει από το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το τμήμα 

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδίκευση στον τομέα της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας. Από το 2013 είναι υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών (στο 

ίδιο τμήμα) και ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι : «Κοινωνική ανοχή της δημοσιονομικής λιτότητας 

στην ευρωζώνη: εξηγήσεις της πολιτικής οικονομίας». Διδάσκει μακροοικονομική θεωρία και πολιτική με την 

μορφή φροντιστηριακών μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει επίσης εργαστεί ως βοηθός ερευνητής 

στο Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στις θεματικές περιοχές: 

Ευρωπαϊκές Μακροοικονομικές Πολιτικές, Ανταγωνιστικότητα και Διεθνές Εμπόριο. 

 

*Το κείμενο αυτό υποβλήθηκε στον διαγωνισμό άρθρων νέων επιστημόνων που προκήρυξε το 

Παρατηρητήριο για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ το 2015. Παρουσιάστηκε στο 3ο Ετήσιο Συνέδριο του 

Παρατηρητηρίου και έλαβε το 1ο βραβείο  

                                                           
 

1 Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να παρουσιάζονται στα πλαίσια των 

εκδηλώσεων του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες που 

δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρούνται ότι 

αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του ιδρύματος, του διοικητικού συμβουλίου του, της διεύθυνσης ή των κατά περίπτωση 

και καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργαζομένων φορέων. 

mailto:eliamep@eliamep.gr
http://www.eliamep.gr/
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Πρόλογος 
  

Το συγκεκριμένο κείμενο εργασίας επιχειρεί να αναδείξει και να αναλύσει μία σειρά από 

ζητήματα που σχετίζονται με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να 

εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης στην ευρωζώνη. Ή ποσοτική 

χαλάρωση αποτελεί ένα μη συμβατικό εργαλείο άσκησης νομισματικής πολιτικής και η 

προσφυγή σε αυτό μαρτυρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διαμορφωτές 

πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν το ενδεχόμενο 

παγίδευσης της οικονομίας της ευρωζώνης στο τέλμα του χρόνιου αποπληθωρισμού και 

της υποτονικής μεγέθυνσης. Στο πλαίσιο αυτό φωτίζονται οι βασικές πτυχές και ρυθμίσεις 

του προγράμματος μέσα από τις οποίες καθίσταται αντιληπτή η προσπάθεια της 

νομισματικής αρχής να ασκήσει πολιτική ανάμεσα σε αποκλίνουσες πολιτικές προτιμήσεις 

και ασύμμετρες μακροοικονομικές τάσεις. Σε δεύτερο στάδιο αναλύονται οι δομικής, 

συγκυριακής και πολιτικής φύσεως παράμετροι που εκτιμάται ότι θα συνδιαμορφώσουν 

το βαθμό αποτελεσματικότητας της νομισματικής παρέμβασης. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν 

οι αποκλίνουσες οικονομικές επιδόσεις των κρατών μελών, το υπερβάλλον χρέος και η 

συνάφειά του με τον αποπληθωρισμό και τέλος οι εξωγενείς προκλήσεις του διεθνούς 

οικονομικού περιβάλλοντος. Στο τρίτο μέρος, ακολουθούν τα συμπεράσματα. 

 

Λέξεις Κλειδιά  
 

Ευρωζώνη, ποσοτική χαλάρωση, αποπληθωρισμός, υποτονική μεγέθυνση, χρέος 
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Οι βασικές πτυχές του προγράμματος ποσοτικής 

χαλάρωσης της ΕΚΤ βάσει της αρχικής 

απόφασης του Ιανουαρίου 2015 
 

Στις 22 Ιανουαρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

(ΕΚΤ) αποφάσισε την, από 9η Μαρτίου 2015, επέκταση του Προγράμματος Αγοράς 

Περιουσιακών Στοιχείων (Expanded Asset Purchase Programme – APP), το οποίο ξεκίνησε 

τον Σεπτέμβριο 2014 και προέβλεπε αγορές τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών 

στοιχείων (Asset-Backed Securities Purchase Programme – ABSPP) και καλυμμένων 

ομολογιών (Third Covered Bond Purchase Programme – CBPP3), ύψους €10 δισεκ. 

μηνιαίως. Σύμφωνα με την απόφαση του Ιανουαρίου, η ΕΚΤ διευρύνει το υφιστάμενο 

Πρόγραμμα με τη θέσπιση ενός προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων του 

δημόσιου τομέα (Public Sector Purchase Programme – PSPP) ύψους €50 δισεκ. σε μηνιαία 

βάση. Μέσω αυτού, το ευρωσύστημα αγοράζει στη δευτερογενή αγορά τίτλους 

επενδυτικής κλάσης,2 με νόμισμα το ευρώ, οι οποίοι εκδίδονται από τις κεντρικές 

κυβερνήσεις των χωρών μελών της ευρωζώνης, αναγνωρισμένους φορείς και διεθνείς 

οργανισμούς εγκατεστημένους στην ευρωζώνη και πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης 

εγκατεστημένες στην ευρωζώνη. Η εναπομένουσα ωρίμαση των επιλέξιμων χρεογράφων 

θα πρέπει να εκτείνεται από δύο έως τριάντα έτη, ενώ η απόδοσή τους στη λήξη θα πρέπει 

να είναι μεγαλύτερη από το επιτόκιο διευκόλυνσης καταθέσεων (-0,2% κατά την 

ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης). Το μέγεθος του διευρυμένου προγράμματος 

ανέρχεται, πλέον, στα €60 δισεκ. σε μηνιαία βάση,3 ενώ η διάρκειά του εκτείνεται στους 19 

μήνες (έως την 30η Σεπτεμβρίου 2016), με προοπτική, όμως, επέκτασης, μέχρις ότου 

διασφαλιστεί η διατηρήσιμη πορεία του πληθωρισμού προς τον επίσημο στόχο (λίγο κάτω 

από 2% ετησίως σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα). 4 Η λογική, το μέγεθος και η (ανοιχτή) 

διάρκεια των παρεμβάσεων, συνηγορούν υπέρ της άποψης πως πρόκειται για 

πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης,5 το οποίο θα οδηγήσει σε συνολική διεύρυνση του 

ισολογισμού της ΕΚΤ κατά περίπου €1,1 τρισεκ. μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016.  

                                                           
 

2 Στο Πρόγραμμα προβλέπεται και η αγορά κυβερνητικών ομολόγων που δεν αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στις αγορές, 

υπό την προϋπόθεση οι αντίστοιχες χώρες να έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής από τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Σταθερότητας. 
3 Το ποσό αναφέρεται στο μηνιαίο μέσο όρο των αγορών στο τέλος της διάρκειας του προγράμματος. Το ευρωσύστημα έχει την 

ευελιξία να αυξομειώνει τις παρεμβάσεις του γύρω από το συγκεκριμένο ποσό αναλόγως προς τις κρατούσες κάθε μήνα συνθήκες 

ρευστότητας στην οικονομία της ευρωζώνης.  
4 Για μία συνοπτική αναφορά στο διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων, βλ. δελτίο τύπου της ΕΚΤ(2015), 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr150122_1.el.html, καθώς επίσης και τη σχετική απόφαση της ΕΚΤ στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2015_121_r_0007_el_txt.pdf  
5 Η ποσοτική χαλάρωση λογίζεται ως ένα μέτρο μη συμβατικής επεκτατικής νομισματικής πολιτικής, με το οποίο η κεντρική 

τράπεζα, αυξάνοντας τη νομισματική βάση, προβαίνει σε μεγάλης κλίμακας αγορές χρεογράφων μεσαίας και μακράς ωρίμασης – 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr150122_1.el.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2015_121_r_0007_el_txt.pdf
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Από τις πρόσθετες αγορές ύψους €50 δισεκ. ανά μήνα, που αποτελούν και τη μεγάλη 

διεύρυνση του Προγράμματος Αγοράς Περιουσιακών Στοιχείων, το 12% διοχετεύεται σε 

αγορές χρεογράφων που εκδίδουν υπερεθνικοί και διεθνείς οργανισμοί εντός της 

ευρωζώνης και διατηρείται στο ενεργητικό της ΕΚΤ υπό καθεστώς επιμερισμένου κινδύνου. 

Το 88% επί της αξίας των αγορών αφορά, κυρίως, σε ομόλογα κεντρικών κυβερνήσεων 

και, σε πολύ μικρότερο βαθμό, τίτλους επιλέξιμων - λίγων στον αριθμό- εθνικών φορέων 

(σχήμα 1).6 Η εν λόγω κατανομή υπόκειται σε επανεξέταση από το ΔΣ της ΕΚΤ.  

 

Σχήμα 1 

Κατανομή των μηνιαίων αγορών περιουσιακών στοιχείων από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του 

διευρυμένου Προγράμματος Αγοράς Περιουσιακών Στοιχείων  

 

 

                                                                                                                                                                                            
 

κυρίως κυβερνητικών ομολόγων – με στόχο την μείωση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, και, μέσω αυτής, την τόνωση του 

ρυθμού μεγέθυνσης και του πληθωρισμού. Η καταφυγή σε πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης προϋποθέτει – μεταξύ άλλων –ότι τα 

βραχυπρόθεσμα ονομαστικά επιτόκια έχουν προσεγγίσει το μηδέν. Για ορισμούς της ποσοτικής χαλάρωσης βλ. ενδεικτικώς 

Klyuev et al. (2009, σελ. 9), ECB (2015c, σελ. 4), Den Haan (2016, σελ. 1).  
6 Για τη λίστα με τους διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς και τους αναγνωρισμένους εθνικούς φορείς, βλ. Claeys et al. (2015), 

πίνακες 1 και 2 αντίστοιχα, σελ. 3.  
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Η προτίμηση του Προγράμματος στα κυβερνητικά ομόλογα αποδίδεται αφενός στην 

ισχυρή επίδραση που ασκεί η αγορά των εν λόγω χρεογράφων στις συνθήκες 

χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και αφετέρου στο γεγονός πως πρόκειται 

για μία μεγάλη και με υψηλό βαθμό ρευστότητας αγορά (Coeure, 2015, σελ. 6). Πιο 

συγκεκριμένα, οι αποδόσεις των κυβερνητικών ομολόγων αποτελούν σημείο αναφοράς 

για το κόστος χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην 

ευρωζώνη, επηρεάζοντας τις αποδόσεις ενός μεγάλου εύρους χρηματοδοτικών 

εργαλείων.  Επιπλέον, ο σχετικά μεγάλος αριθμός διαθέσιμων προς αγορά κυβερνητικών 

ομολόγων και ο υψηλός βαθμός ρευστότητάς τους συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση 

των στρεβλώσεων που ενέχουν οι παρεμβάσεις της ΕΚΤ κατά τη διαμόρφωση των 

αγοραίων τιμών τους (ECB, 2015b, σελ.  17).  

