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Περίληψη 
Η νομισματική πολιτική αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σημαντικό κομμάτι 

της συνολικής οικονομικής πολιτικής. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η 

στρατηγική της νομισματικής πολιτικής έχει αποτελέσει στο παρελθόν, και 

συνεχίζει να αποτελεί, αντικείμενο εκτενών και έντονων συζητήσεων μεταξύ 

φορέων χάραξης πολιτικής, πανεπιστημιακών και οικονομικών σχολιαστών.  

Η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής, την 

οποία υιοθετούν οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις κάθε κράτους, 

θεωρείται καταλυτικό στοιχείο για την ύπαρξη μιας υγιής οικονομίας και κατ’ 

επέκταση ενός καλύτερου βιοτικού επιπέδου για τους πολίτες. 

Τα τελευταία χρόνια, η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης (ΟΝΕ) και η ταυτόχρονη ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 

έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η ΕΚΤ έχει 

επωμιστεί με την ευθύνη του σχεδιασμού και εφαρμογής της νομισματικής 

πολιτικής στη ζώνη του ευρώ. Η αποστολή της αυτή θεωρείται αρκετά 

δύσκολη και περίπλοκη, αφού καλείται να υλοποιήσει νομισματικές πολιτικές 

σε μια ένωση όπου λαμβάνουν χώρα ασύμμετρες διαταραχές και όπου οι 

ίδιες διαταραχές επιδρούν με διαφορετικό τρόπο στις διάφορες χώρες-μέλη 

της ένωσης. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την στρατηγική για 

την νομισματική πολιτική που ακολουθεί η ΕΚΤ καθώς και να αναφέρει τις 

όποιες κριτικές και ενστάσεις έχουν προκύψει από την υιοθέτηση της 

συγκεκριμένης στρατηγικής.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στην μετάβαση προς 

την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και στην ίδρυση της ΕΚΤ και 

του ΕΣΚΤ. Στη συνέχεια περιγράφονται τα κύρια όργανα της ΕΚΤ καθώς και 

τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανεξαρτησία των κεντρικών 

τραπεζών και της ΕΚΤ. Στη σύγχρονη εποχή η έννοια της ανεξαρτησίας μιας 

κεντρικής τράπεζας αποτελεί βασικό συστατικό για μια επιτυχημένη άσκηση 

νομισματικής πολιτικής. Το δεύτερο, λοιπόν, μέρος της παρούσας εργασίας 

ξεκινάει με αναφορά στα στοιχεία που απαρτίζουν την ανεξαρτησία μιας 

κεντρικής τράπεζας. Κατόπιν, περιγράφονται τα στοιχεία και ο βαθμός 
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ανεξαρτησίας που απολαμβάνει η ΕΚΤ καθώς και οι Εθνικές Κεντρικές 

Τράπεζες (Εθν.Κ.Τ) των χωρών-μελών της ζώνης του ευρώ. Το κεφάλαιο 

τελειώνει με την αναφορά στην λογοδοσία της ΕΚΤ και την διαφάνεια για την 

νομισματική πολιτικής της, δύο στοιχεία που συμπληρώνουν την έννοια της 

ανεξαρτησίας της ΕΚΤ.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται λεπτομερώς η στρατηγική για την 

νομισματική πολιτική που ακολουθεί η ΕΚΤ. Αρχικά αναφέρεται ο ρόλος που 

διαδραματίζει η νομισματική πολιτική μέσα στην οικονομία και περιγράφεται ο 

τρόπος λειτουργίας της. Στη συνέχεια ακολουθεί η αναφορά στην Στρατηγική 

της νομισματικής πολιτικής που ανακοίνωσε η ΕΚΤ τον Οκτώβριο του 1998 

καθώς και η μετέπειτα αναθεώρηση που πραγματοποίησε σ’αυτή τη 

στρατηγική το Μάιο του 2003. Στο τελευταίο μέρος του τρίτου κεφαλαίου 

παρουσιάζονται τα σημαντικότερα μέσα που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ για την 

άσκηση της νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη.  

Τέλος, ακολουθεί ο επίλογος όπου συνοψίζονται τα συμπεράσματα της 

ανάλυσης που προηγήθηκε.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

1. Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

1.1 Μετάβαση προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση 
(ΟΝΕ) και η ίδρυση της ΕΚΤ και του ΕΣΚΤ 
Η Έκθεση Werner και το «Ευρωπαϊκό φίδι» 

Η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

(ΕΟΚ), η οποία υπογράφτηκε στη Ρώμη τον Μάρτιο του 1957, δεν προέβλεπε 

την δημιουργία νομισματικής ένωσης μεταξύ των κρατών-μελών της. Κύριος 

στόχος της συνθήκης ήταν η δημιουργία μιας κοινής αγοράς όπου θα υπάρχει 

ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων. Η 

δημιουργία, λοιπόν, μιας τέτοιας κοινής αγοράς δεν απαιτούσε την ένωση 

στον νομισματικό τομέα, ιδιαίτερα εφόσον εκείνη την περίοδο οι χώρες-μέλη 

της ΕΟΚ ήταν μέρος ενός διεθνούς συστήματος ισοτιμιών (του Bretton-

Woods), το οποίο εξασφάλιζε την ομαλή λειτουργία της αγοράς.  

Η πρώτη φορά που γίνεται λόγος για νομισματική ένωση της Ευρώπης 

είναι το 1962 σε ένα υπόμνημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο 

συγκεκριμένο υπόμνημα υπάρχουν οι πρώτες προτάσεις περί οικονομικής και 

νομισματικής ένωσης. Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 το διεθνές περιβάλλον 

είχε αλλάξει πολύ μετά τα σημάδια κλονισμού που έδειχνε το σύστημα 

Bretton-Woods. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση της οικονομικής και 

νομισματικής ένωσης. Για το σκοπό αυτό τον Οκτώβριο του 1970 συστήνεται 

μια επιτροπή υπό την προεδρία του Pierre Werner, πρωθυπουργού του 

Λουξεμβούργου, για να μελετήσει το όλο θέμα. Η Έκθεση Werner, όπως είναι 

γνωστή, πρότεινε τη δημιουργία οικονομικής και νομισματικής ένωσης σε τρία 

στάδια μέχρι το τέλος του 1980. Επιπλέον προτάθηκε η υιοθέτηση ενός 

συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ των νομισμάτων 

των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

Η δημιουργία μιας ζώνης σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών στην 

Ευρώπη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος 

Bretton-Woods. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα τα συμμετέχοντα κράτη 

έπρεπε να διατηρούν τις ισοτιμίες των νομισμάτων τους έναντι του δολαρίου 
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μέσα σ’ένα εύρος διακύμανσης  +-1%. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η 

σταυροειδής ισοτιμία δυο νομισμάτων χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θα 

μπορούσε να κυμαίνεται σε μια ζώνη διπλάσια του εύρους διακύμανσης που 

έχουν τα δύο νομίσματα έναντι του δολαρίου, με την προϋπόθεση πάντα τα 

νομίσματα αυτά να έπαιρναν αντίθετη θέση σε σχέση με το δολάριο. 

Επομένως τα κοινοτικά νομίσματα κυμαίνονταν μεταξύ τους μέχρι 4%, δηλαδή 

+-2%. Το 1971 υπογράφτηκε η Συνθήκη της Ουάσινγκτον, η οποία 

προέβλεπε δυνατότητα διακύμανσης των νομισμάτων κατά +-2,25% γύρω 

από την κεντρική τους ισοτιμία με το δολάριο. Ουσιαστικά, λοιπόν, τα 

περιθώρια διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ των 

κοινοτικών νομισμάτων έπαιρναν τιμή ίση με 9%, γεγονός που θα μπορούσε 

να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία της ενιαίας αγοράς στο 

χώρο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα 

μπορούσαν να εμφανιστούν οι κεντρικές τράπεζες των έξη κρατών-μελών της 

ΕΟΚ υπέγραψαν τον Απρίλιο του 1972 τη Συμφωνία της Βασιλείας , σύμφωνα 

με την οποία ιδρυόταν ένα σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών το 

«Ευρωπαϊκό φίδι». Ο μηχανισμός αυτός περιόριζε τα περιθώρια μεταβολής 

των νομισμάτων των κρατών-μελών μεταξύ τους στο 4,5%, δηλαδή +-

2,25%.(Καρφάκης, 2003) 

Οι συναλλαγματικές κρίσεις και τα προβλήματα που δημιούργησαν 

οδήγησαν σύντομα στην κατάρρευση του συστήματος του ευρωπαϊκού 

φιδιού. Έτσι στα μέσα του 1970 στον μηχανισμό του φιδιού είχαν μείνει μόνο 

η Γερμανία, η Δανία και οι χώρες της Benelux. 

 

Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ) και η Έκθεση Delor 

Η αποτυχία της πραγματοποίησης της έκθεσης Werner και της 

λειτουργίας του «Ευρωπαϊκού φιδιού» δεν απογοήτευσε την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα και τον Μάρτιο του 1979 δημιουργείται με απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ). Το 

ΕΝΣ περιελάμβανε τον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ), την 

Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα (ECU) καθώς και πιστωτικές διευκολύνσεις 

για την χρηματοδοτική στήριξη του συστήματος. Το συγκεκριμένο σύστημα 

αποδείχθηκε πολύ σημαντικό στην προσπάθεια για νομισματική ενοποίηση 

και σε αντίθεση με τον μηχανισμό του Ευρωπαϊκού φιδιού κατόρθωσε να 
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κρατήσει τα περισσότερα κοινοτικά νομίσματα μέσα σ’ένα ενιαίο σύστημα 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και να πετύχει σύγκλιση των ρυθμών 

πληθωρισμού και των επιτοκίων. 

Περισσότερη ώθηση στην προσπάθεια για νομισματική ενοποίηση 

δόθηκε από την υιοθέτηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (Single European 

Act), η οποία υπογράφτηκε το Φεβρουάριο του 1986, και προέβλεπε την 

προώθηση και ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς έως το τέλος του 

1992. Ο τρόπος με τον οποίο θα επιτυγχάνονταν η ολοκλήρωση της ενιαίας 

αγοράς ήταν μέσω της κατάργησης των φυσικών, τεχνικών και 

δημοσιονομικών εμποδίων στη διακίνηση των αγαθών, υπηρεσιών, 

προσώπων και κεφαλαίων στο χώρο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ωστόσο η 

προσπάθεια για  ενιαία αγορά δεν μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την 

υιοθέτηση ενός κοινού νομίσματος. Το ενιαίο νόμισμα θα μείωνε τον 

συναλλαγματικό κίνδυνο, τα κόστη των συναλλαγών και θα πρόσδιδε 

μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές, γεγονός που θα ευνοούσε τους επενδυτές 

και καταναλωτές, και φυσικά θα οδηγούσε σε οικονομική ευημερία στο 

εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

Οι παραπάνω εξελίξεις οδήγησαν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

να προχωρήσουν πιο δυναμικά σε μια προσπάθεια οικονομικής και 

νομισματικής ένωσης. Έτσι το Ιούνιο του 1988 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

συστήνει επιτροπή υπό την προεδρία του Jacque Delor προκειμένου να 

προτείνει προτάσεις για την πραγματοποίηση της ΟΝΕ. Τα αποτελέσματα της 

Έκθεσης Delor, όπως ονομάστηκε, υποδείκνυαν την μετάβαση στην ΟΝΕ 

μέσα από την διαδικασία τριών σταδίων.(Λεβεντάκης, 2003) 

Το πρώτο στάδιο ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 1990 και έληξε στο τέλος του 

1993. Κατά την διάρκεια του προβλεπόταν η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, 

η κατάργηση των εμποδίων για την οικονομική ένωση καθώς και ο 

συντονισμός των νομισματικών πολιτικών των κρατών-μελών, με κύριο 

χαρακτηριστικό την ένταξη των νομισμάτων όλων των κρατών-μελών στο 

Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ).   

Το δεύτερο στάδιο θα λειτουργούσε ως μεταβατικό και θα προετοίμαζε 

το έδαφος για το τελικό στάδιο. Έτσι κατά την διάρκεια του δεύτερου σταδίου 

θα πραγματοποιούνταν η περαιτέρω ενίσχυση συντονισμού των 

νομισματικών πολιτικών, η επιβολή περιορισμών όσο αφορά τα 
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δημοσιονομικά ελλείμματα των χωρών-μελών καθώς και η ίδρυση βασικών 

οργανισμών και οργάνων της ΟΝΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 

Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Συγκεκριμένα 

το ΕΣΚΤ και η ΕΚΤ θα αναλάμβαναν κατά το μεταβατικό στάδιο τον 

συντονισμό των νομισματικών πολιτικών και στο τρίτο και τελευταίο στάδιο θα 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τον σχεδιασμό και εφαρμογή της 

νομισματικής πολιτικής στο χώρο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

Στο τρίτο και τελικό στάδιο της ΟΝΕ θα καθοριστούν αμετάκλητα οι 

σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και θα υιοθετηθεί ένα ενιαίο κοινοτικό 

νόμισμα αντικαθιστώντας έτσι τα νομίσματα των κρατών-μελών. Επιπλέον, θα 

ξεκινήσει η άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής αποκλειστικά από την 

ΕΚΤ, η οποία ταυτόχρονα θα διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά διαθέσιμα των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

 

Η Συνθήκη του Μάαστριχ  

Το Δεκέμβριο του 1990 πραγματοποιείται Διακυβερνητική Διάσκεψη με 

σκοπό να μελετήσει τις τροποποιήσεις που απαιτούνται για τις ιδρυτικές 

συνθήκες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προκειμένου να περιλάβουν τις 

διατάξεις για την πραγματοποίηση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.  

Στις 7 Φεβρουαρίου 1992 υπογράφεται η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στο Μάαστριχ της Ολλανδίας. Η συγκεκριμένη Συνθήκη υιοθέτησε τις 

προτάσεις της Έκθεσης Delor για την οικονομική και νομισματική ένωση αλλά 

σε αντίθεση με την έκθεση Delor μέσα στην Συνθήκη του Μάαστριχ 

προσδιορίστηκαν λεπτομερώς τα στάδια της νομισματικής 

ολοκλήρωσης.(Scheller, 2004)  

Όπως αναφέραμε προηγουμένως το πρώτο στάδιο προς την μετάβαση 

στην ΟΝΕ είχε ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 1990 πριν ακόμα υπογραφούν και 

αρχίσουν να ισχύουν οι διατάξεις της Συνθήκης του Μάαστριχ. Το αρχικό 

στάδιο κράτησε έως την 31 Δεκεμβρίου 1993 και κατά την διάρκειά του 

ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, καταργήθηκαν 

όλα τα εμπόδια και οι περιορισμοί στη μετακίνηση κεφαλαίων ανάμεσα στα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και επιτεύχθηκε μεγαλύτερη 

σύγκλιση των οικονομιών, των οικονομικών και νομισματικών πολιτικών των 

κρατών-μελών. Επίσης κατά την διάρκεια του πρώτου σταδίου δόθηκαν 
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επιπλέον οδηγίες στους διοικητές των κεντρικών τραπεζών των χωρών-

μελών, οι οποίες αφορούσαν την προώθηση του συντονισμού των 

νομισματικών πολιτικών με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση σταθερότητας 

των τιμών.  

Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (ΕΝΙ) την 1η 

Ιανουαρίου 1994 σηματοδότησε και την αρχή του δεύτερου σταδίου της ΟΝΕ. 

Βασικά καθήκοντα του ΕΝΙ είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας των 

κεντρικών τραπεζών των κρατών-μελών και ο συντονισμός της νομισματικής 

πολιτικής στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα το ΕΝΙ θα 

επωμιστεί με την ευθύνη των προπαρασκευαστικών εργασιών που 

απαιτούνται για την ίδρυση του ΕΣΚΤ, της ΕΚΤ και την δημιουργία του κοινού 

νομίσματος. Ουσιαστικά το ΕΝΙ αποτελεί τον προπομπό της ΕΚΤ. Το 

Δεκέμβριο του 1995 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης επιβεβαιώνει ότι 

το τρίτο στάδιο της ΟΝΕ θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 1999. Ακόμη 

ανακοινώνει το όνομα του νέου ενιαίου νομίσματος που είναι το «ευρώ».  

Το Μάιο του 1998 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών ανακοινώνει 

ότι 11 κράτη-μέλη έχουν επιτύχει τις προϋπόθεσης για την υιοθέτηση του 

ενιαίου νομίσματος. Οι προϋποθέσεις αυτές ή όπως ονομάστηκαν Κριτήρια 

του Μάαστριχ αφορούν : (europa.eu.int) 

• Τη σταθερότητα των τιμών : το ποσοστό πληθωρισμού κάθε 

κράτους-μέλους δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά περισσότερο από 1,5 

ποσοστιαία μονάδα εκείνο των τριών κρατών-μελών με τα χαμηλότερα 

ποσοστά πληθωρισμού τον προηγούμενο χρόνο. 

• Το δημοσιονομικό έλλειμμα : δεν πρέπει γενικά να υπερβαίνει το 

3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. 

• Το δημόσιο χρέος : το ανώτατο όριο καθορίστηκε στο 60% του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αλλά μια χώρα με υψηλότερο λόγο 

δημόσιου χρέους προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μπορεί να 

υιοθετήσει το ευρώ αν το επίπεδο του δημοσιονομικού χρέους της 

μειώνεται σταθερά. 

• Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια : δεν πρέπει να υπερβαίνουν κατά 

περισσότερο από 2 ποσοστιαίες  μονάδες τα επιτόκια των τριών 
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κρατών-μελών με τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού τον 

προηγούμενο χρόνο. 

• Τη σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας : η 

συναλλαγματική ισοτιμία πρέπει να παραμείνει για δύο χρόνια εντός 

προκαθορισμένων περιθωρίων διακύμανσης. Τα περιθώρια αυτά είναι 

εκείνα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, ένα 

σύστημα στο οποίο συμμετέχουν προαιρετικά τα κράτη-μέλη που 

επιθυμούν να συνδέσουν το νόμισμά τους με το ευρώ.  

