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O Ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος
• Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η κεντρική τράπεζα της χώρας και ιδρύθηκε το 1927 με βάση
του Πρωτόκολλο της Γενεύης της 15ης Σεπτεμβρίου 1927, το οποίο προέβλεπε τη χορήγηση
δανείου 9 εκατ. στερλινών στην Ελλάδα.
• Αποτελεί ανεξάρτητη αρχή που ασκεί δημόσιο λειτούργημα: μεριμνά για τη σταθερότητα
των τιμών, δηλαδή για τον έλεγχο του πληθωρισμού (του ρυθμού αύξησης των τιμών) και για
τη σταθερότητα και την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος
(τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών κ.ά.).
• Όπως αναφέρει το Καταστατικό της με την επιφύλαξη του πρωταρχικού σκοπού (τη
διασφάλιση της σταθερότητας του γενικού επιπέδου των τιµών) η Τράπεζα στηρίζει τη
γενική οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης.
• Με την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι πλέον μέλος
του Ευρωσυστήματος, που αποτελείται από την ΕΚΤ και τις 19 εθνικές κεντρικές τράπεζες
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ως νόμισμά τους το ευρώ.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/)
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Ανεξαρτησία και λογοδοσία
• Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ανεξάρτητη. Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Καταστατικό της, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ζητά ούτε
δέχεται υποδείξεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.
• Η εμπειρία πολλών ετών και πολλών χωρών έχει δείξει ότι η θεσμική ανεξαρτησία των
κεντρικών τραπεζών έχει καθοριστική σημασία στην επίτευξη του πρωταρχικού τους
στόχου, ο οποίος είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.
• Παραμένοντας θεσμικά και λειτουργικά ανεξάρτητη, υπόκειται στο δημοκρατικό
έλεγχο της Βουλής (υποβάλλει στη Βουλή τις 2 εκθέσεις νομισματικής πολιτικής και ο
Διοικητής ενημερώνει τη Βουλή επί θεμάτων αρμοδιότητας της ΤτΕ).
• Με τις εκδόσεις της και τις ομιλίες του Διοικητή της ΤτΕ ενημερώνει την κοινή γνώμη
και τους φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής για τις προκλήσεις και προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/)
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Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος
Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως μέλος του Ευρωσυστήματος συμμετέχει στη χάραξη της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του
ευρώ και είναι αρμόδια για την εφαρμογή της στην Ελλάδα. Επίσης, στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, είναι
ο επόπτης του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Η Τράπεζα της Ελλάδος συμβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών
• Πρωταρχικός σκοπός της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών.
Στόχος της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος είναι οι τιμές να αυξάνονται σε ετήσια βάση με ρυθμό λίγο
κάτω από το 2% μεσοπρόθεσμα (κατά μέσο όρο στην ευρωζώνη).
• Στη ζώνη του ευρώ οι αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική λαμβάνονται κεντρικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και υλοποιούνται αποκεντρωμένα από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες.
• Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει στη χάραξη της ενιαίας νομισματικής πολιτικής της ζώνης του
Ευρώ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το
οποίο λαμβάνει αποφάσεις κυρίως για τα επιτόκια και τους όρους με τους οποίους δανείζονται οι εμπορικές τράπεζες
χρήματα από τις κεντρικές τράπεζες.
• Ως αποτέλεσμα, επηρεάζονται αντίστοιχα τo κόστος και η διαθεσιμότητα πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία.
Δηλαδή, τίθεται σε λειτουργία ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, με τον οποίον επηρεάζεται η
οικονομική δραστηριότητα και οι τιμές.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/)
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Η Τράπεζα της Ελλάδος συμβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών
Τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ είναι:
• Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης (main refinancing operations, 0,00% ). Στις πράξεις
αυτές οι τράπεζες μπορούν να δανείζονται ρευστότητα από το Ευρωσύστημα έναντι εξασφαλίσεων
(collaterals) σε εβδομαδιαία βάση, με προκαθορισμένο επιτόκιο.
• Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (deposit facility, -0,50%) , το οποίο οι τράπεζες
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για καταθέσεις μίας ημέρας (overnight) στο Ευρωσύστημα με επιτόκιο
(προκαθορισμένο) χαμηλότερο από το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης.
• Το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (marginal lending facility, 0,25%), το οποίο
προσφέρει πίστωση διάρκειας μίας ημέρας (overnight) σε τράπεζες από το Ευρωσύστημα με επιτόκιο
