
 
 

Τύποι προληπτικής χρηματοπιστωτικής συνδρομής από τον ΕΜΣ και το ΔΝΤ 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

  

Η προληπτική χρηματοπιστωτική συνδρομή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας (ΕΜΣ) περιλαμβάνει δύο τύπους: 
- Precautionary Conditioned Credit Line (PCCL) προληπτικό πιστωτικό όριο 

υπό όρους  
- Enhanced Conditions Credit Line (ECCL)- πιστωτικό όριο με ενισχυμένους 

όρους  
 

Η πρόσβαση σε PCCL βασίζεται σε προκαθορισμένα κριτήρια και αφορά μέλη 
του ΕΜΣ όπου η οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση εξακολουθεί να 
είναι κατά βάση υγιής. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν τα εξής: 
· Τήρηση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο του συμφώνου σταθερότητας και 

ανάπτυξης,  του πλαισίου που αφορά τη διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος και τη διαδικασία σχετικά με τις υπερβολικές ανισορροπίες. 

· Βιωσιμότητα του χρέους Γενικής Κυβέρνησης.  
· Ιστορικό πρόσβασης στις διεθνείς αγορές με εύλογους όρους. 
· Βιώσιμη εξωτερική θέση. 
· Απουσία προβλημάτων φερεγγυότητας στον τραπεζικό τομέα που μπορεί να 

απειλήσει τη συστημική σταθερότητα. 
 

Η πρόσβαση σε ECCL είναι δυνατή για τα μέλη του ΕΜΣ που δεν 
συμμορφώνονται με ορισμένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας που 
απαιτούνται για την πρόσβαση σε PCCL, αλλά των οποίων η γενική οικονομική 
και δημοσιονομική κατάσταση παραμένει υγιής.  Το μέλος του ΕΜΣ,  θα πρέπει 
να λάβει διορθωτικά μέτρα που θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των 
αδυναμιών εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεχή τήρηση των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας τα οποία θεωρήθηκαν ότι τηρούνται όταν χορηγήθηκε το 
πιστωτικό όριο. Και οι δύο τύποι μπορεί να πραγματοποιηθούν μέσω δανείου ή 
μέσω της πρωτογενούς αγοράς και έχουν αρχική περίοδο διαθεσιμότητας ενός 
έτους με δυνατότητα ανανέωσης δύο φορές στο έτος (ανά εξάμηνο).  
 

 

Το  Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) έχει μια σειρά από μέσα χρηματοδότησης 
προληπτικού τύπου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα εξής:  
- Flexible Credit Line (FCL) - Ευέλικτο πιστωτικό όριο και  
- Precautionary and Liquidity Line (PLL) - Προληπτικό πιστωτικό όριο  

 

Το FCL αφορά χώρες που χαρακτηρίζονται από ισχυρά οικονομικά θεμελιώδη 
μεγέθη, ισχυρό θεσμικό πλαίσιο πολιτικής και αξιόλογες επιδόσεις στην άσκηση 
πολιτικής και προσήλωση στη διατήρηση αυτών των πολιτικών στο μέλλον.   Τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας για τη δυνατότητα παροχής FCL μετά από τη σχετική 
αξιολόγηση των παραπάνω χαρακτηριστικών αφορούν τα εξής: 
· Βιώσιμη εξωτερική θέση.  
· Στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών να  κυριαρχούν οι ιδιωτικές 

ροές  
· Ιστορικό πρόσβασης στις διεθνείς αγορές με εύλογους όρους. 
· Επαρκής διαθεσιμότητα αποθεμάτων όταν ζητηθεί για προληπτικούς λόγους. 
· Υγιή δημόσια οικονομικά, και βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.  
· Χαμηλός και σταθερός πληθωρισμός, στο πλαίσιο μιας υγιούς νομισματικής και 

συναλλαγματικής πολιτικής. 
· Απουσία προβλημάτων φερεγγυότητας στον τραπεζικό τομέα που μπορεί να 

απειλήσει τη συστημική σταθερότητα.  
· Αποτελεσματική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα.  
• Η ακεραιότητα των δεδομένων και της διαφάνειας. 
 

Το FCL λειτουργεί ως ανανεώσιμο πιστωτικό όριο, αρχικά για ένα ή δύο χρόνια, με 
επανεξέταση μετά το πρώτο έτος.  Εάν μια χώρα αξιοποιήσει το πιστωτικό όριο,  η 
αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε 3¼ έως 5 έτη. Μέχρι σήμερα, η Κολομβία, το 
Μεξικό και η Πολωνία, έχουν χρησιμοποιήσει το FCL. Αν και καμία από τις τρεις 
χώρες μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει χρήση του ορίου,  το FCL  ενίσχυσε την 
εμπιστοσύνη των αγορών κατά τη διάρκεια των αυξημένων κινδύνων.  
 



 
 
 

 

Ηλίας Λεκκός, Chief Economist 

Αρτέμης Λεβεντάκης, Senior Economist 

 
Με τη χρήση προληπτικής χρηματοπιστωτικής συνδρομής το μέλος του ΕΜΣ 
υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
περίοδο διαθεσιμότητας της πιστωτικής γραμμής.  
 

Το μέλος του ΕΜΣ υπό ενισχυμένη εποπτεία θα πρέπει να λάβει μέτρα που 
στοχεύουν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών, σε συνεννόηση και συνεργασία 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  η οποία μπορεί να  συνεργαστεί με την ΕΚΤ,  τις 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου (ΕΣΣΚ), και, ενδεχομένως, το ΔΝΤ.  
 
 
 
 

 
Το PLL έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ρευστότητας των 
χωρών μελών με υγιή θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, αλλά με τρωτά σημεία που 
τους αποκλείει από τη χρήση του FCL.  
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης για τη δυνατότητα παροχής PLL είναι αντίστοιχα με αυτά 
του FCL, και κατατάσσονται στους ακόλουθους πέντε τομείς:  
την εξωτερική θέση και την πρόσβαση στις αγορές,  
- τη δημοσιονομική πολιτική,  
- τη νομισματική πολιτική,  
- την ευρωστία και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και   
- την επάρκεια των δεδομένων.  

 
Η χρήση PLL  δίνει τη δυνατότητα για μέτριες επιδόσεις σε ένα ή δύο από τούς 
παραπάνω τομείς, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ενδέχεται να μην υπάρχει 
η δυνατότητα χρήσης του.  Οι χώρες που αντιμετωπίζουν κάποια από τις 
ακόλουθες συνθήκες κατά την έγκριση δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το PLL: 
  

- αδυναμία πρόσβασης στις διεθνείς αγορές,  
- ανάγκη για μεγάλες μακροοικονομικές ή διαρθρωτικές πολιτικές 

προσαρμογής (εκτός αν η προσαρμογή αυτή έχει ξεκινήσει πριν από την 
έγκριση),  

- η θέση του δημόσιου χρέους με μεγάλη πιθανότητα,  δεν είναι βιώσιμο 
μεσοπρόθεσμα, 

- ευρείες πτωχεύσεις τραπεζών.  
 

Μέχρι σήμερα, δύο χώρες, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
και το Μαρόκο, έχουν χρησιμοποιήσει το  προληπτικό πιστωτικό όριο (PLL). 