Οι έντεκα χώρες που πληρούν τα κριτήρια σύγκλισης είναι : Βέλγιο, 

Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, 

Αυστρία, Πορτογαλία και η Φινλανδία. Η Ελλάδα δεν πληρούσε ακόμη τα 

κριτήρια αυτά. Επίσης τρεις χώρες (Δανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο) 

αποφάσισαν να μείνουν έξω από την ζώνη του ευρώ. Το Ηνωμένο Βασίλειο 

δεν θέλησε το ίδιο να μπει στη ζώνη του ευρώ και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση την εξαίρεση του. Η Δανία πραγματοποίησε δημοψήφισμα τα 

αποτελέσματα του οποίου ήταν αρνητικά όσο αφορά την ένταξη της στο 

ευρώ. Τέλος η Σουηδία αρνήθηκε να ενταχθεί στο Μηχανισμό 

Συναλλαγματικής Ισοτιμίας του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος και 

έτσι αυτομάτως δεν ικανοποίησε ένα από τα κριτήρια του Μάαστριχ.(De 

Grauwe, 2001)  

Την 1η Ιουνίου 1998 ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με κύρια 

αρμοδιότητα την χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ημερομηνία ιδρύεται και το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Κεντρικών Τραπεζών το οποίο αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές 

κεντρικές τράπεζες των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον 

Οκτώβριο του 1998 η ΕΚΤ ανακοινώνει την νομισματική στρατηγική που θα 

ακολουθήσει από την 1η Ιανουαρίου 1999, οπότε και θα ξεκινήσει το τρίτο και 

τελικό στάδιο της ΟΝΕ.  

Από την 1η Ιανουαρίου 1999, λοιπόν, το ευρώ γίνεται το επίσημο 

νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξεκινάει η λειτουργία του ΕΣΚΤ και της 

ΕΚΤ. Από 1η Ιανουαρίου 1999 έως και 31η Δεκεμβρίου 2001 τα εθνικά 

νομίσματα των κρατών-μελών συνεχίζουν να βρίσκονται σε κυκλοφορία 

ταυτόχρονα με το ευρώ, (εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια 

αυτή το ευρώ δεν υφίσταται με την μορφή τραπεζογραμματίων και κερμάτων 
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αλλά μόνο σε λογιστική μορφή). Από την 1η Ιανουαρίου έως την 1η Ιουλίου 

2002 το ευρώ θα αντικαταστήσει τα εθνικά νομίσματα πλήρως, τα οποία θα 

χάσουν την αξία τους. 

Τον Ιανουάριο του 2001 η Ελλάδα κατορθώνει να ικανοποιήσει τα 

κριτήρια σύγκλισης και γίνεται το δωδέκατο μέλος της ζώνης του ευρώ. Τέλος 

το Μάιο του 2004 10 χώρες (Τσεχία, Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, 

Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία) γίνονται νέα μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κεντρικές τους τράπεζες ενσωματώνονται στο 

ΕΣΚΤ.  
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1.2 Διάρθρωση και δομή του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) 

Η μακρόχρονη και πολύπλοκη πορεία προς την οικονομική και 

νομισματική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση οδήγησε, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, στην δημιουργία της ζώνης του ευρώ και στην ίδρυση του ΕΣΚΤ. 

Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποτελεί τη νομική 

βάση της δημιουργίας του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ. 

Το ΕΣΚΤ αποτελείται από την ΕΚΤ και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες 

(Εθν.Κ.Τ) των 25 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι 

το ΕΣΚΤ περιλαμβάνει και τις Εθν.Κ.Τ χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης οι οποίες δεν έχουν ακόμα υιοθετήσει το ευρώ. Οι χώρες-μέλη που 

δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ έχουν διατηρήσει την νομισματική τους 

ανεξαρτησία και οι εθνικές τους κεντρικές τράπεζες δεν συμμετέχουν στις 

λειτουργίες και διαδικασίες που πραγματοποιούνται μέσα στα πλαίσια της 

ζώνης του ευρώ. Προκειμένου, λοιπόν, να γίνει κατανοητή η πολυπλοκότητα 

της διάρθρωσης του Ευρωπαϊκού Κεντρικού Τραπεζικού Συστήματος το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε το Νοέμβριο του 1998 να 

υιοθετήσει τον όρο «Ευρωσύστημα». Το Ευρωσύστημα αποτελείται από την 

ΕΚΤ και τις Εθν.Κ.Τ των 12 χωρών-μελών της ζώνης του ευρώ.  

Η απόφαση για δημιουργία ενός Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, για 

την διαχείριση και διεκπεραίωση των διαδικασιών στην ζώνη του ευρώ, και όχι 

μιας μόνο υπερεθνικής τράπεζας στηρίχθηκε κυρίως σε τρεις 

πολιτικοοικονομικούς λόγους : (Scheller, 2004) 

i. Η εγκαθίδρυση μιας κεντρικής τράπεζας για ολόκληρη την ζώνη 

του ευρώ (πιθανώς μία συγκεντρωτική κεντρική τράπεζα σε ένα 

συγκεκριμένο τόπο στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) δεν θα 

γινόταν δεκτή από την πλειονότητα των πολιτικών κυβερνήσεων των 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

ii. Η πραγματοποίηση του Ευρωσυστήματος στηρίχθηκε στην 

εμπειρία όλων των Εθν.Κ.Τ, οι οποίες διατήρησαν την διοικητική τους 

οργάνωση και υποδομή, τις λειτουργικές ικανότητες και την πείρα τους. 

Επιπλέον οι Εθν.Κ.Τ συνεχίζουν να εκτελούν και άλλες διεργασίες μη-

σχετικές με το Ευρωσύστημα. 
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iii. Λόγω του μεγάλου γεωγραφικού χώρου της ζώνης του ευρώ 

θεωρήθηκε πιο κατάλληλο να υπάρχει ένα σημείο (Εθνική Κεντρική 

Τράπεζα) σε κάθε χώρα-μέλος στο οποίο θα μπορούν να 

απευθύνονται η να συναλλάσσονται τα πιστωτικά ιδρύματα κάθε 

χώρας.  

 

 

Στόχος του ΕΣΚΤ 

Πρωταρχικός στόχος του ΕΣΚΤ είναι η διατήρηση της σταθερότητας του 

γενικού επιπέδου των τιμών στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης1. Το ΕΣΚΤ 

στηρίζει επίσης τη γενικότερη οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την επίτευξη άλλων στόχων όπως υψηλός ρυθμός οικονομικής ανόδου, 

ισόρροπη ανάπτυξη, υψηλός βαθμός σύγκλισης των οικονομικών επιδόσεων 

των κρατών-μελών, με την επιφύλαξη και προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζεται η 

πραγματοποίηση του κύριου στόχου της σταθερότητας των τιμών.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Πρωτόκολλο για το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, Άρθρο 2 
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 1.3 Σχεδιασμός- Δομή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
(ΕΚΤ) 

  
Η ΕΚΤ συστήθηκε την 1η Ιουνίου 1998 σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Από την 1η Ιανουαρίου 1999 είναι 

υπεύθυνη για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής στην ζώνη του ευρώ. 

«Η ΕΚΤ διαθέτει νομική προσωπικότητα και έχει σε κάθε κράτος μέλος την 

ευρύτερη νομική ικανότητα που αναγνωρίζεται σε νομικά πρόσωπα από το 

δίκαιο του κράτους μέλους. Η ΕΚΤ μπορεί ιδίως να αποκτά ή να διαθέτει 

κινητή η ακίνητη περιουσία και να είναι διάδικος.»2  

Η ΕΚΤ παρόλο που ενεργεί και πραγματοποιεί τις λειτουργίες της 

σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ωστόσο δεν 

αναφέρεται ως ένα από τα Κοινοτικά Όργανα. Στη Συνθήκη γίνεται λόγος για 

την ίδρυση πέντε Κοινοτικών Οργάνων : το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ελεγκτικό 

Συνέδριο. Τα ιδρύματα αυτά έχουν αναλάβει να εκτελούν τις διεργασίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια που ορίζονται από την Συνθήκη. Η 

ΕΚΤ ως ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε από τη Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα απολαμβάνει ορισμένες πραγματικές δυνάμεις, οι 

οποίες δεν τις δόθηκαν από τα Κοινοτικά Όργανα, αλλά απευθείας από την 

Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτό το γεγονός είναι που την 

ξεχωρίζει από τους διάφορους οργανισμούς και ιδρύματα της Κοινότητας, οι 

οποίοι έχουν μεν δική τους νομική προσωπικότητα, αλλά διαθέτουν εξουσία 

που τους παραχωρήθηκε από τα Κοινοτικά Όργανα.(Scheller, 2004)  

 
 

1.3.1 Αρμοδιότητες της ΕΚΤ 

Η ΕΚΤ ασκεί ποικίλες και διαφορετικές λειτουργίες. Συγκεκριμένα οι 

αρμοδιότητες της είναι οι εξής :  (Scheller, 2004) 

• Η ΕΚΤ αποτελεί το κέντρο αποφάσεων τόσο του ΕΣΚΤ όσο και 

του Ευρωσυστήματος. 

                                                 
2 Πρωτόκολλο για το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, Άρθρο 9.1 
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• Εξασφαλίζει συνεχής και συνεπής εφαρμογή των νομισματικών 

πολιτικών. 

• Κατέχει ρυθμιστικές δυνατότητες καθώς και το δικαίωμα να 

επιβάλλει κυρώσεις. 

• Εισάγει την κοινοτική νομοθεσία και συμβουλεύει τα Κοινοτικά 

Όργανα και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με 

νομοθετικά θέματα. 

• Αναλαμβάνει τα καθήκοντα του προηγούμενου ΕΝΙ 

(Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος), τα οποία πρέπει να 

συνεχίσουν να ασκούνται κατά το τρίτο στάδιο της ΟΝΕ εφόσον δεν 

είναι όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέλη της ΟΝΕ. 

 

Η ΕΚΤ διαθέτει τρία όργανα λήψεως αποφάσεων τα οποία είναι αυτά 

που ουσιαστικά διοικούν το ΕΣΚΤ και το Ευρωσύστημα. Τα όργανα αυτά είναι 

το Διοικητικό Συμβούλιο (Governing Council), η Εκτελεστική Επιτροπή 

(Executive Board) και το Γενικό Συμβούλιο (General Council). Εδώ θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι το Γενικό Συμβούλιο συγκροτείται ως τρίτο όργανο λήψεως 

αποφάσεων της ΕΚΤ για όσο διάστημα θα υπάρχουν κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ.  

 

1.3.2 Διοικητικό Συμβούλιο  

 
Βασικά καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο όργανο λήψης αποφάσεων 

της ΕΚΤ και απαρτίζεται από τα έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 

(Πρόεδρος της ΕΚΤ, Αντιπρόεδρος και τέσσερα μέλη) και από τους διοικητές 

των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών των δώδεκα χωρών-μελών που έχουν 

υιοθετήσει το ευρώ.  

Το βασικό καθήκον του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο σχεδιασμός της 

νομισματικής πολιτικής για την ζώνη του ευρώ. Συγκεκριμένα είναι υπεύθυνο 

για τον καθορισμό των επιτοκίων με τα οποία οι εμπορικές τράπεζες μπορούν 

να αποκτήσουν ρευστότητα από την αντίστοιχη κεντρική τράπεζα, για τις 

αποφάσεις σχετικά με τους ενδιάμεσους νομισματικούς στόχους που 
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υιοθετούνται καθώς και για την προσφορά διαθεσίμων στο ΕΣΚΤ. Ακόμη το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι αυτό που καθορίζει τις κατευθυντήριες 

γραμμές και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στο ΕΣΚΤ. Παρόλο που οι αποφάσεις που 

σχετίζονται με τη νομισματική πολιτική υλοποιούνται κεντρικά από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, ωστόσο οι λειτουργικές πτυχές της 

νομισματικής πολιτικής-συμπεριλαμβανομένου πράξεων ανοικτής αγοράς, 

διαχείριση των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων, και διαχείριση των 

πάγιων διευκολύνσεων-πραγματοποιούνται αποκεντρωτικά από τις 12 

Εθν.Κ.Τ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης (Bertaut, 2002). Στις 

αρμοδιότητες του, λοιπόν περιέχονται και οι : (Scheller, 2004) 

- έκδοση οδηγιών για όλες τις λειτουργίες των Εθν.Κ.Τ καθώς και 

τις συναλλαγές ανάμεσα στις χώρες που ανήκουν στην ζώνη του ευρώ. 

- Έγκριση για την έκδοση των χαρτονομισμάτων του ευρώ όπως 

και το τι ποσότητα θα εκδοθεί στο χώρο της ζώνης του ευρώ. 

- Πραγματοποίηση των συμβουλευτικών λειτουργιών της ΕΚΤ και 

επιλογή της διεθνούς αντιπροσώπευσης του Ευρωσυστήματος. 

 

Κανονισμοί και όροι ψηφοφορίας 
  Όσο αφορά τη λήψη αποφάσεων τόσο σε θέματα νομισματικής 

πολιτικής όσο και στα υπόλοιπα καθήκοντα της ΕΚΤ και του ΕΣΚΤ σε κάθε 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αντιστοιχεί μια ψήφος. Η κάθε ψήφος 

μετράει το ίδιο είτε προέρχεται από τον διοικητή της Εθν.Κ.Τ του μεγαλύτερου 

κράτους-μέλους της Ε.Ε είτε του μικρότερου κράτους-μέλους. Η αρχή αυτή 

του «ένα μέλος, μία ψήφος» υποδηλώνει ότι τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν θεωρούνται ως αντιπρόσωποι των χωρών τους ή των 

Εθν.Κ.Τ τους αλλά ενεργούν ως πλήρως ανεξάρτητα πρόσωπα.  

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα 

οποία παρίστανται αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. 

Σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Έτσι όσο 

αφορά οικονομικά ζητήματα ο διοικητής Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας ο 

οποίος δεν μπορεί να παραβρεθεί σε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

έχει τη δυνατότητα να διορίσει αντικαταστάτη προκειμένου να ψηφίσει αυτός 

εκ μέρους του. Επίσης “προβλέπεται ότι εάν ένα μέλος του Διοικητικού 
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Συμβουλίου κωλύεται να ψηφίσει επί μακρό χρονικό διάστημα μπορεί να 

ορίσει αναπληρωτή για να τον αντικαθιστά ως μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου”.3

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται σύμφωνα με την 

αρχή της απλής πλειοψηφίας. Σε περίπτωση που υπάρξει ισοπαλία ψήφων, 

αυτή που κάνει τη διαφορά είναι η ψήφος του Προέδρου της ΕΚΤ. Η αρχή της 

απλής πλειοψηφίας δεν είναι πάντοτε αρκετή για να αποφασίσει το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις απαιτείται να υπάρχει 

πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων. Αυτές είναι : (Scheller, 2004)  

• Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλύψει ότι κάποια Εθνική 

Κεντρική Τράπεζα ασκεί λειτουργίες εκτός του Ευρωσυστήματος, οι 

οποίες έρχονται σε σύγκρουση με τα καθήκοντα και τους στόχους του 

Ευρωσυστήματος. 

• Και όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει στη 

χρησιμοποίηση λειτουργικών διαδικασιών νομισματικού ελέγχου 

διαφορετικών από αυτά που ορίζονται στο καταστατικό του ΕΣΚΤ. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

απαιτείται απαρτία των δυο τρίτων των μελών με δικαίωμα ψήφου. Αν δεν 

υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να 

συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση στην οποία οι αποφάσεις μπορούν να 

λαμβάνονται χωρίς την ανωτέρω αναφερόμενη απαρτία.4

 

Προσαρμογή των όρων ψηφοφορίας στην διεύρυνση της ευρωζώνης  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται 

από 18 μέλη τα οποία όλα έχουν δικαίωμα ψήφου. Εξαιτίας όμως της 

μελλοντικής διεύρυνσης της ζώνης του ευρώ η ΕΚΤ πήρε αποφάσεις σχετικά 

με την προσαρμογή των όρων ψηφοφορίας στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Σύμφωνα λοιπόν με τις αποφάσεις αυτές, όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα συνεχίσουν να παρίστανται στις συνεδριάσεις και να 

συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις. Επιπλέον από τη στιγμή που ο αριθμός των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ξεπεράσει τα 21 τότε καθένα από τα 6 

                                                 
3 Πρωτόκολλο για το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, Άρθρο 10.2 
4 Πρωτόκολλο για το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, Άρθρο 10.2 
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μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα έχει μία ψήφο και ο αριθμός των 

διοικητών των Εθν.Κ.Τ που θα έχουν δικαίωμα ψήφου δεν θα υπερβαίνει τους 

15. Για να καταφέρει η ΕΚΤ να διασφαλίσει ότι οι διοικητές που έχουν 

δικαίωμα ψήφου προέρχονται από χώρες-μέλη οι οποίες θα είναι 

αντιπροσωπευτικές της οικονομίας της ζώνης του ευρώ ως συνόλου 

αποφάσισε η συχνότητα με την οποία θα έχουν δικαίωμα ψήφου να διαφέρει. 