Όσον αφορά στην κατανομή του κινδύνου από πιθανές ζημιές, η ΕΚΤ διατηρεί στον 

ισολογισμό της τους τίτλους που εκδίδουν οι διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί, οι οποίοι 

ανέρχονται στο 12% της αξίας των πρόσθετων παρεμβάσεων. Από το υπόλοιπο 88% που 

διοχετεύεται προς αγορές ομολόγων κυβερνήσεων και εθνικών υπηρεσιών, το 8% 

διενεργείται κεντρικά από την ΕΚΤ και υπάγεται σε καθεστώς επιμερισμένου κινδύνου, ενώ 

το 80% επιβαρύνει τις εθνικές κεντρικές τράπεζες σε περίπτωση πραγματοποίησης ζημιών. 

Η κατανομή των κυβερνητικών τίτλων από τις εθνικές κεντρικές Τράπεζες προσδιορίζεται 

από το μερίδιο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο εγγραφής της ΕΚΤ, το οποίο συναρτάται, 

πρωτίστως, από το ΑΕΠ και, δευτερευόντως, από το δημογραφικό παράγοντα (σχήμα 2). 

Συνοψίζοντας, το 20% των νέων παρεμβάσεων υπόκειται σε καθεστώς επιμερισμένου 

κινδύνου, ενώ για το υπόλοιπο 80% οι πιθανές ζημιές βαραίνουν τους ισολογισμούς των 

εθνικών κεντρικών τραπεζών του ευρωσυστήματος (σχήμα 3). 

Σχήμα 2 

Μερίδια συμμετοχής των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος στο κεφάλαιο 

εγγραφής της ΕΚΤ (συνολική αξία εισφορών μελών ευρωζώνης = 100) 
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Σχήμα 3 

Επιμερισμός κινδύνου του Διευρυμένου Προγράμματος  

Αγοράς Περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΤ  

 

 
Πηγή: ΕΚΤ 

 

Με τη συγκεκριμένη κατανομή το ΔΣ της ΕΚΤ επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, λαμβάνοντας 

συγχρόνως υπόψη τις ανησυχίες ορισμένων κυβερνήσεων σχετικά με πιθανές 

δημοσιονομικές επιπτώσεις του (ECB, 2015a, σελ. 5). Οι ανησυχίες αυτές αναφέρονται στο 

ενδεχόμενο αθέτησης πληρωμών κυβερνητικών ομολόγων που διατηρούνται στον 

ισολογισμό της ΕΚΤ, εφόσον αυτό θα οδηγούσε σε δημοσιονομική επιβάρυνση για το 

σύνολο των χωρών μελών της ευρωζώνης, εγείροντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ζήτημα 

ηθικού κινδύνου (Micossi, 2015). Οι φόβοι εντείνονται τόσο από το μεγάλο μέγεθος των 

παρεμβάσεων της ΕΚΤ, όσο και από την υπό προϋποθέσεις ανοιχτή διάρκεια του 

Προγράμματος. Ο συγκεκριμένος προβληματισμός ανάγεται στο ιδιάζον δομικό 

χαρακτηριστικό της ΟΝΕ, το οποίο δεν είναι άλλο από τη συνύπαρξη μίας ενιαίας 

νομισματικής πολιτικής με 19 αυτόνομες, δημοσιονομικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση, ο 

διοικητής της ΕΚΤ Mario Draghi υποστηρίζει πως ο σχεδιασμός του Προγράμματος 

εγγυάται την αποτελεσματικότητά του, παρά το σχετικά περιορισμένο βαθμό επιμερισμού 

του κινδύνου από πιθανές ζημιές (ECB, 2015a, σελ. 5).    

Επιπλέον, ο αρχικός σχεδιασμός του Προγράμματος προβλέπει την εφαρμογή δύο ορίων 

επί των αγορών τίτλων. Το πρώτο εφαρμόζεται ως ποσοστό επί της έκδοσης ανά 

κατηγορία χρεογράφων, ανέρχεται στο 25% και υπόκειται σε επανεξέταση από το ΔΣ μετά 

την παρέλευση έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος, ενώ το 

δεύτερο εφαρμόζεται επί των ανεξόφλητων τίτλων εκάστου εκδότη και ανέρχεται στο 33%. 

Μη 
επιμερισμένος 

κίνδυνος  
(Εθνικές 

Κεντρικές 
Τράπεζες) 

80% 

Τίτλοι 
Υπερεθνικών 

θεσμικών 
οργάνων  

12% 

Κυβερνητικοί  

τίτλοι και εθνικές 
υπηρεσίες 

8% Επιμερισμένος  

κίνδυνος 
20% 
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Η σκοπιμότητα του πρώτου ορίου ανάγεται στην αποτροπή του ενδεχομένου να 

αποτελέσει η ΕΚΤ αναστέλλουσα μειοψηφία σε πιθανή υπόθεση συντεταγμένης 

αναδιάρθρωσης χρέους μέσω ενεργοποίησης των Ρητρών Συλλογικής Δράσης (Coeure, 

2015).7 Η εισαγωγή του ορίου 33% ανά εκδότη αποσκοπεί στη διασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας του αγοραίου μηχανισμού διαμόρφωσης τιμών των 

χρεογράφων, καθώς το ευρωσύστημα σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να προκαλέσει 

εκτοπισμό της ιδιωτικής επένδυσης (ΕΚΤ, 2015c, σελ. 9).   

Τόσο ο περιορισμένος επιμερισμός του κινδύνου, όσο και τα όρια ανά τύπο έκδοσης και 

ανά εκδότη, υποδηλώνουν τις πολιτικής υφής δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΚΤ στην 

προσπάθειά της να εφαρμόσει ένα περισσότερο τολμηρό πρόγραμμα νομισματικής 

τόνωσης της συνολικής ζήτησης, ώστε να απομακρύνει την απειλή του πολύ χαμηλού 

πληθωρισμού. Φαίνεται, με άλλα λόγια, να υφίσταται μία αντισταθμιστική σχέση μεταξύ 

του βαθμού τόλμης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (σε όρους μεγέθους, 

διάρκειας και ανάληψης επιμερισμένου κινδύνου) και της προσπάθειας άμβλυνσης των 

ανησυχιών συγκεκριμένων κυβερνήσεων, έναντι του ενδεχομένου δημοσιονομικών 

μεταβιβάσεων δια της πλαγίας οδού – μέσω, δηλαδή, του ισολογισμού της ΕΚΤ – σε 

περίπτωση που η τελευταία υποστεί κεφαλαιακές απώλειες.   

  

                                                           
 

7  Η Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας προβλέπει την από 1η Ιανουαρίου 2013 συμπερίληψη των Ρητρών 

Συλλογικής Δράσης στα κυβερνητικά ομόλογα της ευρωζώνης με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, ώστε να καθίσταται 

ευχερέστερος ο συντονισμός των επενδυτών και να περιορίζεται η δυνατότητα παρεμπόδισης συντεταγμένων αναδιαρθρώσεων 

χρέους από μειοψηφούντες επενδυτές που αντιτίθενται σε αυτές. Στις Ρήτρες Συλλογικής Δράσης περιλαμβάνονται 

κωδικοποιημένες, ομοιόμορφες μέθοδοι τροποποίησης συγκεκριμένων παραμέτρων των κυβερνητικών ομολόγων, που ως 

αποτέλεσμα έχουν την αναδιάρθρωση του χρέους. Η ενεργοποίησή τους προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των επενδυτών που 

κατέχουν το 75% τουλάχιστον της αξίας των επίμαχων ομολόγων. Κατά συνέπεια, αν η ΕΚΤ κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 

25% της αξίας μίας συγκεκριμένης σειράς ομολόγων, τότε είτε θα πρέπει να συναινέσει σε πιθανή αναδιάρθρωση του χρέους 

παραβιάζοντας το άρθρο 123 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει την νομισματική 

χρηματοδότηση του χρέους είτε θα εμποδίσει τη συγκεκριμένη διαδικασία (βλ. σχετικά Claeys et al., 2015, σελ. 4)  
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Τροποποιήσεις του διευρυμένου Προγράμματος 

Αγοράς Περιουσιακών Στοιχείων  
 

Το ΔΣ της ΕΚΤ εισήγαγε σταδιακά αρκετές αλλαγές στον αρχικό σχεδιασμό του 

διευρυμένου προγράμματος, αποσκοπώντας αφενός στη διασφάλιση της ομαλής 

εφαρμογής του και αφετέρου στην περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Σε 

ό,τι αφορά την πρώτη επιδίωξη, ο κίνδυνος συνίστατο στο ενδεχόμενο ανεπαρκούς 

προσφοράς επιλέξιμων χρεογράφων, τουτέστιν, στο ενδεχόμενο να μην μπορεί το 

ευρωσύστημα να εξαντλήσει το διαθέσιμο προς αγορές ποσό. Όπως εξηγούν οι Claeys 

et al. (2015, σελ. 7-9), η αιτία εντοπίζεται στην περιοριστική επίδραση που ασκεί στην 

προσφορά τίτλων ο συνδυασμός των εφαρμοζόμενων ορίων ανά τύπο έκδοσης και 

εκδότη με τα κριτήρια καταλληλότητας των χρεογράφων και των αντισυμβαλλόμενων και 

τον κανόνα κατανομής των αγορών. Ενδεικτικά σημειώνεται πως για τα κυβερνητικά 

ομόλογα, που αποτελούν και τη μερίδα του λέοντος των αγορών, οι συγγραφείς 

υπολογίζουν πως μέχρι το Σεπτέμβριο 2016, οι αγορές του ευρωσυστήματος θα 

ανέρχονται σε €799,71 δισεκ., έναντι €836 δισεκ. που διατίθενται για τη συγκεκριμένη 

κατηγορία χρεογράφων.8 Η εξήγηση έγκειται στο γεγονός πως κάθε φορά που μία χώρα 

προσεγγίζει τα προαναφερθέντα όρια, οι αγορές θα βαίνουν μειούμενες. Μάλιστα, για 

αρκετές χώρες, η προσέγγιση των ορίων είναι πιθανό να λάβει χώρα πριν τη λήξη του 

προγράμματος.9 Αυτό αφορά κυρίως σε χώρες που είτε επηρεάζονται από προηγούμενες 

παρεμβάσεις του ευρωσυστήματος στα ομόλογά τους (Ελλάδα) είτε το ύψος των 

ανεξόφλητων τίτλων τους στη δευτερογενή αγορά είναι σχετικά περιορισμένο. Συν τοις 

άλλοις, οι επιλέξιμοι εθνικοί φορείς, οι τίτλοι των οποίων αποτελούν συμπληρωματική 

επιλογή για το ευρωσύστημα, είναι μόλις εφτά και περιορίζονται σε τρεις χώρες.10  

Όπως προϊδεάζουν οι παραπάνω διαπιστώσεις, αλλά και η καθήλωση του ρυθμού 

πληθωρισμού σε πολύ χαμηλά επίπεδα (-0,1% το Σεπτέμβριο 2015 σύμφωνα με στοιχεία 

της ΕΚΤ), το ΔΣ της ΕΚΤ μετέβαλε σταδιακά το σύνολο σχεδόν των αρχικών πτυχών του 

Προγράμματος. Οι αλλαγές κινήθηκαν προς την κατεύθυνση χαλάρωσης των 

περιορισμών στην προσφορά χρεογράφων και στην αύξηση του ισολογισμού της ΕΚΤ. 