(επίσης προκαθορισμένο) υψηλότερο από το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης.
Τα τελευταία χρόνια η ΕΚΤ μείωσε σημαντικά τα επιτόκια, ειδικότερα μηδένισε το επιτόκιο κύριας
αναχρηματοδότησης και καθόρισε αρνητικό επιτόκιο για τα κεφάλαια που καταθέτουν οι εμπορικές
τράπεζες στην κεντρική τράπεζα (ουσιαστικά για να αποθαρρύνει αυτή την πρακτική και να δώσει κίνητρο
στις εμπορικές τράπεζες να ενισχύσουν τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας).
Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν σημαντικά περιθώρια μείωσης των επιτοκίων και ότι ο μηχανισμός μετάδοσης
της νομισματικής πολιτικής δεν λειτουργούσε ικανοποιητικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε
επιπρόσθετα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής τα οποία σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν
συμπληρωματικά.
Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(https://www.ecb.europa.eu/mopo/decisions/html/index.en.html)
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Η Τράπεζα της Ελλάδος συμβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών
Τα μη συμβατικά μέτρα περιλαμβάνουν:
• Τη διενέργεια στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, (targeted longer-term refinancing
operations, πχ το TLTRO III διεξάγεται σε 3 μηνιαία συχνότητα με διάρκεια 3 χρόνια), με τα οποία παρέχεται άφθονη
ρευστότητα προς τις τράπεζες σε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και ενθαρρύνεται ο δανεισμός προς τις επιχειρήσεις και τα
νοικοκυριά (εκτός των στεγαστικών δανείων).
• Το διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς τίτλων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (quantitative easing) το οποίο περιορίζει τα
μέσο - μακροπρόθεσμα επιτόκια και ενισχύει τις επενδύσεις και την κατανάλωση και συμβάλλει στην ενίσχυση της
οικονομικής ανάπτυξης και στον περιορισμό των αποκλίσεων του πληθωρισμού από τον στόχο.
• Την παροχή διαβεβαιώσεων (forward guidance) ότι η νομισματική πολιτική θα εξακολουθήσει να είναι διευκολυντική
και ότι τα βασικά επιτόκια θα διατηρηθούν για αρκετό διάστημα στα σημερινά ή και χαμηλότερα, επίπεδα, το οποίο
περιορίζει την αβεβαιότητα για το μελλοντικό επίπεδο των επιτοκίων και συμβάλλει στο να προσαρμοστούν οι
προσδοκίες της αγοράς για τον αναμενόμενο πληθωρισμό.
Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος στην
Ελλάδα, παρέχει ρευστότητα στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα και δέχεται καταθέσεις από αυτά στο πλαίσιο της
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και διατηρεί τους λογαριασμούς στους οποίους κατατίθενται τα ελάχιστα
αποθεματικά από τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη χώρα.
Στη διάρκεια της κρίσης η ΤτΕ χορήγησε χρηματοδότηση στα πιστωτικά ιδρύματα και μέσω της παροχής έκτακτης
ενίσχυσης σε ρευστότητα (Emergency Liquidity Assistance- ELA) – η παροχή ELA δεν εντάσσεται στο πλαίσιο άσκησης της
ενιαίας νομισματικής πολιτικής.
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/)
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Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος
Η Τράπεζα της Ελλάδος διαφυλάσσει την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος
• Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές, παρακολουθεί τους τραπεζικούς κινδύνους
που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, εποπτεύει τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη χώρα και
τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και είναι αρμόδια για την εξυγίανση τους εφόσον προκύψει ανάγκη. Επιβλέπει επίσης τη
λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού.
Ασκεί μακροπροληπτική εποπτεία
• Έχει ρητό στόχο που απορρέει από το καταστατικό της, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού
συστήματος και τη μείωση της συσσώρευσης των συστηµικών κινδύνων, οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά
την παροχή των απαραίτητων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ακόμη και
σε σημείο όπου θα επηρεαζόταν σημαντικά η οικονομική ανάπτυξη και η ευημερία των πολιτών.
• Η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα και εντοπίζει κινδύνους και ευπάθειες (πχ υπερβολική
πιστωτική επέκταση και μόχλευση, υπερβολική ασυμφωνία ληκτότητας απαιτήσεων-υποχρεώσεων και την έλλειψη
ρευστότητας της αγοράς, χρηματοδοτικά ανοίγματα, ηθικό κίνδυνο που προκύπτει από εσφαλμένα κίνητρα για ανάληψη
κινδύνων, υποδομές χρηματοπιστωτικού συστήματος).
• Για να διατηρηθεί η Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα η Τράπεζα εφαρμόζει μακροπροληπτικές πολιτικές (πχ αντικυκλικό
κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας, απόθεμα ασφαλείας για τη μείωση του ηθικού κινδύνου κλπ) σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου.
• Αρμόδια Διεύθυνση η
Νοέμβριο/Δεκέμβριο) την
Συστήματος)

Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – εκδίδει 2 φορές το χρόνο (Ιούνιο,
Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (πρώην Επισκόπηση του Χρηματοπιστωτικού

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/)
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Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος
Εποπτεύει τα πιστωτικά ιδρύματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο του
Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού
• Στόχος είναι η σταθερότητα και η εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
• Για το σκοπό αυτό διεξάγει επιτόπιες επιθεωρήσεις (επιτόπιους ελέγχους) σε περιοδική ή έκτακτη βάση
στα εποπτευόμενα ιδρύματα.
• Αρμόδιες διευθύνσεις: Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος και Διεύθυνση Επιθεώρησης
Εποπτευομένων Εταιρειών
Εποπτεύει την ιδιωτική ασφάλιση
• Αρμόδια διεύθυνση: Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
Είναι αρμόδια για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων
• Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η αρμόδια αρχή για την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων που
δραστηριοποιούνται στη χώρα. Σε συνεργασία με το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, καταρτίζει σχέδια και
επιλέγει τις κατάλληλες δράσεις με στόχο να διασφαλίσει τις λειτουργίες των ιδρυμάτων που τίθενται υπό
εξυγίανση και να εξαλείψει τους κινδύνους για την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
• Αρμόδια διεύθυνση: Διεύθυνση Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/)
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Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος

Επιβλέπει τα συστήματα πληρωμών (μηχανισμοί μεταφοράς χρηματικών ποσών) και διακανονισμού (μεταφορά
χρεογράφων )
• Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβλέπει τα συστήματα πληρωμών, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας, της
αξιοπιστίας και της αποδοτικότητάς τους.
• Σύστημα πληρωμών μεγάλης αξίας σε πραγματικό χρόνο TARGET2., Διατραπεζικό Σύστημα ΔΙΑΣ, Γραφείο
Συμψηφισμού Αθηνών (ΓΣΑ): σύστημα πολυμερούς συμψηφισμού επιταγών.
• Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επίσης την ευθύνη της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων
(ΗΔΑΤ) και την ευθύνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων
με Λογιστική Μορφή (Άυλοι Τίτλοι): σύστημα διακανονισμού συναλλαγών επί τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.
• Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών
Εκδίδει τραπεζογραμμάτια
• Η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει τραπεζογραμμάτια ευρώ, τα οποία κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα. Προμηθεύει τις
εμπορικές τράπεζες με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ που ζητούν από αυτές οι πελάτες τους. Στην Τράπεζα της
Ελλάδος γίνεται επίσης η απόσυρση και αντικατάσταση των φθαρμένων τραπεζογραμματίων.
• Η Τράπεζα συμβάλλει σημαντικά στην αποτροπή της παραχάραξης, με τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών και των
φορέων σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ.
• Στο Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, δηλαδή στο
Νομισματοκοπείο, τυπώνονται κέρματα ευρώ και εκτυπώνονται τραπεζογραμμάτια ευρώ και άλλα έντυπα
ασφαλείας, όπως διαβατήρια, ταινίες ασφαλείας προϊόντων κ.ά.
• Αποτελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ταμείων και του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/)
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Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος

Μεριμνά για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Διαχειρίζεται συνάλλαγμα και συναλλαγματικά διαθέσιμα
• Η Τράπεζα της Ελλάδος κατέχει και διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας, στα οποία περιλαμβάνονται
τα διαθέσιμα σε συνάλλαγμα και χρυσό της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Δημοσίου.
• Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων
Ενεργεί ως ταμίας και εντολοδόχος του Δημοσίου
• Στην Τράπεζα κατατίθενται τα δημόσια έσοδα και μέσω αυτής διατίθενται κρατικές επιχορηγήσεις και γενικότερα
διενεργούνται κάθε είδους πληρωμές του δημόσιου τομέα προς τελικούς δικαιούχους -εγχώρια ή διασυνοριακά-,
όπως αυτές που αφορούν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τις
αμυντικές δαπάνες, τις καταβολές επιδοτήσεων, όπως επίσης έξοδα και προμήθειες για τη λειτουργία των δημοσίων
Υπηρεσιών.
• Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνσης Εργασιών Δημοσίου
Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία
• Η Τράπεζα της Ελλάδος συγκεντρώνει και δημοσιεύει στοιχεία για τα νομισματικά και πιστωτικά μεγέθη που αφορούν
την Ελλάδα, καταρτίζει το ισοζύγιο πληρωμών και τους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς της χώρας και γενικότερα
συλλέγει και δημοσιεύει στοιχεία που αφορούν την ελληνική οικονομία.
• Αυτή η σημαντική βάση δεδομένων υποστηρίζει τη λειτουργία της Τράπεζας ως νομισματικής αρχής, αλλά και ως
επόπτη του πιστωτικού συστήματος. Παράλληλα, χρησιμεύει σε ένα μεγάλο εύρος αναλύσεων τόσο μακροοικονομικών όσο και μακρο-προληπτικών.
• Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Στατιστικής

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/)
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Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος
Διεξάγει έρευνες, πραγματοποιεί δημοσιεύσεις και ενημερώνει για τα ζητήματα της οικονομίας μέσω των παρεμβάσεωνομιλιών της Διοίκησης της ΤτΕ και μέσω των εκδόσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών
• Η Τράπεζα της Ελλάδος, με παρεμβάσεις-ομιλίες της Διοίκησης, και δημοσιεύσεις εκθέσεων, μελετών και αξιόπιστων
στατιστικών στοιχείων, ενημερώνει τους πολίτες για την νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ, τα ζητήματα της οικονομίας
και παρέχει έγκυρη πληροφόρηση προς την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και τις αρμόδιες αρχές για θέματα νομισματικής
και οικονομικής πολιτικής.
• Η Τράπεζα της Ελλάδος διεξάγει επίσης σημαντικό ερευνητικό έργο σε θέματα νομισματικής πολιτικής, οικονομικής και
περιφερειακής ανάπτυξης, οικονομίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, εποπτικής πολιτικής, αλλά και συνεπειών της
κλιματικής αλλαγής.
• Με βάση την οικονομική ανάλυση και το ερευνητικό της έργο η ΤτΕ καταθέτει σε τακτά χρονικά διαστήματα προτάσεις
πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων-προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία (πχ μη
εξυπηρετούμενα δάνεια, επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων κλπ).
• Για την προώθηση της οικονομικής έρευνας, η Τράπεζα της Ελλάδας έχει αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με άλλα ιδρύματα και
διοργανώνει συνέδρια και σεμινάρια σε θέματα που ενδιαφέρουν την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους υπεύθυνους για τη
χάραξη της οικονομικής πολιτικής.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/)
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Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών
Κύριο έργο της ΔΟΑΜ
• Παρακολουθεί και αναλύει τις οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές, επεξεργάζεται στοιχεία,
πραγματοποιεί οικονομετρικές προβλέψεις για βασικά μεγέθη, καταρτίζει και δημοσιεύει
ορισμένους οικονομικούς δείκτες και πραγματοποιεί βασική οικονομική έρευνα.
• Συντάσσει τις δύο Εκθέσεις για τη Νομισματική Πολιτική (Ιούλιο, Δεκέμβριο) και την ετήσια
Έκθεση του Διοικητή (Μάρτιο/Απρίλιο). Σε λίγες ημέρες θα εκδοθεί η Ενδιάμεση Έκθεση για τη
Νομισματική Πολιτική (Δεκέμβριος 2019)
• Εκδίδει το Οικονομικό Δελτίο, το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας και Δοκίμια
Εργασίας.
• Συμμετέχει σε επιτροπές, ομάδες εργασίας και ερευνητικά δίκτυα του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ.
• Ενημερώνει αποστολές των διεθνών οικονομικών οργανισμών στην Ελλάδα, ενημερώνει
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
• Μεταφράζει και επιμελείται εκδόσεις και άλλα κείμενα για τις ανάγκες της Τράπεζας.
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/)
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Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών
Η ΔΟΑΜ αποτελείται από τα εξής 13 Τμήματα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων
Τμήμα Ανάλυσης Ισοζυγίου Πληρωμών
Τμήμα Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων
Τμήμα Διεθνούς Οικονομίας
Τμήμα Διοικητικό
Τμήμα Ειδικών Μελετών
Τμήμα Εκδόσεων και Μεταφράσεων
Τμήμα Εσωτερικής Οικονομίας
Τμήμα Θεμάτων Ευρωσυστήματος
Τμήμα Κρατικού Προϋπολογισμού
Τμήμα Νομίσματος
Τμήμα Οικονομετρικών Προβλέψεων
Τμήμα Τραπεζικών Θεμάτων και Αγοράς Κεφαλαίων.
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/)
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Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική
Ιούλιος 2019