Η διαφοροποίηση αυτή όμως μεταξύ των διοικητών θα αφορά αποκλειστικά 

τον εκ των προτέρων καθορισμό της συχνότητας με την οποία κάθε διοικητής 

θα έχει δικαίωμα ψήφου. Σε καμία περίπτωση δεν καταστρατηγείται η αρχή 

του «ένα μέλος, μία ψήφος» η οποία θα ισχύει για όλους τους διοικητές που 

έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Τα δικαιώματα ψήφου των διοικητών των Εθν.Κ.Τ διατίθενται και 

ασκούνται εκ περιτροπής κατά τα ακόλουθα :  

• “από την ηµεροµηνία που ο αριθµός των διοικητών θα υπερβεί 

τους 15 και έως ότου ανέλθει σε 22, αυτοί κατανέµονται σε δύο οµάδες, 

βάσει κατάταξης µε κριτήριο το µέγεθος του µεριδίου συµµετοχής του 

κράτους µέλους της οικείας Εθν.Κ.Τ στο συνολικό ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν σε τιµές αγοράς και στη συνολική συγκεντρωτική λογιστική 

κατάσταση των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων των 

κρατών µελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Στα µερίδια συµµετοχής 

στο συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς και στη 

συνολική συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση των νοµισµατικών 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων αποδίδεται στάθµιση 5/6 και 1/6, 

αντίστοιχα. Η πρώτη οµάδα αποτελείται από πέντε διοικητές και η 

δεύτερη οµάδα από τους υπόλοιπους διοικητές. Η συχνότητα µε την 

οποία οι διοικητές της πρώτης οµάδας απολαύουν δικαιώµατος ψήφου 

δεν θα είναι µμικρότερη της συχνότητας µε την οποία απολαύουν του 

εν λόγω δικαιώµατος οι διοικητές της δεύτερης οµάδας. Με την 

επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου, στην πρώτη οµάδα διατίθενται 

τέσσερα δικαιώµατα ψήφου και στη δεύτερη οµάδα ένδεκα δικαιώµατα 

ψήφου.” 

• “από την ηµεροµηνία που ο αριθµός των διοικητών θα ανέλθει 

σε 22, αυτοί κατανέµονται σε τρεις οµάδες, βάσει κατάταξης σύµφωνα 
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µε τα προαναφερθέντα κριτήρια. Στην πρώτη οµάδα, η οποία 

αποτελείται από πέντε διοικητές, διατίθενται τέσσερα δικαιώµατα 

ψήφου. Στη δεύτερη οµάδα, η οποία αποτελείται από το ήµισυ του 

συνολικού αριθµού των διοικητών, στρογγυλοποιούµενο προς τα άνω 

στον πλησιέστερο ακέραιο, κατά περίπτωση, διατίθενται οκτώ 

δικαιώµατα ψήφου. Στην τρίτη οµάδα, η οποία αποτελείται από τους 

υπόλοιπους διοικητές, διατίθενται τρία δικαιώµατα ψήφου”5 

 

Σταθμισμένη ψηφοφορία 

Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει προκειμένου να παρθούν 

αποφάσεις σχετικές με οικονομικά ζητήματα τότε οι ψήφοι στο Συμβούλιο 

σταθμίζονται σύμφωνα με την κατανομή του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της 

ΕΚΤ μεταξύ των Εθν.Κ.Τ. Από όλους τους ψήφους του Διοικητικού 

Συμβουλίου οι μόνοι που έχουν μηδενική στάθμιση είναι οι ψήφοι των 6 

μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.  

Ο τρόπος με τον οποίο κατοχυρώνεται μία απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου ύστερα από ψηφοφορία των μελών του είναι ο εξής : 

Σύμφωνα με τον κανονισμό το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απλή 

πλειοψηφία των σταθμισμένων ψήφων, δηλαδή η απόφαση υιοθετείται 

εφόσον οι ψήφοι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% του 

εγγεγραμμένου κεφαλαίου της ΕΚΤ. 

Για μερικές όμως αποφάσεις απαιτείται οι ψήφοι να αντιπροσωπεύουν τα 

δύο τρίτα του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της ΕΚΤ και επιπλέον να 

αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τους μισούς μεριδιούχους.  

Οικονομικά ζητήματα τα οποία απαιτούν σταθμισμένη ψηφοφορία είναι : 

ο τρόπος καταβολής και οι αυξήσεις του κεφαλαίου της ΕΚΤ, αναπροσαρμογή 

της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, μεταβίβαση 

ξένων συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ, κατανομή του νομισματικού 

εισοδήματος των Εθν.Κ.Τ και κατανομή των καθαρών κερδών και ζημιών της 

ΕΚΤ. (Scheller, 2004) 

 

 
                                                 
5 Πρωτόκολλο για το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, Άρθρο 10.2 
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Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 
Σύμφωνα με το Άρθρο 28.1 του πρωτοκόλλου για το καταστατικό του 

ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ το κεφάλαιο της ΕΚΤ, που καθίσταται λειτουργικό κατά την 

ίδρυσή της, ανέρχεται σε πέντε (5) δισεκατομμύρια ευρώ.  

Μόνοι εγγεγραμμένοι μεριδιούχοι και κάτοχοι του κεφαλαίου της ΕΚΤ 

είναι οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες.6

Η εγγραφή στο κεφάλαιο πραγματοποιείται σύμφωνα με την κλείδα 

κατανομής που καθορίζεται από το Άρθρο 29.1. σε κάθε, λοιπόν, Εθν.Κ.Τ 

αποδίδεται στάθμιση σ’αυτή την κλείδα η οποία ισούται με το άθροισμα : 

- του 50% του μεριδίου συμμετοχής του οικείου κράτους-μέλους στον 

πληθυσμό της κοινότητας κατά το προτελευταίο έτος πριν από την ίδρυση του 

ΕΣΚΤ. 

-   του 50% του μεριδίου συμμετοχής του οικείου κράτους-μέλους στο 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κοινότητας σε τιμές αγοράς όπως μετρήθηκε 

κατά την πενταετία που προηγείται του προτελευταίου έτους πριν από την 

ίδρυση του ΕΣΚΤ. 

Η πλήρως καταβεβλημένη συμμετοχή των εθνικών κεντρικών τραπεζών 

της ζώνης του ευρώ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (5.564669.247,19 ευρώ) ανέρχεται 

σε 3.978.226.562,17 ευρώ.7

Όσο αφορά τις 13 Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που δεν συμμετέχουν στην ευρωζώνη πρέπει να συνεισφέρουν στην κάλυψη 

των λειτουργικών εξόδων της ΕΚΤ σε σχέση με τη συμμετοχή τους στο ΕΣΚΤ, 

καταβάλλοντας ένα ελάχιστο ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου τους. 

Από την 1η Μαΐου 2004 οι εισφορές αυτές αντιπροσωπεύουν ένα 7% του 

εγγεγραμμένου κεφαλαίου τους, το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 

111.050.987,95 ευρώ.8

Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ δεν 

δικαιούνται μερίδιο στα διανεμητέα κέρδη της ΕΚΤ ούτε όμως υποχρεούνται 

να καλύψουν τυχόν ζημιές της ΕΚΤ. 

 

 

                                                 
6 Πρωτόκολλο για το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, Άρθρο 28.2 
7 Βλέπε Παράρτημα 2. 
8 Βλέπε Παράρτημα 2. 
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Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ συνεδριάζει, κατά κανόνα, δυο φορές 

το μήνα. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται συνήθως στο κτίριο Eurotower 

στην Φραγκφούρτη της Γερμανίας. Ωστόσο, από το 2000 και μετά, το 

Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και εκτός της Φραγκφούρτης, σε χώρες-

μέλη της ευρωζώνης. Οι συνεδριάσεις αυτές φιλοξενούνται από τις Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες της εκάστοτε χώρας. Περιστασιακά συνεδριάσεις 

πραγματοποιούνται με την χρήση της τηλεσύσκεψης. Σύμφωνα με το Άρθρο 

10.5 του Πρωτοκόλλου για το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ το 

Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον 10 φορές μέσα 

σ’ένα έτος.  

Κατά την διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης κάθε μήνα το Διοικητικό 

Συμβούλιο αξιολογεί τις νομισματικές και οικονομικές εξελίξεις και λαμβάνει τη 

μηνιαία απόφαση του για την νομισματική πολιτική. Κατά τη δεύτερη 

συνεδρίαση του το Συμβούλιο αφιερώνεται σε θέματα σχετικά με άλλα 

καθήκοντα και αρμοδιότητες της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος. Είναι 

προφανές ότι, αν το απαιτήσουν οι συνθήκες, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί 

να αποφασίσει τη μεταβολή των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ ανά πάσα 

στιγμή, ανεξάρτητα από τις συνεδριάσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί. 

(ECB, 2005). Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι διεργασίες των 

συνεδριάσεων είναι μυστικές. Έτσι ενώ η ΕΚΤ δεν μπορεί να δημοσιεύσει τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων ωστόσο έχει τη δυνατότητα να ανακοινώνει την 

απόφαση για τη νομισματική πολιτική που πάρθηκε αμέσως μετά την πρώτη 

συνεδρίαση κάθε μήνα. Πραγματοποιείται λοιπόν συνέντευξη τύπου, όπου ο 

Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της 

σύσκεψης. (www.ecb.int/ecb/orga/escb/html/index.el.html )      

 

 

 

 

 

 

 22



1.3.3 Εκτελεστική Επιτροπή  

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελεί το λειτουργικό όργανο λήψεως 

αποφάσεων της ΕΚΤ. Είναι υπεύθυνη για τη πραγματοποίηση όλων των 

αποφάσεων που λαμβάνονται σε καθημερινή βάση. Οι διεργασίες και οι 

αποφάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν από την ΕΚΤ απαιτούν συνεχής 

αντίδραση και προσαρμογή στις γρήγορα μεταβαλλόμενες συνθήκες στις 

αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Για το λόγο αυτό απαιτείται να υπάρχει ένα 

όργανο, τα μέλη του οποίου να έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται μόνιμα 

και αποκλειστικά με την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΚΤ. Το όργανο αυτό 

είναι η Εκτελεστική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από έξη μέλη, τον 

Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και άλλα τέσσερα μέλη, τα οποία διορίζονται με 

κοινή συμφωνία των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων των χωρών-μελών 

της ευρωζώνης. (Scheller, 2004) 
Όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι άτομα αναγνωρισμένου 

κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας σε νομισματικά και τραπεζικά θέματα. 

Τα μέλη της Επιτροπής ασκούν τα καθήκοντά τους σε βάση πλήρους 

απασχόλησης και κανένα δεν έχει το δικαίωμα να ασχοληθεί με οποιαδήποτε 

άλλη απασχόληση, επικερδή ή μη, εκτός εάν βέβαια του δοθεί άδεια από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία τους είναι οκταετής και δεν δύναται να 

ανανεωθεί, όπως και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορούν να γίνουν 

μόνο υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.9

Οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης των μελών της Εκτελεστικής 

Επιτροπής όπως μισθοί, συντάξεις και λοιπές κοινωνικοασφαλιστικές 

παροχές περιλαμβάνονται σε συμβάσεις που συνάπτονται με την ΕΚΤ και 

καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου 

τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής). Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί 

σύμφωνα με προτάσεις που προέρχονται από μία Επιτροπή αποτελούμενη 

από τρία μέλη τα οποία διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τρία μέλη που 

διορίζει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέλη που προτείνει το 

Διοικητικό Συμβούλιο είναι διοικητές ή πρώην διοικητές Εθν.Κ.Τ και τα 

                                                 
9 Πρωτόκολλο για το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, Άρθρο 11.2 
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υπόλοιπα τρία μέλη που προτείνονται από το Συμβούλιο είναι μέλη του 

ECOFIN Συμβουλίου. (Scheller, 2004) 
Σύμφωνα με το άρθρο 11.5 του πρωτοκόλλου για το καταστατικό του 

ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ κάθε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που παρίσταται 

αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις έχει δικαίωμα ψήφου και διαθέτει, για το 

σκοπό αυτό, μία ψήφο. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται 

διαφορετικά, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των 

ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.  

Η Εκτελεστική Επιτροπή ψηφίζει εφόσον υπάρχει απαρτία των δύο 

τρίτων των μελών της. Εφόσον δεν υπάρχει απαρτία, ο πρόεδρος μπορεί να 

συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση στην οποία οι αποφάσεις μπορούν να 

λαμβάνονται χωρίς την ανωτέρω αναφερόμενη απαρτία.10  
Επιπλέον το Άρθρο 11.4 του πρωτοκόλλου για το καταστατικό του ΕΣΚΤ 

και της ΕΚΤ αναφέρει ότι εάν ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν 

πληροί πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του ή αν διαπράξει βαρύ παράπτωμα, το Δικαστήριο μπορεί, 

αιτήσει του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, να τον 

απαλλάξει από τα καθήκοντά του. 
 

1.3.3.1 Κύριες Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής  

 
Οι κύριες Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι οι εξής :  

              -Προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η 

προετοιμασία των συναντήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει 

το σχεδιασμό των ημερομηνιών που θα πραγματοποιηθούν οι 

συνεδριάσεις, την εποπτεία των απαραίτητων εγγράφων για τις 

διαβουλεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την εισήγηση 

προτάσεων για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει το Συμβούλιο.  

- Εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη σύμφωνα με τις 

οδηγίες και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανατεθεί 

στην Εκτελεστική Επιτροπή ως αποκλειστική αρμοδιότητα η εφαρμογή της 

                                                 
10 Απόφαση της ΕΚΤ για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, Άρθρο 7.1 
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νομισματικής πολιτικής. Η Επιτροπή υιοθετεί τις οδηγίες της ΕΚΤ και τις 

μεταβιβάζει στις Εθν.Κ.Τ των χωρών της ζώνης του ευρώ. Αναθέτοντας τις 

λειτουργίες αυτές στην Εκτελεστική Επιτροπή διασφαλίζεται η ικανότητα 

της ΕΚΤ να αντιδρά και να προσαρμόζεται στις γρήγορες αλλαγές που 

εμφανίζονται στις αγορές τόσο του χρήματος όσο και των κεφαλαίων. 

(Scheller, 2004) 
- Ασκεί ορισμένες αρμοδιότητες που τις εκχωρούνται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και αρμοδιότητες κανονιστικής φύσεως. 

(ECB, 2004a) 

Συγκεκριμένα η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από εξουσιοδότηση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, υιοθετεί και εκδίδει ανάμεσα από τις 

νομοθετημένες και υποχρεωτικές εκθέσεις της ΕΚΤ11 τα μηνιαία δελτία, την 

ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του ΕΣΚΤ και τον ενοποιημένο 

ισολογισμό του ΕΣΚΤ.12  
Επιπλέον η Εκτελεστική Επιτροπή διαθέτει δυνατότητες, οι οποίες και 

αυτές τις έχουν μεταβιβαστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με την 

διαχείριση των ξένων ρευστών διαθεσίμων της ΕΚΤ. Τέλος, η Επιτροπή 

είναι υπεύθυνη για την επιβολή κυρώσεων σε τρίτα μέλη για τη μη-

συμμόρφωση τους με τους κανονισμούς της ΕΚΤ. 

-Διαχειρίζεται και εκτελεί τις καθημερινές εργασίες της ΕΚΤ.  

Αυτή η αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής την καθιστά 

υπεύθυνη για την εσωτερική οργάνωση της ΕΚΤ και για την εγκαθίδρυση 

των κανόνων εκλογής, διορισμού και προαγωγής του προσωπικού της 

ΕΚΤ.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Οι Ετήσιες Εκθέσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και οι Εκθέσεις Σύγκλισης 
συντάσσονται από το Γενικό Συμβούλιο.  
12 Πρωτόκολλο για το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, Άρθρα 15.1, 15.2, 26.3  
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1.3.4 Γενικό Συμβούλιο  

 
Το Άρθρο 45 του πρωτοκόλλου για το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της 

ΕΚΤ αναφέρει ότι το Γενικό Συμβούλιο συγκροτείται ως το τρίτο όργανο λήψης 

αποφάσεων της ΕΚΤ. Το Γενικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και 

τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τους Διοικητές των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών των 25 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι 

το Γενικό Συμβούλιο περιλαμβάνει αντιπροσώπους τόσο από τις 12 χώρες 

της ζώνης του ευρώ όσο και από τις 13 χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ.  

Το Συμβούλιο ουσιαστικά αποτελεί έναν σύνδεσμο ανάμεσα στο 

Ευρωσύστημα και στις Εθν.Κ.Τ τον εκτός ευρωζώνης κρατών-μελών. Η 

ύπαρξη, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του είναι αποτέλεσμα του ότι η 

ολοκλήρωση της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) δεν επιτεύχθηκε 

για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, σύμφωνα με το 

Καταστατικό, το Γενικό Συμβούλιο θα διαλυθεί όταν όλα τα κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα.  

Όπως αναφέρθηκε το Γενικό Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο 

και τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τους διοικητές όλων των Εθν.Κ.Τ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα υπόλοιπα 4 μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

ΕΚΤ, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα μέλος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής δύναται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του 

Γενικού Συμβουλίου, αλλά χωρίς να κατέχουν δικαίωμα ψήφου.13

Τα θέματα που αφορούν τον χρόνο και τόπο των συνεδριάσεων, 

παρακολούθηση συνεδριάσεων, ψηφοφορία καθώς και την οργάνωση των 

συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου ορίζονται σύμφωνα με την Απόφαση 

της ΕΚΤ για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Γενικού Συμβουλίου 

της ΕΚΤ. Στην συγκεκριμένη απόφαση αναγράφεται ότι το Συμβούλιο 

αποφασίζει για το χρόνο των συνεδριάσεων του έπειτα από πρόταση του 

προέδρου. Επίσης ο πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδρίαση, 

εφόσον το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη. Οι συνεδριάσεις κανονικά 

πραγματοποιούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ αν και υπάρχει η 

δυνατότητα να πραγματωθούν και μέσω τηλεσυσκέψεων, εκτός εάν 

                                                 
13 Πρωτόκολλο για το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, Άρθρα 45.2, 46.2 

 26



διαφωνούν τουλάχιστον τρεις διοικητές. Επιπλέον στις περιπτώσεις που 

μέλος του Γενικού Συμβουλίου αδυνατεί να παραστεί σε συνεδρίαση, μπορεί 

να ορίσει, εγγράφως, αναπληρωτή για να παραστεί και να ψηφίσει άντ’ αυτού.  

Σχετικά με τους όρους ψηφοφορίας το Γενικό Συμβούλιο ψηφίζει, εφόσον 

υπάρχει απαρτία των δύο τρίτων των μελών του ή των αναπληρωτών τους. 