Στο πλαίσιο αυτό αυξήθηκαν τα όρια ανά κατηγορία χρεογράφων και ανά εκδότη για 

τίτλους που εκδίδουν οι διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί, καθώς επίσης και το όριο ανά 

κατηγορία χρεογράφων του δημόσιου τομέα, με την επιφύλαξη, όμως, της κατά 

                                                           
 

8 Σύμφωνα με τους Claeys et al. (2015, σελ. 9), παρόμοιο πρόβλημα υφίσταται και για τα ομόλογα που εκδίδουν διεθνείς και 

υπερεθνικοί οργανισμοί  
9 Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Claeys et al. (2015), οι χώρες αυτές είναι οι Ελλάδα, Σλοβακία, Σλοβενία, Λετονία, 

Λιθουανία, Κύπρος, Λουξεμβούργο και Εσθονία.   
10 Βάσει του αρχικού σχεδιασμού του Προγράμματος, οι αναγνωρισμένοι εθνικοί φορείς εδράζονταν σε Γερμανία (4), Γαλλία(2) 

και Ισπανία (1).  
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περίπτωση επαλήθευσης πως η αύξηση αυτή δεν θα δίνει στο ευρωσύστημα μειοψηφία 

αρνησικυρίας σε περιπτώσεις συντεταγμένης αναδιάρθρωσης χρέους, οπότε και το όριο 

θα παρέμενε ως είχε. Επιπλέον, διευρύνθηκε το πεδίο αγορών τόσο μέσω αύξησης των 

εθνικών φορέων που λογίζονται ως κατάλληλοι αντισυμβαλλόμενοι, όσο και μέσω 

προσθήκης στο Πρόγραμμα, ομολόγων περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων και του 

επιχειρηματικού – μη χρηματοπιστωτικού – τομέα. Επίσης, με τη μείωση του επιτοκίου 

διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων κατά δέκα μονάδες βάσης (από -0,20% σε -0,30%), η 

ΕΚΤ απομάκρυνε το ενδεχόμενο αποκλεισμού από το Πρόγραμμα των γερμανικών 

ομολόγων με ελάχιστη ωρίμαση δέκα ετών, η απόδοση των οποίων τον Ιούνιο 2016 είχε 

πέσει στο -0,2% (στοιχεία από την ΕΚΤ).  

Παράλληλα με τα μέτρα άμβλυνσης των περιορισμών στην προσφορά χρεογράφων, το 

ΔΣ της ΕΚΤ αποφάσισε τη χρονική επέκταση του Προγράμματος μέχρι το Μάρτιο 2017, με 

προοπτική εκ νέου επιμήκυνσης σε περίπτωση απόκλισης του ρυθμού πληθωρισμού από 

την τιμή-στόχο. Επιπλέον, αποφασίστηκε η επανεπένδυση των ποσών από την εξόφληση 

των αποκτηθέντων τίτλων για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο.11 Τέλος, το 

ύψος των μηνιαίων παρεμβάσεων αυξήθηκε από €60 δισεκ. σε €80 δισεκ. για το σύνολο 

του διευρυμένου προγράμματος. Στο σημείο αυτό ας ληφθεί υπόψη η παρατήρηση των 

Claeys και Leandro (2016), οι οποίοι διατείνονται πως η αύξηση του ύψους των αγορών 

εντείνει μεν τη διευκολυντική στάση της νομισματικής πολιτικής, αυξάνει δε την πιθανότητα 

πρόωρης λήξης του Προγράμματος, καθώς επιταχύνει την πρόσκρουση των αγορών 

στα όρια, υπογραμμίζοντας, ως εκ τούτου, την ανάγκη νέων επιμηκύνσεων, διεύρυνσης 

του πεδίου επιλέξιμων τίτλων ή/και την κατάργηση των ορίων.  Ο πίνακας 1 καταγράφει τις 

αλλαγές που εισήγαγε το ΔΣ της ΕΚΤ επί των αρχικών σχεδιαστικών πτυχών του 

προγράμματος. 

  

                                                           
 

11 Σε διαφορετική περίπτωση, εξάλλου, θα αντιστρεφόταν μερικώς η διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.   
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   Πίνακας 1 

Τροποποιήσεις στο διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων 

 

 

 

  

Ημερομηνία 

απόφασης 

Περιεχόμενο της απόφασης 

 

3/9/2015 

Αύξηση από 25% σε 33% του ανώτατου ποσοστού έκδοσης που δύναται να 
κατέχει το Ευρωσύστημα. 
 
Πηγή: ECB 
 

 

 

 

 

3/12/2015 

 Μείωση επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων από -0,20% σε -0,30%, η 
οποία διατηρεί επιλέξιμα τα γερμανικά ομόλογα δεκαετούς 
διάρκειας. 

 Χρονική επιμήκυνση του προγράμματος μέχρι τον Μάρτιο 2017 με 
προοπτική νέας επιμήκυνσης. 

 Επανεπένδυση των ποσών από την εξόφληση τίτλων που έχουν 
αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών 
στοιχείων κατά τη λήξη τους, για όσο διάστημα κρίνεται 
απαραίτητο. 

 Προσθήκη στο πρόγραμμα εμπορεύσιμων χρεογράφων που 
εκδίδονται από τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις εντός 
ευρωζώνης, με τα ίδια κριτήρια επιλεξιμότητας που ισχύουν και για 
τους υπόλοιπους τίτλους του δημόσιου τομέα. 
 

Πηγή: ECB 
 

 

10/03/2016 

 Αύξηση του μηνιαίου ύψους των αγορών που διενεργεί η ΕΚΤ στο 
πλαίσιο του προγράμματος από €60 δισεκ. σε €80 δισεκ. 

 Προσθήκη στο Πρόγραμμα τίτλων του επιχειρηματικού τομέα, με 
έναρξη εφαρμογής από το δεύτερο τρίμηνο 2016. 

 Αύξηση του ορίου ανά τύπο έκδοσης και ανά εκδότη για 
υπερεθνικούς και διεθνείς οργανισμούς στην ευρωζώνη, από 25% 
και 33% αντίστοιχα, σε 50% και για τα δύο πεδία. 

 
 Πηγή: ECB 

 

2/6/2016 

Νέα, διευρυμένη, λίστα με εθνικές υπηρεσίες εντός ευρωζώνης οι τίτλοι των 
οποίων θεωρούνται επιλέξιμοι για το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της 
ΕΚΤ. 
 
Πηγή: ECB 

https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150903.el.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is151203.el.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160310_2.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/pspp.en.html
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Σκοπός και λογική του προγράμματος 

ποσοτικής χαλάρωσης 
 

Πρωταρχική επιδίωξη του Προγράμματος είναι η διατηρήσιμη επάνοδος του πληθωρισμού 

στην τιμή-στόχο (κάτω, αλλά πλησίον του 2% κατ’ έτος) μεσοπρόθεσμα.12 Ήδη από τον 

Οκτώβριο 2013, ο μέσος συνολικός πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ (βάσει μεταβολών 

στον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή-ΕνΔΤΚ) αποκλίνει σημαντικά από την τιμή-

στόχο, ενώ τον Ιανουάριο 2015 – οπότε και ανακοινώθηκε η απόφαση διεύρυνσης του 

Προγράμματος – κατέγραψε τη χαμηλότερη τιμή του (-0,6) από την έναρξη κυκλοφορίας 

του κοινού νομίσματος. Μέρος της φθίνουσας τροχιάς του πληθωρισμού εξηγείται από 

την εκτεταμένη και απότομη πτώση των τιμών της ενέργειας (σχήμα 4). Δεν θα πρέπει, 

ωστόσο, να παραβλέπεται το γεγονός πως και ο βασικός πληθωρισμός (ο πληθωρισμός 

άνευ των επιδράσεων των τιμών ενέργειας και ειδών διατροφής) καταγράφει προς τα 

κάτω απόκλιση από το επιθυμητό επίπεδο (σχήμα 5). Επιπλέον, το φαινόμενο του πολύ 

χαμηλού -και για ορισμένες χώρες αρνητικού- πληθωρισμού δεν περιορίζεται μόνο στην 

περιφέρεια της ευρωζώνης, αλλά παρατηρείται και στις χώρες του πυρήνα, με τις 

διαφορές ανάμεσα στις δύο κατηγορίες χωρών να αντανακλούν λιγότερο την τάση και 

περισσότερο το μέγεθος των αποκλίσεων (σχήμα 6). Η καθοδική πορεία του 

πληθωρισμού στις χώρες του πυρήνα συνεπάγεται μεγαλύτερο αποπληθωρισμό για την 

περιφέρεια, στο πλαίσιο προσαρμογής των σχετικών τιμών.  

Σχήμα 4 

Ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στις τιμές ενέργειας στην ευρωζώνη 

 

                                                           
 

12 Εισαγωγική δήλωση του διοικητή της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι στις 22 Ιανουαρίου 2015, 

http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150122.el.html  

http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150122.el.html
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Σχήμα 5 

Ετήσιος και βασικός ρυθμός πληθωρισμού στην ευρωζώνη* 

 

 
 

Σχήμα 6 

Ετήσιος συνολικός ρυθμός πληθωρισμού στην περιφέρεια και τον πυρήνα της ευρωζώνης* 

 

 

*Πυρήνας: Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο, Φινλανδία, Περιφέρεια: Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, 

Ιρλανδία, Πορτογαλία   
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Ειδικότερα ο Mario Draghi, στο πλαίσιο τεκμηρίωσης της απόφασης που έλαβε το ΔΣ της 

ΕΚΤ τον Ιανουάριο 2015, προέβη σε συνοπτική ανάλυση των μακροοικονομικών και 

νομισματικών δεδομένων εντός της ευρωζώνης.13  Σε αυτήν στάθηκε στην επίδραση της 

απότομης πτώσης των τιμών του πετρελαίου στον πληθωρισμό και στην πιθανότητα αυτή 

να οδηγήσει σε δευτερογενείς πτωτικές επιδράσεις στους μισθούς και τις τιμές, και, κατ’ 

επέκταση, σε μείωση των μεσοπρόθεσμων πληθωριστικών προσδοκιών. Αναφέρθηκε, 

επίσης, στον υποτονικό ρυθμό μεγέθυνσης της ευρωζώνης και στην ισχνή βελτίωση της 

προσφοράς και ζήτησης πιστώσεων, συνεπεία, μεταξύ άλλων, της συνεχιζόμενης φάσης 

απομόχλευσης στην οποία βρίσκονται ο δημόσιος ή/και ο  ιδιωτικός τομέας. Δεδομένου 

ότι το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης μειώθηκε στο 0,05% το Σεπτέμβριο 

2014, η αναχαίτιση της πτωτικής πορείας του πληθωρισμού, η τόνωση των επενδύσεων 

και η μείωση του παραγωγικού κενού, δικαιολογούν την απόφαση της ΕΚΤ για περαιτέρω 