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/)
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Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2018
Απρίλιος 2019

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/)
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Ερευνητική δραστηριότητα
• Η εκπόνηση οικονομικής έρευνας και οικονομικής ανάλυσης σε ζητήματα σχετικά με τους στόχους μιας κεντρικής
τράπεζας, περιλαμβανομένων και ζητημάτων που απορρέουν από την ιδιότητα της Τράπεζας ως μέλους του Ευρωσυστήματος, αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος.
• Η οικονομική έρευνα και οικονομική ανάλυση παρέχει την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση για θέματα νομισματικής πολιτικής που
αναπτύσσονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Βοηθά επίσης στην κατανόηση της λειτουργίας της
ελληνικής οικονομίας, αλλά και της οικονομίας της ζώνης του ευρώ.
Τομείς που ενδιαφέρουν την Τράπεζα είναι, μεταξύ άλλων:
• η νομισματική πολιτική και οι νομισματικές και πιστωτικές εξελίξεις,
• η εγχώρια οικονομία (οικονομική δραστηριότητα, τιμές, αγορά εργασίας, αγορά ακινήτων),
• οι οικονομετρικές προβλέψεις,
• τα δημόσια οικονομικά,
• οι εξωτερικές οικονομικές συναλλαγές και το ισοζύγιο πληρωμών,
• οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις,
• οι οικονομικές εξελίξεις χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου,
• το τραπεζικό σύστημα και η αγορά κεφαλαίων.
Η έρευνα και η ανάλυση γίνεται γνωστή με τις Εκθέσεις της Τράπεζας.
Μελέτες για την ελληνική οικονομία και τα διεθνή θέματα που σχετίζονται με αυτήν δημοσιεύονται δύο φορές το χρόνο στο Οικονομικό Δελτίο.
Στη Σειρά Δοκιμίων Εργασίας της Τράπεζας δημοσιεύονται υψηλής ποιότητας ερευνητικές εργασίες περισσότερο τεχνικής φύσεως.
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/)
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Ερευνητική δραστηριότητα
Εκτός από το δικό της ερευνητικό έργο, η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει και σε ερευνητικά προγράμματα
που πραγματοποιούνται στο ευρύτερο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών
(EΣΚΤ)/Ευρωσυστήματος, μέσω των διαφόρων ερευνητικών δικτύων που οργανώνονται.
• Δίκτυο για την Μικροοικονομική Ανάλυση του Μηχανισμού Προσδιορισμού των Τιμών (Price Setting Micro
Analysis Network - PRISMA).
• Δίκτυο για την Χρηματοοικονομική Κατάσταση και Κατανάλωση των Νοικοκυριών (Household Finance and
Consumption Network - HFSN).
• Δίκτυο για την Ανάλυση της Δυναμικής των Μισθών (Wage Dynamics Network - WDN).
• Δίκτυο για την Εμμονή του Πληθωρισμού (Inflation Persinstence Network - IPN).
• Δίκτυο για την Έρευνα σε θέματα Μακροπροληπτικής Πολιτικής (Macro-prudential Research Network MARS).
• Δίκτυο Ιστορίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South Eastern European History Network - SEEMHN).
Για την προώθηση της οικονομικής έρευνας, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με
Έλληνες και ξένους ερευνητές που επισκέπτονται τακτικά την Τράπεζα, ιδίως στο πλαίσιο του Προγράμματος
Επισκεπτών Ερευνητών και διοργανώνει συνέδρια και σεμινάρια για θέματα που ενδιαφέρουν την
ακαδημαϊκή κοινότητα και τους υπευθύνους για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/)
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Οικονομικό Δελτίο
Ιούλιος 2019

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/)
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Δοκίμια Εργασίας

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/)
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Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Δεκέμβριος 2019