Εφόσον δεν υπάρχει απαρτία, ο πρόεδρος μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη 

συνεδρίαση στην οποία οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται χωρίς την 

ανωτέρω αναφερόμενη απαρτία. Το Συμβούλιο προβαίνει σε ψηφοφορία 

έπειτα από πρόσκληση του προέδρου. Ο πρόεδρος κινεί επίσης την 

διαδικασία ψηφοφορίας, εφόσον το ζητήσει οποιοδήποτε μέλος του Γενικού 

Συμβουλίου. Ακόμη αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, οι 

αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Αποφάσεις δύναται να 

λαμβάνονται και με γραπτή διαδικασία, εκτός εάν διαφωνούν τουλάχιστον τρία 

μέλη του Συμβουλίου.14  

 

1.3.4.1 Αρμοδιότητες του Γενικού Συμβουλίου 

Το Γενικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θεωρείται μεταβατικό όργανο και έχει 

αναλάβει την εκτέλεση των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 

Ιδρύματος (European Monetary Institute), τα οποία πρέπει να ασκεί η ΕΚΤ 

κατά το τρίτο στάδιο της ΟΝΕ, εφόσον υπάρχουν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη το ευρώ. Για το λόγο αυτό βασικό 

καθήκον του Γενικού Συμβουλίου είναι να δίνει οδηγίες στις Εθν.Κ.Τ εκτός 

ευρωζώνης, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμαστούν τα 

κράτη αυτά να γίνουν μέρος του Ευρωσυστήματος.   

Συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του Γενικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο για το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, είναι διεργασίες οι 

οποίες συμβάλλουν :  

• στις συμβουλευτικές λειτουργίες της ΕΚΤ,  

• στη συλλογή στατιστικών πληροφοριών,  

• στην προετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων της ΕΚΤ,  

                                                 
14 Απόφαση της ΕΚΤ για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, Άρθρο 4 

 27



• στη θέσπιση των κανόνων που είναι αναγκαίοι για την τυποποίηση της 

λογιστικής παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις 

πράξεις των εθνικών κεντρικών τραπεζών (Εθν.Κ.Τ),  

• στη λήψη μέτρων που αφορούν τον καθορισμό της κλείδας κατανομής 

για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, εκτός εκείνων που έχουν ήδη 

καθοριστεί στη Συνθήκη,  

• στη θέσπιση των όρων απασχόλησης του προσωπικού της ΕΚΤ, και  

• στις απαραίτητες προετοιμασίες για τον αμετάκλητο καθορισμό των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων των κρατών μελών με 

παρέκκλιση έναντι του ευρώ. 
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1.4 Διάρθρωση του Ευρωσυστήματος  

 
Το Ευρωσύστημα αποτελείται από την ΕΚΤ και τις Εθνικές Κεντρικές 

Τράπεζες των χωρών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Τον όρο αυτό επέλεξε 

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ για να περιγράψει το σχήμα μέσω του 

οποίου το ΕΣΚΤ εκτελεί τα καθήκοντά του εντός της ζώνης του ευρώ. Το 

Ευρωσύστημα και το ΕΣΚΤ θα συνυπάρχουν όσο διάστημα υπάρχουν κράτη-

μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ.   

Το Ευρωσύστημα εξαρτάται από την ομαλή λειτουργία του τραπεζικού 

συστήματος, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται πράξεις νομισματικής 

πολιτικής. Επομένως γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η αποτελεσματικότητα και η 

σταθερότητα του τραπεζικού κλάδου αποτελούν παράγοντες ζωτικής 

σημασίας για το Ευρωσύστημα. Για το λόγο αυτό το Ευρωσύστημα 

παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, όπως άλλωστε 

αναφέρεται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 

Καθήκοντα του Ευρωσυστήματος  
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

(Άρθρο 105 παράγραφος 2), τα βασικά καθήκοντά του είναι : 

• η χάραξη και η εφαρμογή νομισματικής πολιτικής για τη ζώνη του 

ευρώ,  

• η διενέργεια πράξεων συναλλάγματος,  

• η κατοχή και η διαχείριση των επίσημων συναλλαγματικών 

διαθεσίμων των χωρών της ζώνης του ευρώ  

• η προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών 

Πρόσθετα καθήκοντα  του Ευρωσυστήματος είναι τα εξής : 

• Τραπεζογραμμάτια: η ΕΚΤ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να 

εγκρίνει την έκδοση τραπεζογραμματίων εντός της ζώνης του 

ευρώ.  

• Στατιστικά στοιχεία: σε συνεργασία με τις Εθν.Κ.Τ, η ΕΚΤ συλλέγει 

τις στατιστικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων της.  
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• Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία: το Ευρωσύστημα 

συμβάλλει στην ομαλή άσκηση της πολιτικής που προωθούν οι 

αρμόδιες αρχές αναφορικά με την προληπτική εποπτεία των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και τη σταθερότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

• Συνεργασία σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο: η ΕΚΤ διατηρεί 

σχέσεις συνεργασίας με αντίστοιχα όργανα, οργανισμούς και 

φορείς εντός της ΕΕ, αλλά και διεθνώς, όποτε εξετάζονται θέματα 

σχετικά με τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στο Ευρωσύστημα.  

 

Οι στρατηγικοί προσανατολισμοί του Ευρωσυστήματος  
Σύμφωνα με την ΕΚΤ οι στρατηγικοί προσανατολισμοί του 

Ευρωσυστήματος είναι οι εξής τέσσερις : (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005)  

Α) Αναγνωρισμένη αρχή επί νομισματικών και χρηματοπιστωτικών θεμάτων 

Στηριζόμενο στα συμπαγή καταστατικά του θεμέλια, στην ανεξαρτησία 

και την εσωτερική συνοχή του, το Ευρωσύστημα, το σύστημα κεντρικών 

τραπεζών της ζώνης του ευρώ, ενεργεί ως η νομισματική αρχή της ζώνης του 

ευρώ και ως κύρια χρηματοπιστωτική αρχή, πλήρως αναγνωρισμένη εντός 

και εκτός της Ευρώπης. Κατά την επιδίωξη του πρωταρχικού του στόχου, ο 

οποίος είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, το Ευρωσύστημα 

αναλαμβάνει τις απαραίτητες οικονομικές και νομισματικές αναλύσεις και 

υιοθετεί και υλοποιεί τις ενδεδειγμένες πολιτικές. Επίσης, ανταποκρίνεται 

κατάλληλα και αποτελεσματικά στις νομισματικές και χρηματοπιστωτικές 

εξελίξεις. 

Β) Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική 

ενοποίηση 

Το Ευρωσύστημα επιδιώκει τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας και την προώθηση της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής 

ενοποίησης σε συνεργασία με τις καθιερωμένες θεσμικές δομές. Προς το 

σκοπό αυτό, συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών που παρέχουν μια υγιή 

αρχιτεκτονική για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο επίπεδο.  
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Γ) Λογοδοσία, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Κοντά στους πολίτες της Ευρώπης 

Το Ευρωσύστημα αποδίδει υψίστη σημασία στην αξιοπιστία, την 

εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Στόχος του είναι η 

αποτελεσματική επικοινωνία με τους πολίτες της Ευρώπης και τα μέσα 

ενημέρωσης. Στις σχέσεις του με τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρχές έχει 

αναλάβει τη δέσμευση να ενεργεί απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Συνθήκης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της ανεξαρτησίας. Προς το 

σκοπό αυτό, το Ευρωσύστημα παρακολουθεί διαρκώς τις μεταβολές που 

επηρεάζουν τις αγορές χρήματος και τις χρηματοπιστωτικές αγορές και 

λαμβάνει προσεκτικά υπόψη το δημόσιο συμφέρον και τις ανάγκες των 

αγορών.  

Δ) Κοινή ταυτότητα, σαφώς καθορισμένοι ρόλοι και αρμοδιότητες, καλή 

διακυβέρνηση 

Το Ευρωσύστημα επιδιώκει την ενίσχυση της κοινής του ταυτότητας, σε 

ένα πλαίσιο σαφώς καθορισμένων ρόλων και αρμοδιοτήτων για όλα τα μέλη 

του. Προς το σκοπό αυτό, το Ευρωσύστημα στηρίζεται στις δυνατότητες και 

την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών του, καθώς και στη δέσμευση και 

την προθυμία τους να εργαστούν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. 

Επιπλέον, το Ευρωσύστημα έχει αναλάβει τη δέσμευση να ασκεί καλή 

διακυβέρνηση και να εφαρμόζει αποτελεσματικές και αποδοτικές οργανωτικές 

δομές και μεθόδους εργασίας.  
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Κεφάλαιο 2ο  
 

2. Ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 
 

2.1 Έννοια και σημαντικότητα της Ανεξαρτησίας μιας Κεντρικής 
Τράπεζας 

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές αλλαγές στη 

δομή και λειτουργία των κεντρικών τραπεζών σε διάφορες χώρες σ’ολόκληρο 

τον κόσμο. Έχει αυξηθεί η ανεξαρτησία που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες 

ως προς την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον έχει δοθεί μεγάλη 

έμφαση στην αύξηση της διαφάνειας της νομισματικής πολιτικής καθώς και 

στην λογοδοσία της κεντρικής τράπεζας. Αυτές οι αλλαγές έχουν ως σκοπό να 

ενσωματώσουν τη σταθερότητα των τιμών ως βασική αρχή της νομισματικής 

πολιτικής και ταυτόχρονα να διευκολύνουν την παρακολούθηση των 

ενεργειών της κεντρικής τράπεζας από το κοινό και τους εκλεγμένους 

αντιπροσώπους τους. 

Έχει γίνει πλέον κατανοητή η ανάγκη να εισαχθεί η σταθερότητα των 

τιμών μέσα στη διαδικασία αποφάσεων για τη νομισματική πολιτική. Η 

διατήρηση της σταθερότητας των τιμών καθιστά δύσκολή την οποιαδήποτε 

απόκλιση από μια σταθερή νομισματική κατάσταση με σκοπό να 

εξυπηρετήσει τις βραχυχρόνιες επιδιώξεις της κυβέρνησης. Προκειμένου 

λοιπόν να επιτευχθεί η σταθερότητα των τιμών οι περισσότερες ανεπτυγμένες 

χώρες έχουν συμπεράνει ότι θα πρέπει να διαθέτουν μια κεντρική τράπεζα, η 

οποία να τις έχει δοθεί επίσημη και απεριόριστη εξουσία στην άσκηση και 

εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Έτσι, λοιπόν, η κεντρική τράπεζα δεν 

θα έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με οδηγίες από την κυβέρνηση 

σχετικά με νομισματικά θέματα. Το κέρδος που θα προκύψει είναι ρήξη 

οποιασδήποτε σύνδεσης μεταξύ καθημερινών αποφάσεων νομισματικής 

πολιτικής και της κυβέρνησης, ενισχύοντας την αξιοπιστία της σταθερότητας 

των τιμών ως πρωταρχικό στόχο της νομισματικής πολιτικής. Επιπρόσθετα, η 

κυβέρνηση δεν θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την κεντρική τράπεζα 
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για να επιτύχει βραχυχρόνιους πολιτικούς σκοπούς, οι οποίοι μακροχρόνια θα 

οδηγήσουν σε καταστρεπτικά πληθωριστικά φαινόμενα. (Petursson, 2000) 
Λαμβάνοντας  υπόψη τα παραπάνω ολοένα και περισσότερες 

κυβερνήσεις σε διάφορες χώρες στον κόσμο συμπεραίνουν ότι ο καλύτερος 

τρόπος για να ασκηθεί νομισματική πολιτική είναι να παραχωρηθεί η 

εφαρμογή της σε μια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα. Θεωρητικές συζητήσεις 

και εκτεταμένες διεθνείς αναλύσεις αναφέρουν ότι χώρες οι οποίες διαθέτουν 

κεντρική τράπεζα με σχετικά υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας επιτυγχάνουν 

καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα από χώρες όπου η κεντρική τράπεζα δεν 

είναι ανεξάρτητη. (Petursson, 2000) 

Η σχέση ανάμεσα στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και τον 

πληθωρισμό έχει ερευνηθεί διεξοδικά από αρκετούς οικονομολόγους και έχει 

αποδειχθεί ότι είναι αρνητική. Από τους πρώτους που εξέτασαν τη 

συγκεκριμένη σχέση και κατέληξαν σε συμπεράσματα ήταν οι Banaian, 

Laney, και Willet (1983). Στην συνέχεια ακολούθησαν και άλλες μελέτες όπως 

αυτή των Alesina και Summers (1993) που έδειξαν ότι επιτυγχάνονται 

καλύτερα επίπεδα πληθωρισμού από μία ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα.  Όσο 

πιο ανεξάρτητη είναι μια κεντρική τράπεζα τόσο καλύτερη απόδοση έχει όσο 

αφορά το πληθωρισμό, δηλαδή επιτυγχάνει χαμηλούς ρυθμούς πληθωρισμού 

χωρίς να προκαλεί κόστος υπό την έννοια χαμηλού ρυθμού οικονομικής 

ανάπτυξης και απασχόλησης. Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι 

ορισμένοι οικονομολόγοι αμβισβητούν την σχέση ανάμεσα στην ανεξαρτησία 

της κεντρικής τράπεζας και πληθωριστικών αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα ο 

Posen (1993) ανέφερε ότι δεν είναι αρκετή η χορήγηση ανεξαρτησίας στην 

κεντρική τράπεζα ώστε να επιτύχει ικανοποιητική απόδοση πληθωρισμού και 

ότι είναι αναγκαία μια σημαντική πολιτική υποστήριξη.15 Παρόλα αυτά όμως 

το γενικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ χαμηλών 

επιπέδων πληθωρισμού και μεγαλύτερης ανεξαρτησίας της κεντρικής 

                                                 
15 Το κυριότερο συμπέρασμα του Posen είναι ότι και η πολιτική ανεξαρτησία και ο 
πληθωρισμός εξαρτώνται από βαθύτερα κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα. Σε ορισμένες 
χώρες υπάρχουν ισχυρές ομάδες άσκησης πιέσεων κατά του πληθωρισμού. Στις χώρες 
αυτές, που οι κυριότερες ομάδες άσκησης πιέσεων αντιτίθενται λιγότερο προς τον 
πληθωρισμό, οι κεντρικές τράπεζες θα είναι λιγότερο ανεξάρτητες και ο πληθωρισμός θα είναι 
υψηλότερος. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η συμπεριφορά των κεντρικών τραπεζών επηρεάζεται 
σημαντικά από τις υφιστάμενες κοινωνικές και οικονομικές δυνάμεις, έτσι που μια απλή 
αλλαγή του καταστατικού της κεντρικής τράπεζας δεν συνιστά από μόνη της αλλαγή 
συμπεριφοράς.(De Grauwe, 2001)   
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τράπεζας. (Wynne, 1999) Η σχέση αυτή φαίνεται να γίνεται αποδεκτή και από 

το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες χώρες τα τελευταία δέκα χρόνια 

έχουν προσανατολιστεί προς την υιοθέτηση μιας ανεξάρτητης κεντρικής 

τράπεζας για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Έτσι αρκετές 

βιομηχανικές χώρες, όπως τα 12 κράτη-μέλη  της ΟΝΕ, η Σουηδία, η Δανία, η 

Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία έχουν 

υιοθετήσει το μοντέλο αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι 

στις αρχές της δεκαετίας του ’90 η Swiss Central Bank θεωρείτο μία από τις 

πιο ανεξάρτητες τράπεζες ενώ το 2000 έφτασε να βρίσκεται στην μέση του 

πίνακα κατάταξης με τις πιο ανεξάρτητες τράπεζες ανά τον κόσμο. 

(Petursson, 2000) Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε για λογαριασμό της 

Τράπεζας της Αγγλίας το 2000, οι πιο ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες ήταν 

της Δημοκρατίας της Τσεχίας και της Λετονίας και ακολουθούν της Σουηδίας, 

του Εκουαδόρ, της Χιλής, της Ιαπωνίας και έβδομη η ΕΚΤ. (Fry, 2000)  
Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αφορά κυρίως την σχέση τους 

με την πολιτική εξουσία και συγκεκριμένα με την εκάστοτε κυβέρνηση. Η 

έννοια της ανεξαρτησίας καθορίζεται από τον βαθμό στον οποίο μια κεντρική 

τράπεζα δέχεται οδηγίες από την κυβέρνηση και τα μέλη της ή αποφασίζει 

μόνη της για την άσκηση και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, 

καθορίζεται από τον τρόπο ίδρυσης της τράπεζας, τη σχέση ιδιοκτησίας, της 

εξουσίας που διαθέτει στην χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής, 

τις σχέσεις της με την κυβέρνηση καθώς και τον βαθμό ελέγχου που 

υφίσταται.  

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η νομισματική πολιτική είχε πάντα και έχει 

μεγάλη σημασία για την οικονομία κάθε κράτους. Επομένως είναι λογικό να 

υπάρξουν έντονες συζητήσεις και διαφωνίες στο ζήτημα του τρόπου 

εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής. Έτσι η άποψη ότι η σταθερότητα των 

νομισματικών αρχών μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα εάν αφαιρεθεί ο έλεγχος 

της προσφοράς χρήματος από την πολιτική εξουσία έχει οδηγήσει στην 

ανάπτυξη της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών, ως ένας θεσμός ο 

οποίος διασφαλίζει τη νομισματική σταθερότητα και την αντιμετώπιση των 

σχετικών προβλημάτων. Μια, λοιπόν, πραγματικά ανεξάρτητη κεντρική 

τράπεζα με ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό και χωρίς πολιτικές πιέσεις ή 

την τάση να οδηγείται εύκολα σε αυξήσεις της προσφοράς χρήματος για την 

 34



χρηματοδότηση των δημοσιονομικών αναγκών, μπορεί να ελέγξει ικανότερα 

τον ρυθμό πληθωρισμού και συνεπώς να οδηγήσει σε άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου των πολιτών.  