χαλάρωση της ασκούμενης νομισματικής πολιτικής, μέσω ενός προγράμματος ποσοτικής 

χαλάρωσης. 14  

Η πρόθεση της ΕΚΤ να αντιστρέψει τον πολύ χαμηλό – και για ορισμένους μήνες αρνητικό 

– ρυθμό μεταβολής του πληθωρισμού, μπορεί αρχικώς να προξενεί απορίες. Η μείωση 

του γενικού επιπέδου των τιμών προκαλεί αύξηση της αγοραστικής δύναμης και, μέσω της 

επίδρασης στο πραγματικό επιτόκιο, αύξηση της αξίας της αποταμίευσης. Πώς 

τεκμηριώνεται, επομένως, η σκοπιμότητα της ΕΚΤ να ανακόψει την πτωτική πορεία του 

πληθωρισμού; Με μία πρώτη ανάγνωση, οι διαπιστώσεις αυτές φαίνεται να αμφισβητούν 

τη σκοπιμότητα της σχετικής παρέμβασης της ΕΚΤ. Εντούτοις, η αναχαίτιση της καθοδικής 

τροχιάς του πληθωρισμού αντλεί επαρκή θεωρητική θεμελίωση, τόσο σε 

μακροοικονομικούς όρους ανάλυσης, όσο και από την οικονομική συγκυρία στην οποία 

βρίσκεται η ευρωζώνη. Ειδικότερα, μία παρατεταμένη περίοδος πολύ χαμηλού – πολλώ δε 

μάλλον αρνητικού – ρυθμού πληθωρισμού μπορεί να προκαλέσει τις ακόλουθες 

αρνητικές επιδράσεις: 

 Μείωση της τρέχουσας κατανάλωσης λόγω των φθινουσών πληθωριστικών 

προσδοκιών (Groth and Westaway, 2009): Όταν οι καταναλωτές παρατηρούν ότι το 

επίπεδο τιμών βαίνει μειούμενο, τότε έχουν κίνητρο να υποκαταστήσουν την τρέχουσα με 

μελλοντική κατανάλωση, να αυξήσουν με άλλα λόγια την αποταμίευση, εφόσον για την 

απόκτηση της ίδιας ποσότητας αγαθών, θα μπορούν στο μέλλον να δαπανούν λιγότερες 

χρηματικές μονάδες. Η μείωση της παρούσας κατανάλωσης προκαλεί μείωση της 

ζήτησης και, κατ’ επέκταση, του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας. Η τάση αυτή είναι 

δυσκολότερο να αντιστραφεί, όσο το ονομαστικό επιτόκιο προσεγγίζει το μηδέν, εφόσον 

καθίσταται δυσχερέστερη η περαιτέρω μείωση του ονομαστικού, και κατ’ επέκταση του 

πραγματικού, επιτοκίου, που θα συνέβαλλε στην αποθάρρυνση της αποταμίευσης. Όπως 

                                                           
 

13 Η συνέντευξη τύπου είναι διαθέσιμη στο http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150122.el.html  
14 Ως παραγωγικό κενό ορίζεται η διαφορά μεταξύ πραγματοποιούμενου και δυνητικού προϊόντος.  

http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150122.el.html
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έχει ήδη σημειωθεί, στην ΟΝΕ το βασικό επιτόκιο πολιτικής βρίσκεται από το Δεκέμβριο 

2015 στο 0,05%.  

 Μείωση της επένδυσης λόγω αύξησης του πραγματικού επιτοκίου και, επομένως, 

μείωσης της προσδοκώμενης απόδοσης των επενδυτικών σχεδίων:  Όπως και στην 

πρώτη περίπτωση, όταν το ονομαστικό επιτόκιο προσεγγίσει το μηδέν, τότε είναι 

δυσκολότερη η αντιστροφή της μειούμενης τάσης της επένδυσης. Επομένως, υπό 

συνθήκες αποπληθωρισμού και μηδενικού ονομαστικού επιτοκίου, είναι πιθανή η 

εμφάνιση ανισορροπίας μεταξύ επένδυσης και αποταμίευσης, την οποία δεν μπορεί να 

αποκαταστήσει το ονομαστικό επιτόκιο.    

 Αύξηση της πραγματικής αξίας του χρέους και, άρα του κόστους εξόφλησης των 

περιοδικών καταβολών τοκοχρεολυσίων από τους οφειλέτες (υποθέτοντας ότι η 

ονομαστική αξία του χρέους δεν προσαρμόζεται) (Groth and Westaway, 2009): Στην 

περίπτωση δε που η εμφάνιση του αποπληθωρισμού οφείλεται σε αρνητική διαταραχή 

στην πλευρά της ζήτησης, είναι πολύ πιθανό να προκύψει ύφεση και αύξηση της 

ανεργίας, η οποία θα καταστήσει ακόμα πιο δυσχερή την αποπληρωμή του χρέους. 

Επιπλέον, πιθανός ταχύτερος ρυθμός μείωσης των τιμών των περιουσιακών στοιχείων σε 

σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό μείωσης του γενικού επιπέδου των τιμών, θα διαβρώσει 

την αξία των ενέχυρων των οφειλετών και θα προκαλέσει πολλαπλασιαστικές αρνητικές 

επιδράσεις, με την πιθανότητα χρεοκοπίας από πλευράς νοικοκυριών, επιχειρήσεων και 

κυβέρνησης να αυξάνεται.  

 Δυσχέρεια εξωτερικής προσαρμογής όσων οικονομιών καταγράφουν ελλείμματα στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, καθώς η βελτίωση των σχετικών τιμών (εσωτερική 

υποτίμηση προκειμένου για νομισματική ένωση) απαιτεί ακόμα πιο μεγάλη μείωση του 

πληθωρισμού για τις ελλειμματικές χώρες (Claeys et al., 2014) 

 Αύξηση της ανεργίας, λόγω προς τα κάτω δυσκαμψίας των ονομαστικών μισθών 

(Baig, 2003): Όταν η οικονομία εισέρχεται σε ύφεση και ο πληθωρισμός βαίνει μειούμενος, 

η επιστροφή στο προϊόν πλήρους απασχόλησης προϋποθέτει την μείωση των 

ονομαστικών μισθών, προκειμένου να μην μειωθεί η ζήτηση για εργασία από την πλευρά 

των επιχειρήσεων. Επομένως, όσο πιο δύσκαμπτοι είναι οι ονομαστικοί μισθοί, τόσο 

μεγαλύτερο σε όρους αύξησης της ανεργίας θα είναι το κόστος του αποπληθωρισμού.  

Οι παραπάνω δυσμενείς επιδράσεις είναι ανατροφοδοτούμενες. Η μείωση του ρυθμού 

μεγέθυνσης του συνολικού προϊόντος αυξάνει το λόγο (δημόσιου και ιδιωτικού) χρέους 

προς ΑΕΠ και παρατείνει τη διαδικασία απομόχλευσης των ισολογισμών, αναστέλλοντας 

εκ νέου την τόνωση της συνολικής κατανάλωσης και της επένδυσης. Όσον αφορά στη 

διόρθωση των εξωτερικών ανισορροπιών εντός της ΟΝΕ, ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός 

στις πλεονασματικές χώρες (σχήμα 6) συνεπάγεται ακόμα πιο μεγάλο και παρατεταμένο 

αποπληθωρισμό στις ελλειμματικές οικονομίες, ο οποίος ενισχύει τις παραπάνω 

επιδράσεις. Η απόφαση περί ποσοτικής χαλάρωσης, επομένως, αντλεί ισχυρή θεωρητική 

εγκυρότητα, δεδομένης της μακροοικονομικής συγκυρίας στην ζώνη του ευρώ.  
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Όσον αφορά στη λογική του προγράμματος, η ποσοτική χαλάρωση λογίζεται ως ένα μη 

συμβατικό μέτρο επεκτατικής νομισματικής πολιτικής. Η κεντρική τράπεζα προσφεύγει σε 

αυτό, όταν, έχοντας μειώσει σχεδόν στο μηδέν το βασικό επιτόκιο πολιτικής, εξακολουθεί 

να απέχει από την εκπλήρωση του στόχου της είτε αυτός αφορά στη σταθεροποίηση του 

πληθωρισμού σε προκαθορισμένη τιμή (ή διάστημα τιμών) είτε συμπεριλαμβάνει και τη 

σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας. Με την ποσοτική χαλάρωση, η Κεντρική 

Τράπεζα δημιουργεί χρήμα και αγοράζει τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία διοχετεύοντας 

πρόσθετη ρευστότητα στην οικονομία. Πρόκειται για μία πολιτική ενεργητικής χρήσης του 

ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας, προκειμένου να επηρεαστούν οι χρηματοπιστωτικές 

και, κατ’ επέκταση, οι μακροοικονομικές συνθήκες. Θεωρητικώς, η ποσοτική χαλάρωση 

επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα μέσα από διάφορα κανάλια. Ο πίνακας 2 

καταγράφει τα κανάλια μετάδοσης και εξηγεί συνοπτικώς τις σχετικές διαδικασίες.   
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Πίνακας 2 

Κανάλια μετάδοσης της ποσοτικής χαλάρωσης στον πληθωρισμό και το ρυθμό μεγέθυνσης 

 

Κανάλι Μετάδοσης Διαδικασία επίδρασης 

Αποτέλεσμα πλούτου 

Η αύξηση της ζήτησης των χρεογράφων προκαλεί αύξηση της τιμής τους η 

οποία αυξάνει τον πλούτο των κατόχων τους και οδηγεί σε αύξηση της 

κατανάλωσης από την πλευρά τους. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή και ως 

αποτέλεσμα πλούτου. Η έκταση της επίδρασης του αποτελέσματος πλούτου είναι 

συνάρτηση της οριακής ροπής προς κατανάλωση των κατόχων των προς 

αγορά τίτλων και του αριθμού των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που κατέχουν 

τους τίτλους που αγοράζει η Κεντρική Τράπεζα (Claeys et al., 2014).  

Ανασύνθεση 

χαρτοφυλακίου 

Όταν η Κεντρική Τράπεζα αγοράζει τίτλους με πολύ χαμηλό κίνδυνο και μεγάλη 

ωρίμαση (για παράδειγμα, δεκαετή κυβερνητικά ομόλογα), ωθεί ουσιαστικά τους 

επενδυτές να ανακατανείμουν τα χαρτοφυλάκιά τους προς την αγορά 

χρεογράφων βραχυπρόθεσμης ωρίμασης και υψηλότερου ρίσκου (για 

παράδειγμα, εταιρικά ομόλογα, ίδια κεφάλαια κ.α.). Η διοχέτευση ρευστότητας και 

η μείωση των αποδόσεων στους τίτλους αυτούς, διοχετεύει ρευστότητα στην 

πραγματική οικονομία και μειώνει το κόστος χρηματοδότησης των ιδιωτικών 

επενδύσεων (ECB, 2015a). 