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/)
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Κλιματική Αλλαγή και Τράπεζα της Ελλάδος
• Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι μια από τις πρώτες κεντρικές τράπεζες που ασχολήθηκαν με το θέμα της κλιματικής αλλαγής.
• Ήδη από τις αρχές του 2009 συνέστησε την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) επιδιώκοντας την
αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας και των προβλέψεων για την εξέλιξη του κλίματος, ώστε να συμβάλει στο
σχεδιασμό πολιτικών που θα αποβλέπουν στο μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
• Από το 2014, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
και συμμετέχει στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργο LIFE-IP AdaptInGreece - Boosting the
implementation of adaptation policy across Greece. Το έργο έχει οκταετή διάρκεια (2019-2026), και συντονίζεται από το ΥΠΕΝ.
• Στις αρχές του 2019 η Τράπεζα της Ελλάδος εντάχθηκε στο Δίκτυο Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα Πράσινο
Χρηματοοικονομικό Σύστημα (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System – NGFS), το οποίο
αριθμεί σήμερα 40 μέλη και 6 παρατηρητές και έχει συσταθεί με σκοπό την ενίσχυση της παγκόσμιας προσπάθειας για την
επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων και την ενδυνάμωση του ρόλου του χρηματοοικονομικού συστήματος στον
αγώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
• Το NGFS αποσκοπεί στην ανταλλαγή εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών, τη συνεισφορά στη διαχείριση κλιματικών και
περιβαλλοντικών κινδύνων για τον χρηματοοικονομικό τομέα και την προώθηση της χρηματοδότησης για τη μετάβαση σε μια
βιώσιμη οικονομία. Η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει στο NGFS μέσω των δραστηριοτήτων της ΕΜΕΚΑ.
• Στο πλαίσιο της υποστήριξης των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει και
υιοθετεί τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP-FI. (United Nations Environment Programme – Finance Initiative).
•

Οι Αρχές προσδιορίζουν τα κριτήρια για την υπεύθυνη και αειφόρο τραπεζική μέσα από την ολιστική αξιολόγηση των κινδύνων
και των ευκαιριών που πηγάζουν από τις δραστηριότητες των τραπεζών. Επίσης, ενθαρρύνουν τις τράπεζες να υπολογίζουν και να
δημοσιοποιούν τον αντίκτυπο, θετικό ή αρνητικό, στην κοινωνία και το περιβάλλον από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
προσφέρουν.
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/)

21

Κλιματική Αλλαγή και Τράπεζα της Ελλάδος
• Ο πιο χαρακτηριστικός δείκτης της κλιµατικής αλλαγής είναι η αύξηση της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη, η
οποία σηµαίνει και άνοδο της στάθµης της θάλασσας, πληµµύρες, ξηρασία, ακραία καιρικά φαινόµενα,
εξαφάνιση ειδών και οικοσυστηµάτων.
• Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε ήδη αύξηση κατά περίπου 1o C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, ενώ
σύμφωνα με τις τρέχουσες έρευνες της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ), στην
Ελλάδα η αύξηση μπορεί να φθάσει έως και 6o C το 2100, εάν παγκοσμίως δεν υπάρξει δράση για την ανάσχεση
της μεταβολής του κλίματος
• Επιπλέον, η κλιµατική αλλαγή θα έχει σηµαντικές κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις, όπως εξάπλωση
ασθενειών, µαζικά κύµατα προσφύγων και μετανάστευση, µείωση της παραγωγής, άνοδος των τιµών των
προϊόντων, απώλεια θέσεων εργασίας και, τελικά, σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής.
• Οι μελέτες, αλλά και οι ήδη ορατές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καταδεικνύουν την ανάγκη να
αναληφθούν δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή να ανασχεθεί η ανοδική πορεία της μέσης
θερμοκρασίας του πλανήτη, μέσω της μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και
δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, για τον περιορισμό των ζημιών που αυτή συνεπάγεται.
• Όπως αναφέρεται στην έκδοση «Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής στην Ελλάδα» (ΕΜΕΚΑ, 2011), το κόστος αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την αλλαγή του κλίματος,
εάν δεν υπάρξει δράση για την αντιμετώπισή της σε παγκόσμιο επίπεδο («σενάριο μη δράσης»), προβλέπεται
ιδιαίτερα υψηλό και αναμένεται έως το 2100 να ξεπεράσει τα 700 δισεκ. ευρώ, εκφρασμένο ως μείωση του ΑΕΠ
σε σχέση με το έτος βάσης (2008).

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/)
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