Παρόλα αυτά όμως η άσκηση της νομισματικής πολιτικής δεν μπορεί να 

απομονωθεί τελείως από την οικονομική, δημοσιονομική και συναλλαγματική 

πολιτική. Λόγω των πολύπλοκων συνθηκών του οικονομικού τομέα η κεντρική 

τράπεζα αναγκάζεται διατηρεί κάποιου είδους τυπική συνεργασία με την 

κυβέρνηση. Η ανάγκη αυτή συνεργασίας της κεντρικής τράπεζας με την 

πολιτική εξουσία γίνεται μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός 

ανεξαρτησίας που απολαμβάνει η τράπεζα. (Πιτσιόρλας, 1999) 
 

2.2 Στοιχεία της Ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών         

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία εμφανίζονται διαφορετικοί και ποικίλοι 

ορισμοί για την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών καθώς και για τα 

στοιχεία που την αποτελούν. Στην συνέχεια για την ανάλυση των στοιχείων 

της ανεξαρτησίας θα στηριχτούμε στον ορισμό που δίνουν οι Eijffinger και De 

Haan (1996), όπου επισημαίνουν ότι η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας 

αναφέρεται σε τρεις περιοχές που οι επιδράσεις της κυβέρνησης πρέπει να 

εξαιρεθούν ή να ελαττωθούν αρκετά. Έτσι κάνουν λόγο για προσωπική, 

οικονομική και πολιτική ανεξαρτησία.  

Πολιτική Ανεξαρτησία (Political independence) 

Η πολιτική ανεξαρτησία σχετίζεται με το χώρο της νομισματικής 

πολιτικής και τους ελιγμούς που δύναται να πραγματοποιήσει η κεντρική 

τράπεζα στον σχεδιασμό και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Η 

πολιτική ανεξαρτησία μπορεί να χωριστεί σε ανεξαρτησία στόχου (Goal 

Independence) και σε λειτουργική ή οργανική ανεξαρτησία (Operational or 

Instrument Independence). (De Haan, 2000) 
Με τον όρο ανεξαρτησία στόχου εννοείται η δυνατότητα της κεντρικής 

τράπεζας να αποφασίζει για την επιλογή και τον σχεδιασμό των θεμελιωδών 

στόχων της. Έτσι όταν σε μία κεντρική τράπεζα της έχουν ανατεθεί 

περισσότεροι από ένας στόχος, όπως π.χ. επιδίωξη χαμηλού πληθωρισμού, 

ή χαμηλού επιπέδου ανεργίας, τότε έχει την δυνατότητα να θέσει 

προτεραιότητες. Σ’αυτή την περίπτωση η τράπεζα απολαμβάνει ανεξαρτησία 
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στόχου εφόσον είναι ελεύθερη να θέσει τους τελικούς στόχους της 

νομισματικής πολιτικής. 

Από την άλλη λειτουργική ανεξαρτησία σημαίνει η δυνατότητα να 

επιλέγει η ίδια η κεντρική τράπεζα τα μέσα επίτευξης των στόχων της 

νομισματικής πολιτικής της, π.χ. προσφορά χρήματος, καθορισμός επιτοκίων, 

συναλλαγματική ισοτιμία. Αν, λοιπόν, προκειμένου να χρησιμοποιήσει μια 

τράπεζα τα νομισματικά της όργανα και μέσα απαιτείται η κυβερνητική 

έγκριση τότε δεν υφίσταται λειτουργική ανεξαρτησία. (De Haan, 2000) 
Οικονομική Ανεξαρτησία (Financial Independence) 

Οικονομική ανεξαρτησία συνίσταται χωρίς αμφιβολία στην ανυπαρξία 

οικονομικών δεσμών ή το περιορισμό τους μεταξύ της κεντρικής τράπεζας και 

της κυβέρνησης. Είναι σαφές ότι οι πολιτικοί μπορούν να επηρεάσουν την 

πολιτική μιας τράπεζας εφόσον η κυβέρνηση είναι ικανή να χρηματοδοτήσει 

τα έξοδα της είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω πίστωσης από την κεντρική 

τράπεζα. Σ’αυτή όμως την περίπτωση παύει να λειτουργεί η οικονομική 

ανεξαρτησία. (De Haan, 2000) 
Προσωπική Ανεξαρτησία (Personal Independence) 

Η προσωπική ανεξαρτησία απαιτεί από τα άτομα που είναι υπεύθυνα για 

τις νομισματικές αποφάσεις να είναι σε θέση να αντισταθούν είτε σε επίσημες 

οδηγίες είτε σε ανεπίσημες πιέσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. 

Προκειμένου τα μέλη των νομισματικών οργάνων να σχεδιάζουν και να 

εφαρμόζουν ανεπηρέαστα την νομισματική πολιτική θα πρέπει να μπορούν 

να αποφεύγουν τις όποιες προσωπικές πιέσεις δέχονται από εξωτερικές 

παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων και ομάδων. Ακόμα και αν οι κεντρικές 

τράπεζες απολαμβάνουν λειτουργική ανεξαρτησία και ανεξαρτησία στόχου 

εντούτοις η κυβέρνηση μπορεί να ασκήσει κάποιου είδους επιρροή. Όταν η 

πρόσληψη ή απόλυση του διοικητή μιας κεντρικής τράπεζας βρίσκεται στην 

διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης τότε γίνεται αντιληπτό ότι η κυβέρνηση 

έχει τη δυνατότητα να ελέγχει κατά κάποιο τρόπο την τράπεζα μέσω του 

ελέγχου του διοικητή της. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο όλα τα μέλη μιας 

κεντρικής τράπεζας, τα οποία είναι επιφορτισμένα με τη διαδικασία άσκησης 

της νομισματικής πολιτικής να διαθέτουν σταθερότητα και διάρκεια στις θέσεις 

που κατέχουν. Η πολιτική εξουσία που διορίζει τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται 

να μπορεί με ευκολία να τα παύει ή να αναστέλλει την εντολή τους.  
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Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας της προσωπικής ανεξαρτησίας είναι 

οι προσωπικές διασφαλίσεις που πρέπει να παρέχει μια τράπεζα στα μέλη 

της. Η εξασφάλιση των οργάνων της τράπεζας για το μέλλον μειώνει 

σημαντικά την πιθανότητα να υποκύψουν τα όργανά της σε πιέσεις και 

κίνητρα του ιδιωτικού τομέα μετά την εγκατάλειψη της θέσης τους. 

(Πιτσιόρλας, 1999) 
 

2.3 Κριτική της Ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών       

Ένα σοβαρό και σημαντικό ζήτημα που έχει προκύψει από την 

μεταβίβαση υψηλού βαθμού ανεξαρτησίας στις κεντρικές τράπεζες είναι το 

κατά πόσο η ανάθεση της νομισματικής πολιτικής σε ένα ανεξάρτητο όργανο 

όπως είναι η κεντρική τράπεζα θεωρείται δημοκρατική ενέργεια. Έτσι ενώ η 

εκάστοτε κυβέρνηση νομιμοποιείται με την εκλογή της από το λαό και ασκεί 

την εξουσία της όντας υπόλογη σ’αυτόν μέσα από τις εκλογές και τις 

κοινοβουλευτικές διαδικασίες, το ίδιο δεν συμβαίνει με τις ανεξάρτητες 

νομισματικές αρχές οι οποίες δεν υφίστανται άμεσο πολιτικό έλεγχο και 

συνεπώς είναι πολιτικά ανεύθυνες αν και υπάρχει κάποιος βαθμός 

λογοδοσίας και ευθύνης. (Πιτσιόρλας, 1999) Με την υιοθέτηση μιας 

ανεξάρτητης τράπεζας η άσκηση των νομισματικών θεμάτων της οικονομίας 

περνάει από τα χέρια των δημοκρατικώς εκλεγμένων αντιπροσώπων ενός 

κράτους σ’αυτά των τεχνοκρατών, οι οποίοι αποφασίζουν για την νομισματική 

κατεύθυνση που θα ακολουθηθεί χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την γνώμη ή 

την θέληση της κυβέρνησης. Μ’αυτόν τον τρόπο οι αποφάσεις λαμβάνονται 

χωρίς πλέον να υπόκεινται στην απαραίτητη λογοδοσία και παρακολούθηση 

απέναντι στο κοινό και την εκλεγμένη κυβέρνηση.   

Παρακάτω αναφέρονται διάφορες αντιτιθέμενες απόψεις που 

αναπτύχθηκαν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Όσοι υποστηρίζουν την 

ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας χρησιμοποιούν κυρίως οικονομικά και 

πολιτικά επιχειρήματα. Οι κυβερνήσεις μπαίνουν στον πειρασμό να τυπώνουν 

χρήμα για να καλύψουν τις δημοσιονομικές τους ανάγκες επιδεικνύοντας 

αμέλεια έναντι των κινδύνων και των συνεπειών του πληθωρισμού. Οφείλουν, 

λοιπόν, οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την πληρωμή των κυβερνητικών 
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χρεών να μην είναι και υπεύθυνοι για την έκδοση του χρήματος μιας χώρας. 

(Πιτσιόρλας, 1999) 

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μια κεντρική τράπεζα με 

μεγάλη ανεξαρτησία κινήσεων σε νομισματικά θέματα δεν σημαίνει 

υποχρεωτικά ότι κατέχει το δικαίωμα να καθορίζει τους απώτερους στόχους 

της νομισματικής πολιτικής χωρίς μια κάποια κυβερνητική παρέμβαση. Μια 

ανεξάρτητη τράπεζα σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα μέσα 

και όργανά της με τρόπο που θεωρεί αυτή καλύτερο προκειμένου να επιτύχει 

τους στόχους, τους οποίους έχει προηγουμένως θέσει η εκλεγμένη 

κυβέρνηση. Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι αυτού του είδους η ανάθεση της 

εκτελεστικής δυνατότητας της νομισματικής πολιτικής σε μια πολιτικά 

ανεξάρτητη τράπεζα αναμφίβολα αντιπροσωπεύει την μεταφορά της εξουσίας 

από την κυβέρνηση στην τράπεζα. Οι πολιτικοί δεν μπορούν να επηρεάζουν 

τις καθημερινές διεργασίες της νομισματικής πολιτικής. Αρκούνται μόνο στη 

επιλογή των νομισματικών στόχων, τους οποίους στην συνέχεια θα 

προσπαθήσει να επιτύχει ένα ανεξάρτητο πολιτικά σώμα όπως π.χ. μια 

κεντρική τράπεζα.  

Οι ανεξάρτητες, λοιπόν, νομισματικές αρχές δεν είναι ασύμβατες με τους 

κανόνες της δημοκρατίας. Αυτό μπορεί να υποστηριχτεί επίσης 

παρουσιάζοντας μια παρόμοια περίπτωση ανάθεσης εξουσιών σε διάφορους 

ειδικούς, όπως είναι η περίπτωση του δικαστικού συστήματος. Σε μια 

δημοκρατική κοινωνία η κυβέρνηση ορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

λειτουργεί το δικαστικό σύστημα και παρέχει εξουσίες σ’αυτούς που το 

λειτουργούν. Από εκεί και πέρα βέβαια την εξουσία για την επιβολή των 

κανόνων και νόμων την έχει το δικαστήριο, χωρίς να υπάρχει παρέμβαση από 

την κυβέρνηση. Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργεί και μια ανεξάρτητη κεντρική 

τράπεζα, η οποία είναι πιθανότερο να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη εφαρμογή 

της οικονομικής πολιτικής ενισχύοντας ταυτόχρονα και την δημοκρατικότητα 

της διαδικασίας. (Petursson, 2000) 

Από την αντίθετη πλευρά όμως όσοι στρέφονται κατά της ανεξαρτησίας 

της κεντρικής τράπεζας υποστηρίζουν ότι εφόσον ένας θεσμός ή όργανο δεν 

υπόκειται σε άμεσο έλεγχο στερείται δημοκρατικής νομιμότητας. Επίσης 

αναφέρουν η νομισματική πολιτική είναι κομμάτι της συνολικής οικονομικής 

πολιτικής και η άσκηση της από την κεντρική τράπεζα εμποδίζει τη διατήρηση 
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μιας συνεκτικής οικονομικής πολιτικής. Υποστηρίζουν ότι η τράπεζα θα 

πρέπει να είναι εξαρτημένη αν όχι πλήρως κατά ένα μέρος τουλάχιστον από 

την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον Friedman το χρήμα είναι κάτι πολύ 

σημαντικό για να το αφήνουμε στην διάθεση μόνο της κεντρικής τράπεζας. Γι’ 

αυτό το λόγο πρότεινε την υιοθέτηση καθορισμένων κανόνων, προκειμένου 

να περιορίσουν την διακριτική ευχέρεια που διαθέτει μια ανεξάρτητη τράπεζα 

στην εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Οι τράπεζες που θα 

ακολουθήσουν αυτούς τους κανόνες (π.χ. ετήσια αύξηση της νομισματικής 

βάσης ν%) θα είναι πιο δύσκολο να επηρεαστούν από τα διάφορα 

ενδιαφερόμενα μέλη. Ουσιαστικά ο Friedman θεωρούσε ότι δεν ήταν η 

ανεξαρτησία το πρόβλημα, αλλά η στρατηγική που θα ακολουθούσε η 

κεντρική τράπεζα σχετικά με τον τελικό στόχο της νομισματικής πολιτικής της. 

(Paluszak, 2003) 

Τέλος, αυτοί που αντιτίθενται στην ύπαρξη ανεξάρτητης τράπεζας 

τονίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί ευκολότερα μια ανεξάρτητη 

τράπεζα από το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο προσπαθεί να 

προωθήσει τις απόψεις του για τη πιστωτική πολιτική και την πολιτική των 

επιτοκίων και κατ’ επέκταση τη συνολική νομισματική πολιτική.  

 

2.4 Ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 

Η ανεξαρτησία της ΕΚΤ και τον Εθν.Κ.Τ από πολιτικές επιδράσεις 

αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της νομισματικής διαδικασίας στην ευρωζώνη. Η 

ανεξαρτησία της ΕΚΤ είναι απόρροια του βασικού στόχου της, δηλαδή της 

διατήρησης της σταθερότητας των τιμών, καθώς και του αποκλειστικού 

προνομίου που κατέχει στην άσκηση και σχεδιασμό της νομισματικής 

πολιτικής στη ζώνη του ευρώ.  Ιστορικά η δημιουργία και ανάπτυξη 

ανεξαρτησίας στην ΕΚΤ στηρίχτηκε στα ακόλουθα στοιχεία. Η Γερμανική 

κυβέρνηση και η διοίκηση της Bundesbank δεν θα δεχόντουσαν ποτέ να 

θυσιάσουν το νόμισμα τους (Deutsche Mark) εάν ο σχεδιασμός της ΟΝΕ και 

κυρίως το μοντέλο της ΕΚΤ δεν υλοποιούνταν σύμφωνα με το δικό τους 

μοντέλο.16 Επίσης, αρκετοί ακαδημαϊκοί των οικονομικών και 

χρηματοοικονομικών, διοικητές κεντρικών τραπεζών, διεθνείς τεχνοκράτες και 
                                                 
16 Η Bundesbank κατείχε υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας. 
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ειδικοί τόνιζαν για πολλά χρόνια ότι η ανεξαρτησία της ΕΚΤ θεωρείται 

σημαντική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητά της, κατορθώνοντας έτσι 

να πείσουν μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συγκεκριμένα οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών των χωρών-μελών τις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν πάρει μέρος στις διαπραγματεύσεις που έγιναν 

και άσκησαν όση περισσότερη επιρροή μπορούσαν για να οδηγηθούμε στην 

ύπαρξη υψηλού επιπέδου ανεξαρτησίας. (Magnette, 2000) 
   Η μορφή της ανεξαρτησίας αυτής έχει διασφαλιστεί μέσα από την 

Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και από το πρωτόκολλο για το 

καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, και διαθέτει γι’ αυτό το λόγο συνταγματική 

υπόσταση. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική εγγύηση για το σεβασμό της 

ίδιας της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ. Ενώ διάφορες κυβερνήσεις (π.χ. των ΗΠΑ) 

προκειμένου να επηρεάσουν τις κεντρικές τράπεζες έχουν την δυνατότητα να 

απειλούν ότι θα αλλάξουν την υφιστάμενη κατάσταση μέσω νομοθετικών 

αλλαγών, για την ΕΚΤ δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Για να μεταβληθεί η 

κατάσταση της ΕΚΤ απαιτείται διακυβερνητικό συνέδριο και τα κράτη-μέλη 

είναι απίθανο να συμφωνήσουν στην μείωση του βαθμού ανεξαρτησίας της 

ΕΚΤ, εφόσον ένα μέλος να αντιτεθεί σ’ αυτή την αλλαγή δεν μπορεί να 

επικυρωθεί. (Magnette, 2000) 

 

2.4.1 Στοιχεία της Ανεξαρτησίας της ΕΚΤ και των Εθν.Κ.Τ των 
κρατών-μελών της ευρωζώνης  

Η έννοια της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: την 

θεσμική, νομική, προσωπική, λειτουργική και οικονομική ανεξαρτησία. 

Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα και το ρόλο που παίζει η ανεξαρτησία στο 

Ευρωσύστημα, η έννοια της επεκτείνεται και στις Εθν.Κ.Τ των χωρών-μελών 

της ευρωζώνης καθώς και στα εκτελεστικά τους όργανα.  