Υποτίμηση του 

νομίσματος 

Η μείωση των αποδόσεων των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων ωθεί τους 

επενδυτές να αναζητήσουν σε άλλες οικονομίες περισσότερο ελκυστικές 

αποδόσεις. Η προκύπτουσα μείωση της ζήτησης του εγχώριου νομίσματος 

προκαλεί υποτίμηση η οποία αυξάνει την τιμή των εισαγωγών, ασκώντας 

αυξητική επίδραση στον πληθωρισμό. Συγχρόνως, η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών μπορεί, υπό προϋποθέσεις (θετικό 

παραγωγικό κενό, μεταξύ των άλλων), να προκαλέσει δευτερογενείς ανοδικές 

πιέσεις στους μισθούς και τις τιμές, τόσο στον εμπορεύσιμο, όσο και, 

μεταγενέστερα, στο μη εμπορεύσιμο τομέα της οικονομίας (Micossi, 2015). 

Χαλάρωση του 

εισοδηματικού 

περιορισμού της 

κυβέρνησης 

Η αγορά κυβερνητικών τίτλων από την Κεντρική Τράπεζα μειώνει το κόστος 

κυβερνητικού δανεισμού και, κατ’ επέκταση, το κόστος εξυπηρέτησης του 

δημόσιου χρέους. Η χαλάρωση του εισοδηματικού περιορισμού παρέχει 

περιθώριο στην κυβέρνηση να ασκήσει επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, 

τονώνοντας την οικονομική δραστηριότητα και, υπό προϋποθέσεις, τον 

πληθωρισμό. Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εξαρτάται από την έκταση 

μείωσης του επιτοκίου των κυβερνητικών ομολόγων, τη διάρκεια διατήρησής 

τους στον ισολογισμό της ΕΚΤ και το θεσμικά προσδιορισμένο περιθώριο 

άσκησης επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής (Giavazzi and Tabellini, 2015). 

Διαχείριση 

πληθωριστικών 

προσδοκιών 

Η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης εξαρτάται 

κυρίως από την αξιοπιστία και την ικανότητα της νομισματικής αρχής να 

μεταβάλλει τις πληθωριστικές προσδοκίες των οικονομικών δρώντων. Σε περίοδο 

αποπληθωρισμού, η Κεντρική Τράπεζα επιχειρεί να πείσει τα οικονομικά 

υποκείμενα πως έχει πράγματι στόχο την άνοδο του πληθωρισμού και είναι 

διατεθειμένη να διατηρήσει τον επεκτατικό χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής 

για όσο καιρό χρειαστεί, μέχρις ότου εκπληρωθεί ο στόχος (ECB, 2015a). 

Πρόκειται, με άλλα λόγια, για μία προσπάθεια της νομισματικής αρχής να πείσει 

το κοινό πως θα απεκδυθεί το συντηρητικό μανδύα της στο βωμό επίτευξης 

επανάκαμψης του πληθωρισμού. Ο βαθμός εκπλήρωσης του στόχου εξαρτάται, 

μεταξύ άλλων, από το ιστορικό των προγενέστερων αποφάσεων και από 

θεσμικούς και πολιτικούς περιορισμούς. Αν οι προσδοκίες έχουν μεγάλο βαθμό 

βεβαιότητας μπορούν να αυτό-εκπληρωθούν μέσω της αύξησης της 

κατανάλωσης στο παρόν.  
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Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του 

προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 
 

Το επόμενο βήμα της ανάλυσης συνίσταται στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του 

προγράμματος, βάσει των παραπάνω θεωρητικών διατυπώσεων και της αποτύπωσης 

της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας στην ευρωζώνη. Γενικά η εκτίμηση των επιδράσεων 

ενός προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης στις μακροοικονομικές και 

χρηματοπιστωτικές μεταβλητές αποτελεί υψηλού βαθμού δυσκολίας εγχείρημα, καθώς η 

εξέλιξη των εξεταζόμενων μεταβλητών  θα πρέπει να συγκριθεί με την υποθετική εξέλιξή 

τους κατά το σενάριο μη διενέργειας ποσοτικής χαλάρωσης από την κεντρική τράπεζα. 

Υψηλότερα δε είναι τα εμπόδια για την εκτίμηση των επιδράσεων σε προϊόν, πληθωρισμό 

και ανεργία, λόγω της υστέρησης με την οποία αυτές οι μεταβλητές αντιδρούν σε 

παρεμβάσεις πολιτικής και της απομόνωσης των επιδράσεων άλλων ερμηνευτικών 

μεταβλητών. Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται η εξέλιξη συγκεκριμένων μεγεθών που 

είτε ως στόχοι είτε ως μέσα συνδέονται με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.  

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, η εξέλιξή του απέχει αισθητά από την προσέγγιση του 

διακηρυγμένου στόχου της ΕΚΤ. Όταν ξεκίνησε η εφαρμογή του Προγράμματος (Μάρτιος 

2015), ο ρυθμός πληθωρισμού βρισκόταν στο -0,1%, ενώ σε μία περίοδο 19 μηνών 

(Ιανουάριος 2015 – Ιούλιος 2016) ο πληθωρισμός κατέγραψε αρνητικό ρυθμό μεταβολής 

στους εφτά εξ αυτών, με την τελευταία αρνητική τιμή να σημειώνεται τον Μάιο 2016 (σχήμα 

5). Ο βασικός πληθωρισμός κινείται σε υψηλότερα επίπεδα – ένδειξη της επίδρασης που 

ασκεί στον πληθωρισμό η πτωτική πορεία των τιμών ενέργειας και ειδών διατροφής – 

χωρίς, ωστόσο, να προσεγγίζει ικανοποιητικά την τιμή-στόχο (σχήμα 5). Αναλυτικότερα, 

για την ίδια περίοδο, η μεγαλύτερη τιμή του ανέρχεται σε 1% (Μάρτιος 2016), ενώ ο μέσος 

όρος της περιόδου κινείται κοντά στο 0,8%.  

Όσον αφορά στις πληθωριστικές προσδοκίες, οι τάσεις είναι αποκλίνουσες μεταξύ των 

δύο μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρησή τους. Από στοιχεία που αντλούνται 

βάσει ερευνών μεταξύ εξειδικευμένων φορέων διενέργειας προβλέψεων, προκύπτει 

αξιοσημείωτη σταθερότητα, με τις προβλέψεις μάλιστα σε ορίζοντα πενταετίας να 

κυμαίνονται από 1,8% έως 2% για όλη την περίοδο από το πρώτο τρίμηνο του 2011 μέχρι 

το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Για την ίδια περίοδο, οι προβλέψεις σε ορίζοντα διετίας 

κινούνται ελαφρώς χαμηλότερα, ενώ καταγράφεται άνοδος μετά το πρώτο τρίμηνο του 

2015, οπότε και ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (σχήμα 7). 

Κοντολογίς, η πεποίθηση των φορέων πως η ΕΚΤ θα καταφέρει εντός πενταετούς 

ορίζοντα να επαναφέρει τον πληθωρισμό στο επιθυμητό επίπεδο εμφανίζεται σταθερή, 

χωρίς, ωστόσο, να επηρεάζεται από την απόφαση διενέργειας του Προγράμματος. Η 

εικόνα διαφέρει στην περίπτωση των πληθωριστικών προσδοκιών που βασίζονται σε 

δείκτες της αγοράς, με τη σχετική τάση να βρίσκεται σταθερά κάτω από την αντίστοιχη της 
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πρώτης μεθόδου (ECB, 2016c, σελ. 29).15 Σύμφωνα με τους Demertzis and Wolff (2016), 

μέρος αυτής της απόκλισης εξηγείται από τα ασφάλιστρα κινδύνου έναντι του 

πληθωρισμού, ενώ τονίζουν παράλληλα πως η παρατεταμένη απόκλιση μεταξύ των δύο 

συνιστά τεκμήριο αυξημένης αβεβαιότητας και φθίνουσας εμπιστοσύνης.  

Σχήμα 7 

Προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα δύο και πέντε ετών, τριμηνιαία στοιχεία 

 

 

Το ονομαστικό ΑΕΠ καταγράφει σταθερά θετικό ρυθμό μεταβολής από το δεύτερο τρίμηνο 

του 2013, στερείται, όμως, της απαιτούμενης δυναμικής. Από το πρώτο τρίμηνο του 2015, 

οπότε και ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, παρατηρείται μία ελαφρά 

ώθηση, με το ρυθμό μεταβολής να κορυφώνεται στο τέταρτο τρίμηνο του ίδιου έτους 

(3,5%), πριν υποχωρήσει στο 2,8% στο δεύτερο τρίμηνο του 2016. Ως προς τη συμβολή 

των συνιστωσών της συνολικής ζήτησης στο ρυθμό ανάπτυξης του ονομαστικού ΑΕΠ, η 

κατανάλωση και οι εξαγωγές αποτελούν τους κύριους μοχλούς ώθησης. Ιδιαίτερη αιτία 

προβληματισμού αποτελεί η υποτονική συμβολή των επενδύσεων, εφόσον πρόκειται για 

την πλέον σημαντική συνιστώσα της συνολικής ζήτησης σε όρους αύξησης της 

απασχόλησης (σχήμα 8). Άλλωστε, η διατηρήσιμη επάνοδος του πληθωρισμού κοντά στο 

2% προϋποθέτει τη μείωση της ανεργίας και, ειδικότερα, την προσέγγιση του πραγματικού 

της ποσοστού στο επίπεδο του μη επιταχύνοντος τον πληθωρισμό ποσοστού ανεργίας. Η 

                                                           
 

15 Οι πληθωριστικές προσδοκίες σε ορίζοντα πενταετίας βάσει στοιχείων από δείκτες της αγοράς αντλούνται από την εξέλιξη των 

προθεσμιακών επιτοκίων με βάση συμφωνίες ανταλλαγής πληθωρισμού διάρκειας πέντε ετών (forward inflation-linked swap rates)  
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διαφορά μεταξύ των δύο παραμένει μεγάλη για αρκετές από τις χώρες της ευρωζώνης 

(σχήμα 9).    

Σχήμα 8 

Ποσοστιαίες μεταβολές ονομαστικού ΑΕΠ (μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο) και 

συμβολή των συνιστωσών της συνολικής δαπάνης (δεξιός άξονας).  