 

 

Θεσμική Ανεξαρτησία (Institutional Independence) 

Το Άρθρο 108 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το Άρθρο 

7 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ αποτελούν τα βασικά στοιχεία της 

εγκαθίδρυσης της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ και των Εθν.Κ.Τ. Στο Άρθρο 7, 

 40



λοιπόν, αναφέρεται ότι «Σύµφωνα µε το άρθρο 108 της παρούσας Συνθήκης, 

κατά την άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων και 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Συνθήκη και το παρόν 

καταστατικό, ούτε η ΕΚΤ ούτε οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, ούτε κανένα 

µέλος των οργάνων λήψεως αποφάσεων των εν λόγω οργανισµών, ζητά ή 

δέχεται υποδείξεις από κοινοτικά όργανα ή οργανισµούς, από οποιαδήποτε 

κυβέρνηση κράτους µέλους ή από οποιονδήποτε άλλο οργανισµό.» Συνεχίζει 

αναφέροντας και την υποχρέωση που έχουν τα κοινοτικά όργανα και οι 

κυβερνήσεις των κρατών-μελών, «Τα κοινοτικά όργανα ή οργανισµοί, καθώς 

και οι κυβερνήσεις των κρατών µελών αναλαµβάνουν την υποχρέωση να 

τηρούν την αρχή αυτή και να µην επιδιώκουν να επηρεάζουν τα µέλη των 

οργάνων λήψεως αποφάσεων της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.»  

Οι παραπάνω προϋποθέσεις για την ανεξαρτησία αναφέρονται και 

περιλαμβάνουν όλες τις διεργασίες του Ευρωσυστήματος. Η απαγόρευση για 

οδηγίες και προσπάθεια επηρεασμού, περικλείει όλες τις εξωτερικές πηγές 

επηρεασμού των Εθν.Κ.Τ σχετικά με θέματα του Ευρωσυστήματος. Έτσι τα 

δικαιώματα που διαθέτουν οι διάφοροι κοινοτικοί οργανισμοί ή όργανα (π.χ. 

κυβερνήσεις, κοινοβούλιο), όπως είναι το δικαίωμα να δίνουν οδηγίες, το 

δικαίωμα να αποδέχονται ή να αναστέλλουν αποφάσεις, το δικαίωμα να 

λογοκρίνουν αποφάσεις για νομικά θέματα καθώς και το δικαίωμα να 

συμμετέχουν στα εκτελεστικά όργανα μιας Εθν.Κ.Τ με δικαίωμα ψήφου δεν 

είναι συμβατά με την Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή με το 

καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ και επομένως απαιτείται η προσαρμογή 

τους. (Paluszak, 2003) 
Όσο αφορά, λοιπόν, την θεσμική ανεξαρτησία που απολαμβάνει η ΕΚΤ 

διασφαλίζεται με την αμοιβαία υποχρέωση, από τη μια όλων των συστατικών 

μερών του ΕΣΚΤ, να μην ζητούν ούτε να δέχονται υποδείξεις από κοινοτικά 

όργανα, από οποιαδήποτε κυβέρνηση κράτους-μέλους. Από την άλλη 

διασφαλίζεται με την υποχρέωση όλων των κοινοτικών οργάνων, των 

κυβερνήσεων, των οργανισμών, κοινοτικών, κρατικών και ιδιωτικών να 

τηρούν αυτή την αρχή μη επιδιώκοντας να επηρεάζουν τα παραπάνω όργανα 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  
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Νομική Ανεξαρτησία (Legal Independence)  
Η ΕΚΤ και οι Εθν.Κ.Τ διαθέτουν την δική τους νομική προσωπικότητα, η 

οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανεξαρτησία των μελών του 

Ευρωσυστήματος. Σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ Άρθρο 

9.1 η ΕΚΤ έχει νοµική προσωπικότητα, έχει σε κάθε κράτος µέλος την 

ευρύτερη νοµική ικανότητα που αναγνωρίζεται σε νοµικά πρόσωπα από το 

δίκαιο του κράτους µέλους. Η νομική ανεξαρτησία που διαθέτει η ΕΚΤ είναι 

σημαντικότατη για την ελευθερία δράσης που έχει ανάγκη η νομισματική 

αρχή. Επιπλέον, η νομική ανεξαρτησία περιλαμβάνει και το δικαίωμα η ΕΚΤ 

να παίρνει μέτρα, πριν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (European Court of 

Justice), προκειμένου να υποστηρίξει τα δικαιώματα και προνόμια, όταν αυτά 

καταστρατηγούνται από κάποιο κοινοτικό ίδρυμα ή κράτος-μέλος. (Scheller, 

2004) 
Προσωπική Ανεξαρτησία (Personal Independence) 

Προκειμένου να στηρίξει την θεσμική ανεξαρτησία το καταστατικό 

προστατεύει και την προσωπική ανεξαρτησία τόσο των μελών της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ όσο και των μελών των Εθν.Κ.Τ. 

Η προσωπική ανεξαρτησία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι 

ορισμένη πιο αυστηρά από ότι αυτή των μελών των Εθν.Κ.Τ. Έτσι η διάρκεια 

της θητείας τους (οχτώ χρόνια) είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη 

μέλους άλλων Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων και των περισσότερων Εθν.Κ.Τ, και 

δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της. Σχετικά με τον τρόπο διορισμού των 

μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, αυτός ορίζεται σύμφωνα με το 

καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ Άρθρο 11.2 το οποίο αναφέρει «Σύµφωνα 

µε το άρθρο 112 παράγραφος 2 της Συνθήκης, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος 

και τα λοιπά µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζονται µε κοινή συµφωνία 

των κυβερνήσεων των κρατών µελών σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή 

κυβερνήσεων, κατά σύσταση του Συµβουλίου το οποίο προηγουµένως 

διαβουλεύεται µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

µεταξύ προσώπων αναγνωρισµένου κύρους και επαγγελµατικής εµπειρίας σε 

νοµισµατικά ή τραπεζικά θέµατα.» 

Άλλη μια πτυχή της προσωπικής ανεξαρτησίας είναι το γεγονός ότι τα 

μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν μπορούν να απολυθούν από την 

κυβερνητική εξουσία, παρά μόνο έπειτα από παρέμβαση της ΕΚΤ. Αυτό 

 42



αποτυπώνεται με σαφήνεια στο καταστατικό της ΕΚΤ Άρθρο 11.4 όπου 

αναφέρεται ότι «Εάν ένα µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν πληροί πλέον 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή αν 

διαπράξει βαρύ παράπτωµα, το ∆ικαστήριο µπορεί, αιτήσει του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, να τον απαλλάξει από τα 

καθήκοντά του.» 

Τέλος, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ασκούν τα καθήκοντα τους 

σε βάση πλήρους απασχόλησης. Κανένα μέλος δεν αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε άλλη απασχόληση, επικερδή ή μη, εκτός αν κατ’ εξαίρεση του 

δοθεί άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.17

Από την άλλη, οι συνθήκες που επικρατούν σχετικά με θέματα διορισμού 

των μελών των Εθν.Κ.Τ δεν είναι τόσο αυστηρά όσο για τα μέλη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής. Η διάρκεια θητείας των μελών των Εθν.Κ.Τ δεν είναι 

μικρότερη από πέντε χρόνια και δεν δύναται να αντικαθισταθούν εκτός αν 

υπάρχουν κάποιες περιορισμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές 

αναφέρονται στο Άρθρο 14.2 του καταστατικού της ΕΚΤ : «Ο διοικητής µπορεί 

να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του µόνο εάν δεν πληροί πλέον τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή εάν 

διαπράξει βαρύ παράπτωµα. Σχετική απόφαση µπορεί να προσβληθεί 

ενώπιον του ∆ικαστηρίου από τον ενδιαφερόµενο διοικητή ή από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, λόγω παράβασης της παρούσας Συνθήκης ή κανόνα δικαίου 

σχετικού µε την εφαρµογή της. Η διαδικασία κινείται εντός δύο µηνών από τη 

δηµοσίευση της απόφασης ή από την κοινοποίησή της στον προσφεύγοντα, ή 

ελλείψει των ανωτέρω, από την ηµέρα που ο προσφεύγων έλαβε γνώση, 

ανάλογα µε την περίπτωση.» 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ο διοικητής μιας Εθν.Κ.Τ έχει το δικαίωμα να 

καταφεύγει στο Δικαστήριο σε περίπτωση που τίθεται θέμα απαλλαγής του 

από τα καθήκοντά του. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τα υπόλοιπα μέλη των 

οργάνων λήψεως αποφάσεων της Εθν.Κ.Τ παρόλο που και αυτά 

προστατεύονται από το καταστατικό ενάντια σε τυχόν απολύσεις.  

Επιπρόσθετα, όσο αφορά την προσωπική ανεξαρτησία των μελών της 

ΕΚΤ, η ΕΚΤ ορίζει τους μισθούς, τις συντάξεις και οποιαδήποτε άλλη 

                                                 
17 Πρωτόκολλο για το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, Άρθρο 11.1. 
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κοινωνική ασφάλιση , έχει τους δικούς της κανονισμούς για τις διαδικασίες της 

και δεν υπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Court of Auditors) αλλά σε 

ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές.18  

Από όσα προαναφέρθηκαν παρατηρούμε ότι γίνεται αρκετά δύσκολο για 

τις κυβερνήσεις, αλλά και για τους ιδιωτικούς οργανισμούς, να επηρεάσουν 

μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ και των Εθν.Κ.Τ. 

Λειτουργική Ανεξαρτησία (Operational Independence) 

Ο όρος της λειτουργικής ανεξαρτησίας αποτυπώνεται στο γεγονός ότι 

στην ΕΚΤ έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες εξουσίες και δυνάμεις ώστε να 

επιτύχει τον πρωταρχικό στόχο του Ευρωσυστήματος. Οι στόχοι της πολιτικής 

της ΕΚΤ έχουν αναφερθεί στο Άρθρο 105 της Συνθήκης για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σύμφωνα, λοιπόν, με το συγκεκριμένο άρθρο ο 

απώτερος στόχος της ΕΚΤ είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. 

Επίσης η ΕΚΤ με την επιφύλαξη του στόχου της σταθερότητας των τιμών, 

στηρίζει και τις γενικές οικονομικές πολιτικές στην Κοινότητα, προκειμένου να 

συμβάλλει στην υλοποιήσει των στόχων της Κοινότητας. Από τα παραπάνω 

γίνεται κατανοητό ότι η ΕΚΤ απολαμβάνει λειτουργική ανεξαρτησία. 

Τον Οκτώβριο του 1998 η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι ως σταθερότητα των 

τιμών ορίζεται η ετήσια αύξηση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών του 

Καταναλωτή για την περιοχή του ευρώ με ρυθμό χαμηλότερο του 2%. 

Ανακοίνωσε επίσης ότι η σταθερότητα των τιμών θα πρέπει να διατηρείται 

μεσοπρόθεσμα, χωρίς να εξηγεί σαφώς τι εννοεί με τον όρο μεσοπρόθεσμα. 

Μ’ αυτή την έννοια, και σύμφωνα με τον Fisher (1994), όπου αναφέρει ότι μια 

κεντρική τράπεζα της οποίας οι στόχοι δεν έχουν οριστεί επακριβώς 

απολαμβάνει ανεξαρτησία στόχου, η ΕΚΤ διαθέτει ανεξαρτησία στόχου. 

(European Economy 2004)Την ίδια γνώμη έχουν και οι Begg και Green οι 

οποίοι αναφέρουν ότι η έλλειψη λειτουργικής ιδιαιτερότητας στους στόχους 

της ΕΚΤ σημαίνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή της 

ΕΚΤ διαθέτουν υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας στόχου. (De Haan, 2000) Από την 

αντίθετη πλευρά όμως υποστηρίζεται ότι η ΕΚΤ δεν απολαμβάνει πλήρη 
                                                 
18 Οι λογαριασµοί της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών ελέγχονται από 
ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές, τους οποίους υποδεικνύει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 
εγκρίνει το Συµβούλιο. Οι ελεγκτές είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένοι να εξετάζουν όλα τα βιβλία 
και τους λογαριασµούς της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών καθώς και να 
ενηµερώνονται πλήρως σχετικά µε τις συναλλαγές τους.(Καταστατικό της ΕΚΤ Άρθρο 27.1) 
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ανεξαρτησία στόχου. Η ΕΚΤ διαθέτει μερική ανεξαρτησία στόχου με την 

έννοια ότι βρίσκεται υπό την κυρίαρχη ισχύ του ορισμού του τι σημαίνει 

σταθερότητα των τιμών και χρονικός ορίζοντας μεσοπρόθεσμος. Δεν έχει, 

λοιπόν, πλήρη ανεξαρτησία στόχου αφού δεν καθορίζει πλήρως τους 

απόλυτους στόχους της νομισματικής πολιτικής. (European Economy 2004) 

Το Ευρωσύστημα διαθέτει την αποκλειστική εξουσία άσκησης της 

νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη καθώς και το μονοπώλιο στην έκδοση 

νομίσματος. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης έχουν το δικαίωμα να 

εκδίδουν μικρή αξία χρήματος, έπειτα από έγκριση της ίδιας της ΕΚΤ. 

Επομένως η ΕΚΤ διαθέτει πλήρη έλεγχο της νομισματικής βάσης εφόσον δεν 

μπορεί να δημιουργηθεί νόμιμη νομισματική κυκλοφορία χωρίς την θέληση 

της. (Scheller, 2004) 

Άλλο ένα σημείο της λειτουργικής ανεξαρτησίας φαίνεται από το Άρθρο 

101 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα όπου αναφέρει ότι 

απαγορεύεται στα κράτη-μέλη του Ευρωσυστήματος να δανείζουν στον 

δημόσιο τομέα. Η συγκεκριμένη απαγόρευση, η οποία ισχύει από το ξεκίνημα 

του Δεύτερου Σταδίου της ΟΝΕ, προστατεύει το Ευρωσύστημα από 

οποιαδήποτε πίεση του δημόσιου τομέα για χρηματοδότηση του από χρήμα 

της κεντρικής τράπεζας. Τα παραπάνω προσδιορίζονται και στο Άρθρο 21.1 

του καταστατικού της ΕΚΤ.19  

 Η λειτουργική, λοιπόν, ανεξαρτησία δίνει τη δυνατότητα στο 

Ευρωσύστημα να χρησιμοποιεί ελεύθερα ένα μεγάλο αριθμό εργαλείων για 

την εφαρμογή των πολιτικών που ακολουθεί. Ανάμεσα σ’αυτά περιλαμβάνεται 

και το δικαίωμα η ΕΚΤ να επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις μη 

συμμόρφωσης των τρίτων μερών με τις αποφάσεις και τους κανονισμούς της. 

(Scheller, 2004) 
Συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει διάταξη στην Συνθήκη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας η οποία να δίνει το δικαίωμα σε κάποιο όργανο ή οργανισμό να 

δίνει οδηγίες στην ΕΚΤ σχετικά με νομισματικά θέματα. Επομένως ο βαθμός 

                                                 
19 Σύµφωνα µε το άρθρο 101 της παρούσας Συνθήκης, απαγορεύονται οι υπεραναλήψεις ή 
οποιουδήποτε άλλου είδους πιστωτικές διευκολύνσεις από την ΕΚΤ ή από τις εθνικές 
κεντρικές τράπεζες υπέρ κοινοτικών οργάνων ή οργανισµών, κεντρικών διοικήσεων, 
περιφερειακών, τοπικών ή άλλων δηµόσιων αρχών, άλλων οργανισµών δηµοσίου δικαίου ή 
δηµόσιων επιχειρήσεων των κρατών µελών· απαγορεύεται επίσης να αγοράζουν απευθείας 
χρεόγραφα από τους οργανισµούς ή φορείς αυτούς η ΕΚΤ ή οι εθνικές κεντρικές τράπεζες. 
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λειτουργικής ανεξαρτησίας της ΕΚΤ είναι αρκετά υψηλός. Ωστόσο η 

ανεξαρτησία της ΕΚΤ περιορίζεται κατά κάποιο τρόπο από τις ασαφής και 

διφορούμενες παραγράφους του Άρθρου 109 της Συνθήκης του Μάαστριχ. 

Η πρώτη παράγραφος του Άρθρου 109 δίνει το δικαίωμα στο Συμβούλιο 

των Υπουργών να συνάπτει τυπικές συμφωνίες για ένα σύστημα 

συναλλαγματικών ισοτιμιών για το ευρώ έναντι μη κοινοτικών νομισμάτων. 

Ουσιαστικά παρέχεται η δυνατότητα στους πολιτικούς ηγέτες της ευρωζώνης 

να δημιουργήσουν εάν το επιθυμούν ένα νέο Bretton Woods. Το περιεχόμενο 

του άρθρου αυτού πάντως δεν αποτελεί κίνδυνο για την ανεξαρτησία της ΕΚΤ. 

Όμως η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου αποτελεί σοβαρή απειλή για την 

ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Έτσι στο άρθρο αναφέρεται ότι «Εφόσον δεν υπάρχει 

σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι ενός ή περισσοτέρων μη 

κοινοτικών νομισμάτων το Συμβούλιο μπορεί, αποφασίζοντας με ειδική 

πλειοψηφία είτε μετά από σύσταση της Επιτροπής και διαβούλευση με την 

ΕΚΤ, είτε μετά από σύσταση της ΕΚΤ, να διατυπώνει γενικούς 

προσανατολισμούς για την πολιτική των συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι 

αυτών των νομισμάτων.» Αν και η Συνθήκη προβλέπει ότι οι αποφάσεις 

σχετικά με την πολιτική των συναλλαγματικών ισοτιμιών δεν θα πρέπει να 

έρχονται σε αντιπαράθεση με τον βασικό στόχο της σταθερότητας των τιμών, 

εντούτοις υπάρχει η πιθανότητα μια πολιτική απόφαση για επιδίωξη στόχου 

συναλλαγματικών ισοτιμιών να αμφισβητήσει την ανεξαρτησία της ΕΚΤ και τη 

δυνατότητα να ασκεί νομισματική πολιτική με κύριο στόχο τη σταθερότητα των 

τιμών στην ευρωζώνη. Επιπλέον, ενδέχεται να δημιουργηθούν εντάσεις 

ανάμεσα στην ΕΚΤ και το Συμβούλιο. 

Αντίθετα όμως υποστηρίζεται, κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

ότι με το Άρθρο 109 δεν παρέχεται καμιά δύναμη στο Συμβούλιο, εφόσον σε 

ένα σύστημα ρευστών συναλλαγματικών ισοτιμιών οι εξωτερικές ισοτιμίες 

καθορίζονται από τις αγορές και μάλιστα σύμφωνα με τις αποφάσεις που 

παίρνει η ΕΚΤ για τα επιτόκια και την διαχείριση των αποθεμάτων. (Magnette, 

2000) 

Οικονομική Ανεξαρτησία (Financial Independence) 
Η ΕΚΤ και οι Εθν.Κ.Τ διαθέτουν δικές τους πηγές χρηματοδότησης και 

δικό τους εισόδημα. Επιπλέον, η ΕΚΤ διαθέτει δικό της προϋπολογισμό, 

ανεξάρτητο από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Με τον 
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τρόπο αυτό η διοίκηση της ΕΚΤ διατηρεί την αυτονομία της έναντι των 

οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας. Ακόμη το κεφάλαιο της ΕΚΤ δεν 

προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα αλλά από τις ίδιες τις Εθν.Κ.Τ. το 

ποσό της εγγραφής κάθε Εθν.Κ.Τ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ καθορίζεται από το 

ποσοστό με το οποίο κάθε κράτος-μέλος συμμετέχει στο Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν καθώς και στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.20  

Η ΕΚΤ, ως υπερεθνικό όργανο, απολαμβάνει στις περιοχές των κρατών-

μελών τα προνόμια και απαλλαγές, τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση 

των εργασιών της.  

Όσο αφορά την οικονομική αυτονομία των Εθν.Κ.Τ καθώς και την 

αυτονομία του προσωπικού τους, υπάρχει κάποιου είδους επίδραση στον 

προϋπολογισμό και στα διανεμητέα κέρδη τους από τις κυβερνήσεις των 

κρατών-μελών, εφόσον τα κράτη-μέλη αποτελούν τις περισσότερες φορές 

τους αποκλειστικούς μετόχους των Εθν.Κ.Τ και είναι υπεύθυνα για την εθνική 

νομοθεσία. Παρόλα αυτά τα δικαιώματα των κρατών-μελών περιορίζονται και 

μπορούν να πραγματοποιούνται υπό τον όρο ότι η άσκηση τους δεν εμποδίζει 

την ικανότητα των Εθν.Κ.Τ να εκπληρώνουν τις λειτουργίες του 

Ευρωσυστήματος. (Scheller, 2004) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
20 Βλέπε Καταστατικό για το ΕΣΚΤ και την ΕΚΤ  Άρθρο 29. 
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2.5 Διαφάνεια και Λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας  

Η λογοδοσία της ΕΚΤ και η διαφάνεια της νομισματικής πολιτικής της 

είναι δύο πολύ σημαντικά στοιχεία του θεσμικού πλαισίου και του πλαισίου 

της πολιτικής που διέπουν την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Οι δύο 

αυτοί όροι συνδέονται μεταξύ τους, εντούτοις πρέπει να χρησιμοποιούνται 

χωριστά. Σύμφωνα με την εξήγηση που δίνει η ΕΚΤ η λογοδοσία νοείται ως 

υποχρέωση έναντι της πολιτικής τάξης που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ως ακρογωνιαίος λίθος της νομιμοποίησης της ΕΚΤ και της 

πολιτικής της. Από την άλλη η διαφάνεια είναι μια έννοια που πηγάζει από την 

οικονομική τάξη και μπορεί να θεωρηθεί ως μέσο που χρησιμοποιείται για να 

ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της πολιτικής της ΕΚΤ. 

2.5.1 Λογοδοσία (Accountability) 

Η λογοδοσία αποτελεί την βασική προϋπόθεση για δημοκρατική 

νομιμοποίηση και είναι το βασικό στοιχείο της δημοκρατικής δομής. Σε μια 

δημοκρατία όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και γι’ αυτό το λόγο οι 

αποφάσεις που επηρεάζουν το κοινωνικό σύνολο θα πρέπει να 

νομιμοποιούνται από τη λαϊκή βούληση. Η νομιμοποίηση αυτή αποτελείται 

από δύο στοιχεία. 

Πρώτον, οι αποφάσεις κρατικής πολιτικής είναι νόμιμες εάν εκφράζουν, 

άμεσα ή έμμεσα, τη βούληση του λαού. Αυτό αναφέρεται συνήθως ως 

εσωτερική νομιμοποίηση ή νομιμοποίηση εκ της διαδικασίας (input 

legitimacy). Δεύτερον, οι αποφάσεις νομιμοποιούνται αν ικανοποιούν τις 

προσδοκίες και ανάγκες των πολιτών, μια έννοια που ορίζεται ως εξωτερική 

νομιμοποίηση ή νομιμοποίηση εκ του αποτελέσματος (output legitimacy). 

(Scheller, 2004)   

Έτσι η ΕΚΤ ως οργανισμός που ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία έχει υπογραφτεί και επικυρωθεί από όλα τα 

κράτη-μέλη σύμφωνα με τις συνταγματικές τους υποχρεώσεις, απολαμβάνει 

εσωτερική νομιμοποίηση. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ενεργώντας μέσω των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους αποφάσισαν να 

μεταφέρουν την ευθύνη για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής σε ένα νέο 
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οργανισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας., εξασφαλίζοντας του και ανεξαρτησία 

από τις όποιες πολιτικές παρεμβάσεις.  

Επιπρόσθετα, εσωτερική νομιμοποίηση παρέχεται στην ΕΚΤ από τη 

διαδικασία με την οποία οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών διορίζουν τα μέλη 

των οργάνων λήψεως αποφάσεων της ΕΚΤ. Όλα, λοιπόν, τα μέλη τόσο του 

Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζονται από 

δημοκρατικά εκλεγμένους αντιπροσώπους των χωρών-μελών. Τώρα όσο 

αφορά την εξωτερική νομιμοποίηση, η ΕΚΤ την επιτυγχάνει μέσω της 

επιτυχημένης εκτέλεσης των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί.  

Εκτός από τις δύο αυτές διαστάσεις η νομιμοποίησης της ανεξαρτησίας 

στηρίζεται και στο γενικό πλαίσιο που διέπει τη λογοδοσία της ΕΚΤ. Έτσι η 

ΕΚΤ οφείλει να εξηγεί και να δικαιολογεί στους Ευρωπαίους πολίτες πως 

χρησιμοποιεί τις εξουσίες και τα προνόμια της για να επιτύχει τους στόχους 

της. (ECB, 2002) 
Αναφέραμε μέχρι τώρα ότι η λογοδοσία σημαίνει την υποχρέωση της 

ΕΚΤ να εξηγεί τις πράξεις πολιτικής της. Η αιτιολόγηση αυτή 

πραγματοποιείται εκ των υστέρων αφού εάν κάποιο πολιτικό όργανο, όπως 

π.χ. η κυβέρνηση ή το κοινοβούλιο, είχε τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στη 

λήψη αποφάσεων τότε θα έπρεπε να μοιραζόταν και την ευθύνη για το 

αποτέλεσμα. Κάτι τέτοιο όμως είναι αντίθετο με την ανεξαρτησία της ΕΚΤ και 

επιπλέον καθιστά την έννοια της λογοδοσίας χωρίς σημασία. Παρακάτω θα 

αναφερθούμε σε τέσσερα ερωτήματα, μέσω των οποίων γίνεται κατανοητή η 

έννοια της λογοδοσίας της ΕΚΤ. Τα ερωτήματα είναι τα ακόλουθα:  

Ποιος είναι υπόλογος; 

Όλα τα μέλη των κύριων οργάνων λήψεως αποφάσεων της ΕΚΤ, 

Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή, είναι συλλογικά υπεύθυνα 

για τις αποφάσεις που λαμβάνουν καθώς και για την εκτέλεση των 

καθηκόντων και λειτουργιών της ΕΚΤ. Επιπλέον τα συγκεκριμένα μέλη 

παίρνουν αποφάσεις σχετικά με τους στόχους του Ευρωσυστήματος και 

ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο και όχι 

σε σχέση με τις εξελίξεις σε ένα κράτος-μέλος. (ECB, 2002) 
Έχει υποστηριχθεί από ορισμένους οικονομικούς παρατηρητές ότι θα 

ήταν προτιμότερο να υπάρχει ατομική ευθύνη των μελών των οργάνων 

λήψεως αποφάσεων. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις ισχύουν σε διάφορες κεντρικές 
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τράπεζες όπως π.χ. στην Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, στην Τράπεζα της 

Αγγλίας και στην Τράπεζα της Ιαπωνίας. Ωστόσο ένα τέτοιο σύστημα 

ατομικής λογοδοσίας δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει μέσα στην ΕΚΤ αφού 

όπως δηλώνουν οι υπεύθυνοι της θα ήταν ασυμβίβαστο με τη θεσμική 

διάρθρωση και την ουσία της πολιτικής της ΕΚΤ. Έτσι π.χ. θα ήταν ασυνεπές 

οι Διοικητές των Εθν.Κ.Τ ( ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) να είναι 

υπόλογοι για τις πράξεις τους στα αντίστοιχα εθνικά κοινοβούλια τους, 

δεδομένου ότι τα κοινοβούλια δεν νομιμοποιούνται να κρίνουν πως ασκούν τα 

Ευρωπαϊκά καθήκοντά τους. Επίσης δεν θα υπήρχε κανένα νόημα όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να λογοδοτούν ατομικά στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, αφού στην περίπτωση των Διοικητών ο διορισμός τους δεν 

προέρχεται από κοινοτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Scheller, 2004) 

Συμπεραίνουμε ότι τα εκτελεστικά όργανα της ΕΚΤ είναι υποχρεωμένα 

να λογοδοτούν συλλογικά για όλες τις ενέργειες τους και οφείλουν να 

αιτιολογούν και να εξηγούν στο Κοινοβούλιο τις αποφάσεις τους.  

Υπόλογος για τι; 

 Η ΕΚΤ καθίσταται υπόλογη για όλες τις αρμοδιότητες και εργασίες του 

Ευρωσυστήματος, και ιδιαίτερα για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. 

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρωταρχικός στόχος 

είναι η σταθερότητα των τιμών.21 Επομένως η πραγματοποιήσει του στόχου 

αυτού και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εκπλήρωση του στόχου αυτού 

θεωρείται σημαντικό στοιχείο της λογοδοσίας της ΕΚΤ.  

Επίσης, όπως όλες οι κεντρικές τράπεζες έτσι και η ΕΚΤ διεκπεραιώνει 

και άλλα καθήκοντα εκτός της νομισματικής πολιτικής. Τα καθήκοντα αυτά 

περιλαμβάνονται στα βασικά στοιχεία των υποχρεώσεων της ΕΚΤ και 

επομένως η ΕΚΤ οφείλει να λογοδοτεί και γι’ αυτά. (Scheller, 2004) Τέλος θα 

πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν λειτουργίες οι οποίες εκτελούνται από 

τις Εθν.Κ.Τ και για τις οποίες η ΕΚΤ δεν έχει την υποχρέωση να λογοδοτεί. Το 

στοιχείο αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στο καταστατικό της ΕΚΤ Άρθρο 14.4 «Οι 

εθνικές κεντρικές τράπεζες µπορούν να εκτελούν και λειτουργίες άλλες από 

εκείνες που καθορίζονται στο παρόν καταστατικό, εκτός εάν το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο αποφανθεί, µε πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων, ότι οι 
                                                 
21 Βλέπε Παράρτημα 3, Η εντολή των κεντρικών τραπεζών στη ζώνη του ευρώ, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. 
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λειτουργίες αυτές παρακωλύουν τους στόχους και τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ. Οι 

εν λόγω λειτουργίες εκτελούνται υπ' ευθύνη των εθνικών κεντρικών τραπεζών 

και δεν θεωρούνται ότι αποτελούν µέρος των λειτουργιών του ΕΣΚΤ.» 

 

Υπόλογος σε ποιόν; 
Η ΕΚΤ είναι πρωτίστως υπόλογη στους πολίτες των χωρών-μελών της 

Ένωσης, οι οποίοι έχουν νομιμοποιήσει και επικυρώσει τη Συνθήκη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτή η υποχρέωση της ΕΚΤ προέρχεται από το 

γεγονός ότι η ίδια ως όργανο έχει συσταθεί από τη Συνθήκη του Μάαστριχ.  

Ακόμη η Συνθήκη του Μάαστριχ προβλέπει την ύπαρξη τεκμηριωμένου 

και υπεύθυνου διαλόγου μεταξύ της ΕΚΤ και των εκλεγμένων αντιπροσώπων 

των Ευρωπαίων πολιτών, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γεγονός που 

από μόνο του αποτελεί ένα στοιχείο της λογοδοσίας της ΕΚΤ. Όσο αφορά τις 

Εθν.Κ.Τ επειδή όπως αναφέρθηκε εκτελούν ορισμένα καθήκοντα εκτός 

Ευρωσυστήματος είναι υποχρεωμένες, σύμφωνα με τις νομικές και 

συνταγματικές διατάξεις των κρατών-μελών, να λογοδοτούν στις εθνικές 

αρχές των αντίστοιχων κρατών-μελών. Μέσω της επαφής των Εθν.Κ.Τ με τις 

εθνικές αρχές δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες να εξηγήσουν τις αποφάσεις 

της ΕΚΤ και να ενημερώσουν τις εθνικές αρχές σχετικά με την άσκηση της 

κοινής νομισματικής πολιτικής.22  

Υπόλογος με ποιο τρόπο; 
Η λογοδοσία μιας κεντρικής τράπεζας μπορεί να εγγυηθεί με διάφορους 

τρόπους, όπως π.χ. με τη διαφάνεια των αποφάσεων που λαμβάνονται, με 

τον έλεγχο των αποφάσεων και εργασιών πολιτικής, με τον δικαστικό έλεγχο. 

Όσο αφορά, λοιπόν, τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ λογοδοτεί στους 

δημοκρατικούς θεσμούς και στο ευρύ κοινό αυτοί καθορίζονται στο Άρθρο 15 

του καταστατικού της. Έτσι η ΕΚΤ συντάσσει και δημοσιεύει εκθέσεις για τις 

δραστηριότητες του ΕΣΚΤ τουλάχιστον κάθε τρίμηνο. Επίσης δημοσιεύει κάθε 

εβδομάδα ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος, στην 

οποία εκτίθενται περιληπτικά οι νομισματικές και χρηματοοικονομικές 

συναλλαγές του Ευρωσυστήματος στη διάρκεια της εβδομάδας που 
                                                 
22 Εδώ θα πρεέπι να σημειωθεί ότι η εξήγηση και ενημέρωση των αποφάσεων της ΕΚΤ από 
τις Εθν.Κ.Τ προς τις εθνικές αρχές δεν αποτελεί μέρος της υποχρέωσης τους για λογοδοσία. 
Απλά αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία να εξηγήται η νομισματική πολιτική και το σκεπτικό που 
τη διέπει.  
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προηγήθηκε. Ακόμη σύμφωνα με το Άρθρο 113 παράγραφος 3 της Συνθήκης 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ΕΚΤ απευθύνει ετήσια έκθεση για τις 

δραστηριότητες του ΕΣΚΤ και τη νομισματική πολιτική του προηγούμενου και 

του τρέχοντος έτους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή καθώς επίσης και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.23  

Εκτός από τις παραπάνω υποχρεωτικές υποβολές εκθέσεων η ΕΚΤ 

δημοσιεύει ποικίλες άλλες εκδόσεις που αφορούν τα καθήκοντα και τη 

λειτουργία της, οι οποίες δεν προβλέπονται στη Συνθήκη. Έτσι ο Πρόεδρος 

της ΕΚΤ σε συνέντευξη τύπου που παραχωρείται αμέσως μετά την πρώτη 

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μήνα εξηγεί και αιτιολογεί τις 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Περισσότερες λεπτομέρειες για την 

οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές για την εξέλιξη των τιμών 

δημοσιεύονται σε Μηνιαίο Δελτίο της ΕΚΤ. Επίσης μέσω του δικτυακού τόπου 

της ΕΚΤ προσφέρεται πρόσβαση σε όλες τις εκθέσεις που προβλέπονται από 

το καταστατικό καθώς και στα δελτία τύπου, τις μελέτες και τις υπόλοιπες 

εκδόσεις της ΕΚΤ. 

Ένα ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει ενστάσεις από πολλούς 

οικονομικούς παρατηρητές και το οποίο έχει συχνά αποτελέσει αντικείμενο 

δημόσιου διαλόγου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το κατά πόσο η ΕΚΤ 

θα πρέπει να δημοσιεύει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τις ψήφους των μελών του οργάνου αυτού. Μέχρι τώρα η ΕΚΤ 

δεν προβαίνει σε μια τέτοια δημοσίευση σε αντίθεση βέβαια με το 

Ομοσπονδιακό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών των ΗΠΑ, την Τράπεζα της 

Αγγλίας και της Τράπεζα της Ιαπωνίας.24 Από την μία πλευρά, λοιπόν, 

ορισμένοι θεωρούν ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να διαθέτει πλήρη διαφάνεια στην 

άσκηση της νομισματικής της πολιτικής. Υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να 

δημοσιοποιεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τις ψήφους των μελών, τις 

προβλέψεις για το πληθωρισμό και διάφορα άλλα μέσα που χρησιμοποιεί 

προκειμένου να λάβει τις αποφάσεις της. Περισσότερο αναφέρουν ότι θα 

πρέπει να επεξηγεί πως θεωρεί ότι οι στόχοι της νομισματικής πολιτικής της 
                                                 
23 Βλέπε Καταστατικό για το ΕΣΚΤ και την ΕΚΤ  Άρθρο 15.3. 
 