 

Σχήμα 9 

Διαφορά μεταξύ μη επιταχύνοντας τον πληθωρισμό ποσοστού ανεργίας και πραγματικού 

ποσοστού ανεργίας για επιλεγμένες χώρες της ευρωζώνης, 2015 (ποσοστιαίες μονάδες) 
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Σε ό,τι έχει να κάνει με τα κανάλια μετάδοσης της ποσοτικής χαλάρωσης, ως θετική μπορεί 

να αξιολογηθεί η αύξηση του χρήματος υπό ευρεία έννοια (Μ3), υποστηριζόμενη κυρίως 

από τις περισσότερο ρευστές συνιστώσες του, με το υπό στενή έννοια χρήμα (Μ1) να 

διαγράφει ανοδική – αν και επιβραδυνόμενη τους τελευταίους μήνες – τροχιά (σχήμα 10).16 

Συγχρόνως παρατηρείται μείωση του ποσοστού διακράτησης μακροπρόθεσμων 

περιουσιακών στοιχείων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ευρωζώνης (ECB, 2016b, 

σελ. 13). Οι παραπάνω τάσεις συνιστούν ενδείξεις ανακατανομής χαρτοφυλακίου προς 

περισσότερο ρευστά και βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα, διαδικασία η οποία αποτελεί μέσο 

υλοποίησης των στόχων ενός προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Παράλληλα, 

ανοδική είναι η πορεία του ρυθμού χορήγησης πιστώσεων προς τα νοικοκυριά, ενώ για 

τις επιχειρήσεις του μη-χρηματοπιστωτικού τομέα, ύστερα από μία παρατεταμένη περίοδο 

συρρίκνωσης, καταγράφεται δυναμική ανάκαμψη, ιδίως από τους πρώτους μήνες του 

2016 (σχήμα 11). Παραμένει ασαφής, ωστόσο, η συμβολή της ποσοτικής χαλάρωσης στη 

διαμόρφωση αυτών των τάσεων.  

 

Σχήμα 10 

Ρυθμός μεταβολής Μ1 και Μ3 

   

 

                                                           
 

16 Το χρήμα με την ευρεία έννοια (Μ3) περιλαμβάνει την στενή έννοια του χρήματος (Μ1: ημερήσιες καταθέσεις και νόμισμα σε 

κυκλοφορία), την ενδιάμεση έννοια του χρήματος (Μ2=Μ1+καταθέσεις προθεσμίας έως δύο έτη και καταθέσεις εξοφλητέες με 

προειδοποίηση έως και τρεις μήνες) και τις συμφωνίες επαναγοράς, τις μετοχές/μονάδες χρηματαγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων και 

τα χρεόγραφα με ημερομηνία λήξης έως δύο έτη. 
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Σχήμα 11 

Ρυθμός χορήγησης πιστώσεων σε νοικοκυριά και μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις  

 

 

Για την επίδραση της ποσοτικής χαλάρωσης στις αποδόσεις των κυβερνητικών 

ομολόγων, εξετάζεται συνήθως η μεταβολή τους κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης του 

προγράμματος (Den Haan, 2016, σελ. 6-7), εκτός εάν οι αγορές αναμένουν την απόφαση 

της κεντρικής τράπεζας, οπότε και προεξοφλούν τα αποτελέσματά της. Στην περίπτωση 

της ευρωζώνης, για την καθοδική τροχιά των αποδόσεων στα δεκαετή κυβερνητικά 

ομόλογα – ιδίως σε αυτά της περιφέρειας – καταλυτική ήταν η αποστροφή του Mario 

Draghi στις 26 Ιουλίου 2012 πως θα κάνει ό,τι χρειαστεί για τη διάσωση του ευρώ.17 Έκτοτε, 

οι αποδόσεις των εν λόγω χρεογράφων διαγράφουν σταθερά καθοδική τροχιά, με 

(προσωρινή) εξαίρεση το δεύτερο τρίμηνο του 2015, κατά το οποίο εντάθηκαν οι 

ανησυχίες των αγορών, λόγω αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης. Η ανακοίνωση του 

διευρυμένου προγράμματος αγοράς τίτλων δεν φαίνεται να επηρέασε ουσιαστικά τις 

αποδόσεις των κυβερνητικών ομολόγων, οι οποίες, εξάλλου, κυμαίνονταν ήδη σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα (σχήμα 12). 

Όσον αφορά στη συναλλαγματική ισοτιμία, η ανακοίνωση πρόθεσης – ενδεχομένως και η 

προσδοκία αυτής – της ΕΚΤ περί διεύρυνσης του προγράμματος αγοράς τίτλων, φαίνεται 

να επέφερε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, καθώς από το τέλος του 2014, η ισοτιμία του 

ευρώ έναντι του δολαρίου παρουσίασε αξιοσημείωτη και διατηρήσιμη πτώση (σχήμα 13). 

                                                           
 

17 Για τη σχετική ομιλία του Mario Draghi βλ. https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html  

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html
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Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε και η αύξηση του βασικού επιτοκίου πολιτικής από την 

Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, προκαλώντας εκροή κεφαλαίων από την ευρωζώνη και 

εντείνοντας, έτσι, τις πτωτικές πιέσεις έναντι του ευρώ.   

Σχήμα 12 

Αποδόσεις δεκαετών κυβερνητικών ομολόγων  

 
 

Σχήμα 13 

Συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, μηνιαία στοιχεία στο τέλος της περιόδου  
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Από την εικόνα που αποτυπώνεται στα παραπάνω στοιχεία, φαίνεται πως το πρόγραμμα 

ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ έχει συμβάλει ουσιωδώς στη σταθεροποίηση της 

οικονομικής ανάκαμψης στην ευρωζώνη, μέσω της βελτίωσης συγκεκριμένων 

οικονομικών μεγεθών. Μολαταύτα, ο ρυθμός πληθωρισμού παραμένει πεισματικά 

καθηλωμένος σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η προσπάθεια της ΕΚΤ να τονώσει την οικονομική 

δραστηριότητα και, μέσω αυτής, να προσδώσει στον πληθωρισμό την απαιτούμενη 

δυναμική, προσκρούει σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της ευρωζώνης.  

Ένα εξ αυτών είναι η μεγάλη βαρύτητα του τραπεζικού τομέα στη χρηματοδότηση της 

οικονομίας (Giugliano, 2015) (σχήμα 14). Στην ευρωζώνη οι επιδράσεις της ποσοτικής 

χαλάρωσης στις επενδυτικές αποφάσεις διοχετεύονται κυρίως μέσω του τραπεζικού 

συστήματος και λιγότερο μέσω συναλλαγών στις αγορές κεφαλαίων (λ.χ. εταιρικά 

ομόλογα, ίδια κεφάλαια). Η δομή αυτή θέτει έναν σχετικώς μεγαλύτερο περιορισμό στη 

λειτουργία της ανακατανομής χαρτοφυλακίου από ότι ισχύει, για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, 

όπου οι εν λόγω αγορές έχουν αφ’ ενός μεγαλύτερη συμμετοχή στην χρηματοδότηση και, 

αφ’ ετέρου, συχνότερη χρήση από ένα ευρύτερο μερίδιο των οικονομικών δρώντων. Στην 

ευρωζώνη, η χρήση χρεογράφων αυτού του τύπου περιορίζεται στα υψηλότερα 

εισοδηματικά κλιμάκια των οποίων η οριακή ροπή προς κατανάλωση τείνει να είναι 

χαμηλότερη.  

Σχήμα 14 

Χρηματοδότηση μη-χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων από τράπεζες (% του ΑΕΠ), 2015 
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Ένα ακόμα ζήτημα που ανακύπτει από την τραπεζοκεντρική διάρθρωση της οικονομίας 

της ευρωζώνης είναι το κατά πόσο είναι σε θέση οι τράπεζες να αξιοποιήσουν την 

πρόσθετη ρευστότητα για την χρηματοδότηση της ιδιωτικής επένδυσης. Ως προς το 

σκέλος της προσφοράς πιστώσεων, η κρίση του 2008 και η κρίση χρέους στην ευρωζώνη 

άφησαν πίσω τους βαριά κληρονομιά σε όρους αυξημένου όγκου μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, με το πρόβλημα να είναι ιδιαιτέρως οξύ σε συγκεκριμένες οικονομίες εντός 

ευρωζώνης (σχήμα 15). Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαβρώνουν την κεφαλαιακή 

επάρκεια των τραπεζών, μειώνουν την κερδοφορία τους και δεσμεύουν κεφάλαια που, 

υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να διοχετευτούν στη χρηματοδότηση της πραγματικής 

οικονομίας. Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση πιστώσεων, και παρά τη μείωση του κόστους 

δανεισμού, οι επιχειρήσεις είναι ακόμα διστακτικές ως προς την ανάληψη επενδυτικών 

σχεδίων (σχήμα 16). Το συσσωρευμένο χρέος – έχοντας να επιδείξει μικρή υποχώρηση σε 

σχέση με τα επίπεδα του 2008 – λειτουργεί αποτρεπτικά στις σχετικές αποφάσεις και πολύ 

περισσότερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η χρηματοδότηση των οποίων προέρχεται 

κυρίως από τις τράπεζες (σχήμα 17) (ECB, 2016a, σελ. 14). 

Σχήμα 15 

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια (% του ακαθάριστου συνόλου των δανείων) 
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Σχήμα 16 

Σχηματισμός ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου από μη-χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις  για το 

σύνολο της ευρωζώνης (ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές-αριστερός άξονας) και κόστος 

δανεισμού* για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις για ευρωζώνη και επιλεγμένες οικονομίες 

(δεξιός άξονας) 

 

 
 

Σχήμα 17 

Χρέος μη-χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (% του ΑΕΠ) 
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Όπως ο σχεδιασμός του Προγράμματος αφήνει να εννοηθεί, τα ομόλογα του δημόσιου 

τομέα, και δη αυτά των κεντρικών κυβερνήσεων, απορροφούν συντριπτικά το μεγαλύτερο 

μέρος των αγορών του ευρωσυστήματος (σχήμα 18). Θεωρητικά, η αγορά κυβερνητικών 

ομολόγων επιφέρει μείωση του κόστους δανεισμού της κυβέρνησης, το μέγεθος της 

οποίας συναρτάται θετικώς από τη διάρκεια των εν λόγω τίτλων και την πρόθεση της 

κεντρικής τράπεζας να τους διατηρήσει στο ενεργητικό της μέχρι την ημερομηνία 

ωρίμασης. Η μείωση στο κόστος δανεισμού παρέχει ευρύτερο περιθώριο στην κυβέρνηση 

να ασκήσει υποστηρικτική του ρυθμού μεγέθυνσης δημοσιονομική πολιτική και ωθεί τους 

επενδυτές προς αναζήτηση περισσότερο ελκυστικών τίτλων. Ωστόσο, συγκυριακά και 

διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ευρωζώνης, δυσχεραίνουν την μεγιστοποίηση των 

ωφελειών που προκύπτουν από την αγορά της εν λόγω κατηγορίας χρεογράφων.  

 Ως προς τα συγκυριακά στοιχεία, το πρώτο που θα πρέπει να αναφερθεί είναι πως οι 

αποδόσεις των κυβερνητικών ομολόγων των περισσότερων χωρών – εξαιρουμένης της 

Ελλάδας – της ευρωζώνης έχουν ήδη μειωθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  Ως εκ τούτου, η 

θετική διαταραχή που θα μπορούσε να προκαλέσει η νομισματική χαλάρωση της ΕΚΤ είναι 

περιορισμένη. Το δεύτερο συγκυριακό στοιχείο, είναι η ισχνή προσφορά και ζήτηση 

πιστώσεων (βλ. σχήματα 15 – 17), η οποία καθιστά ανεπαρκή την ευνοϊκή επίδραση από 

την ανακατανομή χαρτοφυλακίου των επενδυτών προς τίτλους με υψηλότερη απόδοση 

και χαμηλότερη διάρκεια.   

 

Σχήμα 18 

Αγορές του Προγράμματος Αγοράς Τίτλων ανά κατηγορία χρεογράφων (ποσοστιαίες μονάδες)  
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Στα δομικά χαρακτηριστικά, δύο είναι οι παράγοντες που ξεχωρίζουν. Ο πρώτος σχετίζεται 

με τους περιορισμούς που θέτουν οι κανόνες δημοσιονομικής διακυβέρνησης στην ΟΝΕ, 

οι οποίοι δεν επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να εκμεταλλευτούν τα ευνοϊκά επιτόκια με τα 

οποία δανείζονται, προκειμένου να προβούν σε τόνωση της δημόσιας επένδυσης, 

αναπληρώνοντας, κατ’ ουσία, το επενδυτικό έλλειμμα που προκύπτει συνεπεία της 

ιδιωτικής επενδυτικής απροθυμίας. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2014 (2014, πίνακας 36), το συνολικό έλλειμμα στην 

ευρωζώνη προβλεπόταν να διαμορφωθεί στο 2,4% του ΑΕΠ στο τέλος του έτους. Υπό τον 

περιορισμό του ανώτατου ελλείμματος στο 3%, η μέγιστη δημοσιονομικής προέλευσης 

τόνωση που μπορούν να διοχετεύσουν οι κυβερνήσεις στις οικονομίες τους ανέρχεται για 

το σύνολο της ευρωζώνης στο 0,6% του ΑΕΠ. Το δεύτερο δομικό χαρακτηριστικό αφορά 

στη χαμηλού βαθμού ολοκλήρωση που χαρακτηρίζει τις αγορές κεφαλαίων στις 

οικονομίες της ευρωζώνης, η οποία περιορίζει την αναλογική της πρόσθετης ρευστότητας 

αύξηση στις τοποθετήσεις υψηλότερου ρίσκου και βραχύτερης διάρκειας (Kapoor, 2015). 

Συμπερασματικά, οι ευνοϊκές συνθήκες που μπορεί να δημιουργήσει η παροχή πρόσθετης 

ρευστότητας από την ΕΚΤ, είναι δύσκολο να αξιοποιηθούν στο μέγιστο επιθυμητό βαθμό, 

με αποτέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση επανόδου του ρυθμού μεγέθυνσης και του 

πληθωρισμού στα επιθυμητά επίπεδα.  

Όσον αφορά στην επίδραση στον πληθωρισμό μέσω της υποτίμησης του ευρώ, τρεις 

είναι οι βασικοί παράγοντες που δεν επιτρέπουν μεγάλο περιθώριο αισιοδοξίας. Ο πρώτος 

είναι δομικής φύσεως και έχει να κάνει με το γεγονός πως η ευρωζώνη αποτελεί μία αρκετά 

μεγάλου μεγέθους οικονομία. Αυτό, με την σειρά του, σημαίνει πως κάθε δεδομένο 

επίπεδο υποτίμησης, επιφέρει μικρότερη επίδραση στην τιμή των εισαγωγών, συγκριτικώς 

με ότι θα ίσχυε για μία μικρή και ανοικτή οικονομία, μία οικονομία, με άλλα λόγια, στην 

οποία το ποσοστό εισαγωγών στο ΑΕΠ θα ήταν σαφώς υψηλότερο. Παράλληλα, και για 

τον ίδιο λόγο, η δευτερογενής επίδραση στον πληθωρισμό μίας αύξησης των εξαγωγών, 

εξαιτίας της υποτίμησης του νομίσματος, δεν μπορεί παρά να είναι σχετικώς περιορισμένη,  

πολλώ δε μάλλον λαμβάνοντας υπόψη το πολύ υψηλό αρνητικό παραγωγικό κενό στην 

ευρωζώνη.18 Ο δεύτερος, συγκυριακής φύσεως, παράγοντας αφορά στην σε μεγάλο 

βαθμό προεξόφληση της ποσοτικής χαλάρωσης από πλευράς επενδυτών. Ήδη λίγες 

εβδομάδες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης εφαρμογής του προγράμματος, το 

ευρώ είχε εισέλθει σε τροχιά υποτίμησης έναντι των κυριότερων νομισμάτων. Εξάλλου, η 

απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας  της Ελβετίας να αποσυνδέσει τη μέχρι πρότινος 

σταθερή ισοτιμία του ελβετικού φράγκου με το ευρώ, αυτήν ακριβώς την προεξόφληση 

αντανακλά.19 Ως εκ τούτου, και εξαιτίας του παρατεταμένα χαμηλού πληθωρισμού στη 

ζώνη του ευρώ, η ΕΚΤ έχει σε μεγάλο βαθμό απολέσει το πλεονέκτημα της έκπληξης, 

καθώς οι επενδυτές είχαν προεξοφλήσει την απόφαση του Ιανουαρίου 2015. Ο τρίτος 

                                                           
 

18 Ως παραγωγικό κενό ορίζεται η διαφορά μεταξύ πραγματοποιούμενου και δυνητικού προϊόντος. 
19 Βλ. σχετικό άρθο του περιοδικού The Economist, http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2015/01/currencies  

http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2015/01/currencies
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παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη προκειμένου να εκτιμηθεί η πιθανή 

επίδραση της υποτίμησης, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν οι Κεντρικές Τράπεζες 

των άλλων ανεπτυγμένων και αναδυόμενων οικονομιών του πλανήτη. Θα πρέπει, με άλλα 

λόγια, να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο αντίδρασης από τις άλλες Κεντρικές Τράπεζες, 

προκειμένου να αποτραπεί η εκ της υποτίμησης του ευρώ απώλεια ανταγωνιστικότητας 

των οικονομιών τους.  

Η άνοδος των πληθωριστικών προσδοκιών αποτελεί την πιο κρίσιμη προϋπόθεση για την 

εκπλήρωση του στόχου του προγράμματος. Η ΕΚΤ θα πρέπει να πείσει το κοινό πως 

σκοπεύει να απεκδυθεί το συντηρητικό μανδύα της και να επιδιώξει με επιμονή το στόχο 

ανάκαμψης του πληθωρισμού. Πρόκειται, όπως υπογραμμίζει ο Paul Krugman (1998) για 

την αποπληθωριστική εμπειρία της Ιαπωνίας, για μία απόπειρα του Κεντρικού Τραπεζίτη να 

πείσει τους παράγοντες της αγοράς ότι, πλέον, είναι «ανεύθυνος». Και σε αυτό το μέτωπο, 

ωστόσο, μια σειρά από εμπόδια δεν επιτρέπουν ιδιαίτερη αισιοδοξία. Η συμπεριφορά της 

ΕΚΤ στο παρελθόν, έχει εδραιώσει βαθιά στην συνείδηση του κοινού, ότι πρόκειται για μία 

υπέρ το δέον συντηρητική τράπεζα. Πώς αλλιώς, άλλωστε, θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί η απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση του βασικού επιτοκίου πολιτικής το 2011;20 

Επιπροσθέτως, ευρέως διαδεδομένη είναι η πεποίθηση πως η ΕΚΤ καθυστέρησε σημαντικά 

να ανακοινώσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, καθώς ο πολύ χαμηλός 

πληθωρισμός είχε ήδη κάνει εμφανή τα σημάδια του.21 Και, όπως διδάσκει πάλι η 

περίπτωση της Ιαπωνίας, είναι μείζονος σημασίας η έγκαιρη, προληπτικού χαρακτήρα 

παρέμβαση της νομισματικής αρχής, πριν μεταβληθούν οι πληθωριστικές προσδοκίες. 

Επιπλέον, και σε άμεση συνάφεια με τα προαναφερθέντα, κάθε φορά που η ΕΚΤ επιχειρεί 

να εφαρμόσει μία περισσότερο επεκτατική νομισματική πολιτική, αντιμετωπίζει πολιτικούς 

περιορισμούς, αρνητικά σχόλια και διαφωνίες, προερχόμενων κυρίως από τη Γερμανία.22 

Το δυσμενές αυτό πολιτικό κλίμα, δυσχεραίνει την προσπάθεια της ΕΚΤ να πείσει τα 

οικονομικά υποκείμενα για την πληθωριστική προσήλωσή της. Στο ίδιο πλαίσιο πολιτικών 

συμβιβασμών, εξάλλου, εντάσσεται η απόφαση του ΔΣ της ΕΚΤ για μη επιμερισμό του 

ρίσκου για το 80% των αποκτηθέντων χρεογράφων.23 Ανεξαρτήτως του αν τελικώς η 

απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα την αποτροπή δημοσιονομικών μεταβιβάσεων, 

προδίδει τους πολιτικούς περιορισμούς που περιβάλλουν την ΕΚΤ και την αναπόφευκτη 

καταφυγή σε συμβιβασμούς που ενδεχομένως να οδηγούν σε μη βέλτιστες λύσεις.   

Συνοψίζοντας, η απόφαση περί διεύρυνσης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 

από την ΕΚΤ, θα πρέπει μάλλον να αντιμετωπίζεται με περισσότερη επιφυλακτικότητα και 

                                                           
 

20 Τον Ιούλιο 2011 η ΕΚΤ προέβη σε αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μ.β., απόφαση που εσπευσμένα αντέστρεψε τέσσερις 

μήνες αργότερα. Οι Mody et al.(2015) ασκούν δριμεία κριτική στη συγκεκριμένη απόφαση.    
21 Για τις καθυστερημένες αντιδράσεις της ΕΚΤ στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και στην κρίση της ευρωζώνης, βλ. 

Mody et al. (2015). 
22 Βλ. ενδεικτικά, Stark (2014), Sinn (2015) και Wagstyl (2015)   
23 Βλ. σχετική αναφορά του Mario Draghi στο πλαίσιο ενημέρωσης του Τύπου, κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης διεύρυνσης 

του Προγράμματος  https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150122.en.html#qa  

https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150122.en.html#qa
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λιγότερο ενθουσιασμό, στο βαθμό που αυτή αξιολογείται με κριτήριο την αύξηση του 

πληθωρισμού. Πρόκειται για μία αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη ανόδου των 

πληθωριστικών προσδοκιών και τόνωσης της μεγέθυνσης. Μια σειρά από συγκυριακούς, 

δομικούς και πολιτικούς παράγοντες λειτουργούν περιοριστικά στην προσπάθεια της ΕΚΤ 

να διανοίξει τους διαύλους μετάδοσης των αποφάσεών της στην πραγματική οικονομία. 

Δεδομένων των περιορισμών αυτών και των αναπόφευκτων συμβιβασμών που 

υπαγορεύουν, είναι αξιέπαινες οι πρωτοβουλίες του Mario Draghi να μεγιστοποιήσει την 

επίδραση της νομισματικής πολιτικής.  

 

Συμπεράσματα 
Το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι ικανή 

συνθήκη αντιμετώπισης της παγίδας του παρατεταμένα πολύ χαμηλού ή/και αρνητικού 

πληθωρισμού. Είναι μία παρέμβαση που στοχεύει στην τόνωση της ζήτησης η οποία 

εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να επιβαρύνεται από τις χρόνιες επιπτώσεις της κρίσης 

ισολογισμού (balance sheet – recession), με τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά ή/και τις 

κυβερνήσεις να τελούν σε φάση απομόχλευσης, προκειμένου να μειώσουν το 

υπερβάλλον χρέος.  

Αν, προς χάριν μίας υποθετικής συζήτησης, παραμερίζονταν οι πολιτικοί περιορισμοί και 

η απόφαση του Κεντρικού Τραπεζίτη λαμβανόταν αποκλειστικώς στην βάση 

μακροοικονομικών κριτηρίων, τότε, ενδεχομένως, να διαμορφωνόταν ένα πρόγραμμα 

ποσοτικής χαλάρωσης πιο έγκαιρα, με μεγαλύτερο ρίσκο και με παρεμβάσεις ασύμμετρες 

προς τις περιφερειακές οικονομίες της ευρωζώνης. Άλλωστε, προς την κατεύθυνση 

ανάληψης μεγαλύτερου ρίσκου και ευχερέστερης χρηματοδότησης της ιδιωτικής 

επένδυσης κινείται η απόφαση προσθήκης στο Πρόγραμμα των εταιρικών ομολόγων. 

Ομοίως, η ασύμμετρη προς την περιφέρεια κατεύθυνση του προγράμματος υπαγορεύεται 

από τη λογική που θέλει τις χώρες εκείνες που αντιμετωπίζουν εντονότερο το φάσμα του 

αποπληθωρισμού και, συγχρόνως, έχουν το υψηλότερο δημόσιο χρέος, να είναι  αυτές 

που περισσότερο έχουν ανάγκη μία πολιτική νομισματικής επέκτασης. 

Στη δημόσια συζήτηση ολοένα και περισσότερο έδαφος κερδίζει η άποψη πως η 

ευρωζώνη έχει περιέλθει σε μία κατάσταση που περιγράφεται από τον όρο μεταλλαγμένη 

σε κανονική στασιμότητα (secular stagnation).24 Ο όρος χρησιμοποιείται για να αποδώσει 

μία κατάσταση κατά την οποία το πραγματικό επιτόκιο είναι υψηλότερο από το επιτόκιο 

πλήρους απασχόλησης, το επιτόκιο, με άλλα λόγια, που εξισώνει την αποταμίευση με την 
                                                           
 

24 Τον όρο επινόησε στην δεκαετία του ‘30 ο Alvin Hansen εκφράζοντας την απαισιοδοξία του για τις προοπτικές επίτευξης 

πλήρους απασχόλησης στην οικονομία των ΗΠΑ, ορμώμενος από τον φθίνοντα ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού. Τον επανέφερε 

στην οικονομική επικαιρότητα ο Laurence Summers (2014).  Μεταξύ των οικονομολόγων που επισημαίνουν τον κίνδυνο 

παγίδευσης της ευρωζώνης σε μεταλλαγμένη σε κανονική στασιμότητα είναι οι De Grauwe (2015), Krugman (2014) και Summers 

(2014).  
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επένδυση. Η προς τα κάτω δυσκαμψία του πραγματικού επιτοκίου είναι πιθανότερη όταν 

το ονομαστικό επιτόκιο προσεγγίζει το μηδέν, κατάσταση ευρύτερα γνωστή και ως παγίδα 

ρευστότητας. Σύμφωνα με μία εναλλακτική διατύπωση, η μεταλλαγμένη σε κανονική 

στασιμότητα εκφράζει ένα δυσεπίλυτο τρίλημμα για τη συμβατική νομισματική πολιτική, σε 

όρους ταυτόχρονης επίτευξη πλήρους απασχόλησης, ικανοποιητικού ρυθμού 

μεγέθυνσης και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.25    

Στην ευρωζώνη, αλλά και σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, εντοπίζονται στοιχεία που 

συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης. Η φθίνουσα τάση των πραγματικών επιτοκίων εν 

μέρει μόνο εξηγείται από την αγκυροβόληση των πληθωριστικών προσδοκιών τα 

τελευταία 30 χρόνια, απόρροια της θεσμικής θωράκισης  της ανεξαρτησίας 

(συντηρητικών ως επί το πλείστον) κεντρικών τραπεζιτών (σχήμα 19). Ένα μέρος της 

καθοδικής τροχιάς οφείλεται στη μείωση της μακροχρόνιας τάσης μεγέθυνσης του 

συνολικού προϊόντος. Η νομισματική πολιτική από μόνη της δύσκολα μπορεί να 

αντιστρέψει αυτήν την τάση.  

Σχήμα 19 

Πραγματικά μακροχρόνια επιτόκια, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ευρωζώνη, 1992-2014 

 

 

Μία παρέμβαση πολιτικής που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις αιτίες της 

κατάστασης αυτής στην ευρωζώνη αφορά στη συντονισμένη άσκηση επεκτατικής 

δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Πρόκειται για την περίπτωση της νομισματικής 

χρηματοδότησης του χρέους, γνωστή από τον Milton Friedman και ως ρίψη χρήματος 

                                                           
 

25 Κατά τον Larry Summers (2014), μία σειρά δομικής φύσεως παραγόντων ευθύνονται για τη μείωση του πραγματικού επιτοκίου 

απασχόλησης σε πολύ χαμηλά – πιθανώς αρνητικά – επίπεδα, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την εξίσωση αποταμίευσης-

επένδυσης. Με το ονομαστικό επιτόκιο κοντά στο μηδέν, η τόνωση του ρυθμού μεγέθυνσης και η επίτευξη προϊόντος πλήρους 

απασχόλησης επιδιώκεται με καταφυγή σε μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής τα οποία, όμως, ενέχουν τον κίνδυνο 

χρηματοπιστωτικής αποσταθεροποίησης, καθώς τα πολύ χαμηλά επιτόκια υποκινούν την αναζήτηση ρίσκου από τους επενδυτές 

και τον ασύνετο δανεισμό.   
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από το ελικόπτερο (Helicopter Money). Σύμφωνα με αυτήν, η Κεντρική Τράπεζα τυπώνει 

χρήμα κα το χρησιμοποιεί για να αγοράσει κυβερνητικά ομόλογα με μηδενικό επιτόκιο που 

εκδίδει η δημοσιονομική αρχή. Δεσμεύεται όμως ότι θα διατηρήσει στο διηνεκές τα 

ομόλογα αυτά στο ενεργητικό της, ώστε να λογίζονται κατ’ ουσία ως ενεργητικό για την 

κάτοχο, αλλά όχι ως παθητικό για τον εκδότη.26 Ο συντονισμός αυτός μεταξύ 

δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, χαλαρώνει τον κυβερνητικό εισοδηματικό 

περιορισμό κατά το βαθμό αύξησης της νομισματικής βάσης, αποτρέπει, με άλλα λόγια, 

την αύξηση του δημόσιου χρέους και, τονώνει την κατανάλωση και την επένδυση, ακόμα 

και στην υπόθεση ύπαρξης ρικαρδιανών καταναλωτών.27 Μία άλλη επιλογή πολιτικής θα 

ήταν η αύξηση της τιμής-στόχο για τον πληθωρισμό, ώστε να μεταβληθούν οι 

πληθωριστικές προσδοκίες και κατ’ επέκταση να μειωθούν τα πραγματικά επιτόκια 

(Blanchard, 2010).  

Επιστρέφοντας στην πραγματικότητα, επανεισάγοντας δηλαδή στην συζήτηση τους 

πολιτικούς περιορισμούς, οι παραπάνω προτεινόμενες λύσεις βρίσκονται, βεβαίως, και όχι 

αποκλειστικώς για ανεδαφικούς λόγους, εκτός του υφιστάμενου πολιτικού και νομοθετικού 

πλαισίου της ευρωζώνης.28 Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της ΕΚΤ δεν μπορεί παρά να 

είναι καλοδεχούμενη, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση των αποδόσεων των κυβερνητικών 

ομολόγων σε χαμηλά επίπεδα, τονώνει τη ρευστότητα των τραπεζών και, αν μη τι άλλο, 

αγοράζει χρόνο για τους διαμορφωτές πολιτικής. Ως προς το στόχο επανόδου του 

πληθωρισμού στα επιδιωκόμενα επίπεδα, όμως, δύσκολα μπορεί κανείς να είναι 

αισιόδοξος. Θα μπορούσε ίσως να υποστηριχτεί πως οι πρωτοβουλίες πολιτικής του 

Mario Draghi είναι μεν συνεπείς με την πασίγνωστη, πλέον, ρήση του πως θα κάνει 

οτιδήποτε χρειαστεί για τη διάσωση του ευρώ. Δεν είναι, εντούτοις, βέβαιο πως οι 

πρωτοβουλίες αυτές επαρκούν και για την επανάκαμψη του πληθωρισμού. Τουλάχιστον 

για την ώρα, ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός δεν έχει υπονομεύσει τη συνέπεια της 

υπόσχεσης του κεντρικού τραπεζίτη για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του κοινού 

νομίσματος.  

 

  

                                                           
 

26 Πρόκειται για την περίπτωση «ρίψης χρημάτων από το ελικόπτερο» (“helicopter money”), μία ιδέα την οποία ανέλυσε ο Milton 

Friedman το 1969 και, βάσει της οποίας, ο Willem Buiter (2014) αναλυτικώς τεκμηριώνει πως η επιλογή του αποπληθωρισμού και 

της ύφεσης είναι αμιγώς πολιτική επιλογή. Βλ. επίσης και Wren-Lewis (2014) και Bossone et al. (2014).  
27 Σύμφωνα με την υπόθεση των ρικαρδιανών καταναλωτών, η δημοσιονομική επέκταση προεξοφλείται από τους καταναλωτές 

μέσω μείωσης της παρούσας κατανάλωσης, καθώς προσδοκούν μελλοντική αύξηση της φορολογίας για την κάλυψη των 

χρηματοδοτικών αναγκών της κυβέρνησης. Εξουδετερώνουν έτσι την επίδραση της δημοσιονομικής επέκτασης στο συνολικό 

προϊόν.   
28 Θα μπορούσε κανείς, για παράδειγμα, να αναφερθεί στις ανησυχίες περί δημοσιονομικής κυριαρχίας έναντι της νομισματικής 

αρχής, ή, ακόμα (αλλά σε μικρότερο βαθμό), και στον ηθικό κίνδυνο που οι προτάσεις αυτές ενέχουν για την επιθυμία των 

κυβερνήσεων να προωθούν πολιτικώς δαπανηρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης, μεγάλη είναι η σημασία των μοντέλων 

καπιταλισμού των χωρών, με τις χώρες που μεγεθύνονται κατά κανόνα μέσω αύξησης των εξαγωγών να εμφανίζουν μεγαλύτερη 

ανοχή στον παρατεταμένα χαμηλό πληθωρισμό.  
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