24 Βλέπε Παράρτημα 4, Εκθέσεις των κεντρικών τραπεζών (ΕΚΤ, Τράπεζα της Αγγλίας, 
Ομοσπονδιακό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών ΗΠΑ και Τράπεζα της Ιαπωνίας) στο κοινό και 
το κοινοβούλιο. 
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επηρεάζουν άλλες πολιτικές. (Magnette, 2000) Από την άλλη πλευρά όμως 

πιστεύουν ότι ένα ανεξάρτητο όργανο είναι υπόλογο όταν σέβεται και 

επιτυγχάνει την εντολή που του έχει δοθεί. Ο Issing αναφέρει, ως μέλος της 

ΕΚΤ, ότι «κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε». Υποστηρίζουν ότι η ΕΚΤ 

θα πρέπει να επιλέγει τις πληροφορίες τις οποίες δημοσιοποιεί και να εξηγεί 

τις αποφάσεις της έτσι ώστε να συμβάλλει στην κατανόηση τους από το κοινό. 

Αυτή την άποψη την αποδέχονται τα περισσότερα μέλη της ΕΚΤ και την 

υπερασπίζουν δημοσίως οι κυβερνήσεις της Γερμανίας και Ολλανδίας. 

(Magnette, 2000) 
Από την πλευρά της η ΕΚΤ δηλώνει ότι όσο αφορά την απόφαση της να 

μην δημοσιοποιεί λεπτομερή πρακτικά είναι συνεπής με τις διατάξεις της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα που αναφέρονται στην προσωπική 

ανεξαρτησία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και με τις διατάξεις 

του καταστατικού της ΕΚΤ Άρθρο 10.4 που αναφέρει ότι οι εργασίες των 

συνεδριάσεων είναι μυστικές. Σχετικά με την ενημέρωση του κοινού για την 

ψήφο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η απόφαση της ΕΚΤ να μη 

γνωστοποιεί τέτοιες λεπτομέρειες οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους. 

- Πρώτον, σύμφωνα με επίσημο δημοσίευμα της ΕΚΤ στο Μηνιαίο Δελτίο 

του Νοεμβρίου 2002 αναφέρει ότι «η απόφαση αυτή αποτελεί ένα πρόσθετο 

μέτρο διασφάλισης της ανεξαρτησίας της, δεδομένου ότι η δημοσίευση των 

ψήφων μπορεί να οδηγήσει σε πιέσεις και εικασίες σχετικά με τα κίνητρα των 

αποφάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ θα μπορούσε να 

επιτρέψει στο κοινό να εξακριβώσει κατά πόσο οι προσπάθειες να επηρεαστεί 

η συμπεριφορά των μελών κατά την ψηφοφορία είχαν πράγματι 

αποτέλεσμα.» 

- Ο δεύτερος λόγος πάνω στον οποίο στηρίχτηκε η απόφαση της ΕΚΤ να 

μη δημοσιεύει τους ατομικούς ψήφους είναι ότι τα μέλη αυτά δεν είναι 

υπόλογα ως άτομα, αλλά συλλογικά, και επομένως η δημοσίευση των 

προσωπικών απόψεων τους δεν είναι δικαιολογημένη. (ECB, 2002) 

Ένα τελευταίο μέσο λογοδοσίας της ΕΚΤ προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο είναι οι συμμετοχές μελών της ΕΚΤ στο κοινοβούλιο. Ο 

Πρόεδρος και τα άλλα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορούν, κατόπιν 

αιτήματος του κοινοβουλίου ή με δική τους πρωτοβουλία, να παρουσιάσουν 

τις απόψεις τους στις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος, 
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λοιπόν, της ΕΚΤ εμφανίζεται κάθε τρίμηνο ενώπιον της Επιτροπής 

Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

με σκοπό να εξηγήσει τις αποφάσεις πολιτικής της ΕΚΤ και για να απαντήσει 

στις ερωτήσεις που του υποβάλλουν μέλη της Επιτροπής. Επιπλέον ενώπιον 

της Επιτροπής  εμφανίζεται και ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ ο οποίος καλείται να 

παρουσιάσει την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ. (ECB, 2002) 

 

2.5.2 Διαφάνεια (Transparency)      

Τις τελευταίες δεκαετίες οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες σε όλο τον 

κόσμο έχουν υιοθετήσει ως στρατηγική τους την αποτελεσματική επικοινωνία 

με το κοινό, δίνοντας στη διαφάνεια ένα εξέχων ρόλο στην άσκηση της 

νομισματικής πολιτικής τους. Εξηγώντας στο κοινό τη διαδικασία λήψεως 

αποφάσεων νομισματικής πολιτικής, οι κεντρικές τράπεζες ενισχύουν την 

κατανόηση της αποστολής τους, της στρατηγικής και των αποφάσεων τους, η 

οποία με τη σειρά της επιτρέπει στο ευρύ κοινό και τις αγορές να προβλέπουν 

πιο αποτελεσματικά τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής.  

Σύμφωνα με την ΕΚΤ η διαφάνεια μπορεί να οριστεί ως ένα περιβάλλον 

στο οποίο η κεντρική τράπεζα παρέχει στο ευρύ κοινό και στις αγορές, με 

ανοιχτό, σαφή και έγκαιρο τρόπο, όλες τις σημαντικές πληροφορίες που 

σχετίζονται με την αποστολή, τη στρατηγική, τις εκτιμήσεις και τις αποφάσεις 

πολιτικής που λαμβάνει, καθώς και τις διαδικασίες της.  

Οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται περισσότερη διαφάνεια στη 

νομισματική πολιτική της ΕΚΤ είναι κυρίως δύο. Ο πρώτος λόγος έχει 

περισσότερο πολιτικό χαρακτήρα και έχει να κάνει με την ολοένα και 

μεγαλύτερη επιδίωξη από την πλευρά της ΕΚΤ για ενισχύσει της 

ανεξαρτησίας της και για ύπαρξη περισσότερης λογοδοσίας για τις αποφάσεις 

και πράξεις της. Ο δεύτερος λόγος στηρίζεται στην άποψη που επικρατεί ότι 

εάν το κοινό κατανοεί καλύτερα τους στόχους και τις αποφάσεις της 

νομισματικής πολιτικής τότε η άσκησή της μπορεί να επηρεάσει 

αποτελεσματικότερα τη νομισματική πολιτική για τους ακόλουθους λόγους. 

(ECB, 2002) 
- Πρώτον, μέσω της διαφάνειας η ΕΚΤ δύναται να αποδείξει ότι είναι 

ικανή να επιτύχει την αποστολή της πολιτικής της, με αποτέλεσμα οι 
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προσδοκίες για τις τιμές να είναι σε μεγάλο βαθμό σταθερές. Η 

δημιουργία όμως ενός περιβάλλοντος σταθερών τιμών διευκολύνει την 

αποτελεσματικότητα της οικονομικής δραστηριότητας.  

- Δεύτερον, η ύπαρξη διαφάνειας μέσα στην ΕΚΤ επιβάλλει 

αυτοπειθαρχία στα μέλη της, η οποία βοηθά να εξασφαλίσει ότι οι 

αποφάσεις πολιτικής θα είναι συνεπείς διαχρονικά.  

- Τρίτον, παρέχοντας η ΕΚΤ διαφάνεια σχετικά με τη στρατηγική 

νομισματικής πολιτικής της διευκολύνει τις αγορές και το κοινό να 

κατανοήσουν το πλαίσιο αντίδρασης της νομισματικής πολιτικής στις 

οικονομικές εξελίξεις και διαταραχές. Μ’ αυτό τον τρόπο η πολιτική 

καθίσταται περισσότερο προβλέψιμη μεσοπρόθεσμα και οι προσδοκίες 

της αγοράς διαμορφώνονται πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη 

ακρίβεια. 

Γίνεται, λοιπόν, ξεκάθαρο ότι η ειλικρίνεια, η διαφάνεια και η σαφήνεια 

στην επικοινωνία της ΕΚΤ με τις αγορές και το ευρύ κοινό είναι πολύ 

σημαντικό μέσο για μια πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη νομισματική 

πολιτική.    
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Κεφάλαιο 3ο  

3. Η Στρατηγική της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και η εφαρμογή της 
 

3.1 Ο ρόλος της νομισματικής πολιτικής 

 
Η άσκηση της νομισματικής πολιτικής ανέκαθεν αποτελούσε μια δύσκολη 

και πολύπλοκη διαδικασία, εξαιτίας κυρίως των ταχύτατων αλλαγών που 

πραγματοποιούνται στον οικονομικό τομέα. Οι διαρθρωτικές αυτές αλλαγές 

είτε προέρχονται από εσωτερικές δυνάμεις, είτε από διοικητικές εξελίξεις είναι 

πιθανό να θέσουν σε κίνδυνο τα υπάρχον οικονομικά μοντέλα και να 

αναγκάσουν τους υπεύθυνους για την νομισματική πολιτική να στραφούν στην 

έρευνα νέων και πιο αποτελεσματικών πολιτικών.  

Κάθε κεντρική τράπεζα στην προσπάθεια της για άσκηση νομισματικής 

πολιτικής αντιμετωπίζει διάφορες διαστάσεις αβεβαιότητας. Η οικονομία 

συχνά έρχεται αντιμέτωπη με περιόδους διαταραχών, οι οποίες είναι δύσκολο 

να προσδιοριστούν σε πραγματικό χρόνο. Ακόμα και αν η κεντρική τράπεζα 

κατορθώσει να εκτιμήσει σωστά την πηγή και την φύση της οικονομικής 

διαταραχής, ωστόσο είναι πολύ δύσκολο και απαιτεί υψηλή διεργασία να 

καταφέρει να ανακαλύψει τις τελικές επιδράσεις που θα έχει η διαταραχή σε 

σημαντικές οικονομικές μεταβλητές , όπως π.χ. τα επιτόκια.  

Καθημερινά οι κεντρικές τράπεζες ελέγχουν και φιλτράρουν ένα πλήθος 

από πληροφορίες. Σκοπός των κεντρικών τραπεζών είναι μέσα από την 

συλλογή και τον έλεγχο τόσων πληροφοριών να καταφέρουν να 

προσδιορίσουν την κατάσταση της οικονομίας και να αξιολογήσουν τους 

κινδύνους σχετικά με την διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. (Trichet, 

2005) 

Η κεντρική τράπεζα διαθέτει το αποκλειστικό προνόμιο να εκδίδει 

χαρτονομίσματα και είναι αυτή που προμηθεύει με απόθεμα τις εμπορικές 

τράπεζες. Γενικότερα η κεντρική τράπεζα είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής 
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της νομισματικής βάσης.25 Το γεγονός αυτό εξηγεί το τρόπο που η 

νομισματική πολιτική ασκεί επιρροή στην οικονομία. Διαθέτοντας, λοιπόν, η 

κεντρική τράπεζα το μονοπώλιο της δημιουργίας της νομισματικής βάσης είναι 

σε θέση να ασκεί επίδραση στις συνθήκες της αγοράς χρήματος καθώς και 

στα επιτόκια της αγοράς χρήματος. Οι αλλαγές που προκαλεί η κεντρική 

τράπεζα στην αγορά χρήματος θέτουν σε λειτουργία έναν αριθμό μηχανισμών 

και λειτουργιών, οι οποίοι επηρεάζουν οικονομικές μεταβλητές όπως την 

παραγωγή και τις τιμές. (ECB, 2004b) 

Η νομισματική πολιτική έχει περιορισμένη επίδραση πάνω στις 

πραγματικές μεταβλητές της οικονομίας. Γι’ αυτό το λόγο πολλοί 

οικονομολόγοι συμφωνούν ότι τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας, 

όπως για παράδειγμα πολύπλοκα φορολογικά συστήματα και πολυδάπανοι 

μηχανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, αποτελούν τις βασικές αιτίες για τον 

χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. (Schonwitz, 2004) 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι μακροπρόθεσμα μια μεταβολή στην ποσότητα 

του χρήματος στην οικονομία θα προκαλέσει αλλαγή μόνο στο γενικό επίπεδο 

των τιμών και δεν θα επηρεάσει μόνιμα τις πραγματικές μεταβλητές, όπως την 

πραγματική παραγωγή και την ανεργία. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο 

πληθωρισμός είναι τελικά ένα νομισματικό φαινόμενο. Αν και ορισμένοι 

παράγοντες (όπως διακυμάνσεις στην συνολική ζήτηση, τεχνολογικές 

αλλαγές) μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη των τιμών βραχυπρόθεσμα, 

ωστόσο μακροπρόθεσμα οι επιδράσεις αυτές μπορούν να αντισταθμιστούν 

ρυθμίζοντας την ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί στην αγορά. Το 

συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι οι μακροπρόθεσμες τάσεις των τιμών ή του 

πληθωρισμού είναι δυνατόν να ελεγχθούν από την κεντρική τράπεζα.  
Η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών συμβάλλει, μέσω διαφόρων 

διαύλων, στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τη μακροπρόθεσμη αύξηση 

της παραγωγής και της απασχόλησης. Επιπλέον, προστατεύει την κοινωνία 

από την αυθαίρετη αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου λόγω της 

εμφάνισης μη αναμενόμενου πληθωρισμού, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική 

συνοχή. Όμως, η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών μεσοπρόθεσμα 

                                                 
25 Η νομισματική βάση (B) αποτελείται από τα ρευστά διαθέσιμα που βρίσκονται στην κατοχή 
των νοικοκυριών και των λοιπών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (Cp) και από τα ρευστά 
διαθέσιμα που βρίσκονται στα θησαυροφυλάκια των εμπορικών τραπεζών (Cb), B=Cp + Cb.  
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μπορεί να συντελέσει γενικότερα στον περιορισμό της ανεπιθύμητης 

αστάθειας της παραγωγής και της απασχόλησης. 

Η νομισματική πολιτική, όμως, δεν μπορεί να επηρεάσει άμεσα το 

δυνητικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία 

απασχόλησης. Η μεγάλη πλειοψηφία των εμπειρικών στοιχείων ενισχύει, 

όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τη θεωρητική θέση ότι το χρήμα είναι 

ουδέτερο μακροπρόθεσμα. Η διατηρήσιμη αύξηση της παραγωγής και της 

απασχόλησης μπορεί να επιδιωχθεί αποτελεσματικά μέσω μέτρων και 

πολιτικής μεταρρυθμίσεων που οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας και 

βελτιώνουν τη λειτουργία των αγορών εργασίας και προϊόντων. Η βελτίωση 

της παραγωγικότητας, καθώς και της αποτελεσματικότητας της αγοράς 

εργασίας, θα αυξήσουν και την αποτελεσματικότητα της νομισματικής 

πολιτικής  και θα περιορίσουν την αστάθεια της παραγωγής. (Τράπεζα της 

Ελλάδος, 2002) 

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι επειδή υπάρχει σημαντικός 

βαθμός αβεβαιότητας ως προς τη δομή της οικονομίας  και λόγω των 

χρονικών υστερήσεων στη διαδικασία μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής 

οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να είναι στραμμένες προς το μέλλον και να 

έχουν μεσοπρόθεσμο προσανατολισμό. Επιπλέον δεν θα πρέπει να 

βασίζονται σε έναν μόνο δείκτη, ένα υπόδειγμα ή ένα απλό κανόνα πολιτικής 

για να λάβουν αποφάσεις πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η εξάρτηση από έναν 

και μόνον δείκτη η ένα και μόνο πλαίσιο ανάπτυξης ενέχει πολύ υψηλό 

κίνδυνο. Μια ορθά σχεδιασμένη νομισματική πολιτική πρέπει να είναι σε θέση 

να διατηρεί τη σταθερότητα των τιμών μέσε σε ένα φάσμα πειστικών 

ερμηνειών της οικονομίας. Η διαφοροποίηση με τη χρήση ποικίλων δεικτών 

και αναλυτικών πλαισίων και όχι η εξάρτηση από μία και μοναδική 

προσέγγιση περιορίζει τον κίνδυνο σφαλμάτων. (ΕΚΤ, 2000) 
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3.1.1 Λειτουργία της νομισματικής πολιτικής  

 
Ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής 
 

Το σύνολο των διαδικασιών διαμέσου των οποίων οι αποφάσεις της 

νομισματικής πολιτικής μεταδίδονται και επιδρούν στους ενδιάμεσους και στον 

τελικό στόχο της νομισματικής πολιτικής, τη σταθερότητα των τιμών, 

συνιστούν το μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Σε γενικότερη 

διατύπωση, ο μηχανισμός μετάδοσης περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο 

ιδιωτικός τομέας αντιδρά στις αποφάσεις των νομισματικών αρχών, αλλά και 

την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. (Τράπεζα της Ελλάδος, 2001) 

Ο μηχανισμός της νομισματικής πολιτικής λειτουργεί μέσα από διάφορα 

κανάλια, διαμέσου των οποίων οι μεταβολές των μέσων πολιτικής 

μεταδίδονται στους ενδιάμεσους και τους τελικούς στόχους. Συγκεκριμένα 

αναφέρονται τρία κύρια κανάλια μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής : (α) 

κανάλι του επιτοκίου ή νομισματικό κανάλι (money market rate channel), (β) 

κανάλι της συναλλαγματικής ισοτιμίας (exchange rate channel), (γ) κανάλι των 

τιμών των λοιπών περιουσιακών στοιχείων (asset prices channel). Παρακάτω 

αναλύεται λεπτομερώς ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.  
Η ικανότητα της νομισματικής πολιτικής να εξασφαλίσει την σταθερότητα 

των τιμών μεσοπρόθεσμα βασίζεται στην εξάρτηση του τραπεζικού 

συστήματος στην ποσότητα του χρήματος, η οποία εκδίδεται από την κεντρική 

τράπεζα, δηλαδή τη νομισματική βάση. Η νομισματική βάση είναι αναγκαία 

προκειμένου να ικανοποιήσει την ζήτηση για νομισματική κυκλοφορία, να 

τακτοποιήσει τα διατραπεζικά υπόλοιπα λογαριασμών και να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών, τα οποία πρέπει να 

κατατεθούν στην κεντρική τράπεζα.    
Κανάλι του επιτοκίου 

Το αρχικό σημείο της διαδικασίας μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής 

είναι οι αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς χρήματος. Η κεντρική τράπεζα 

μπορεί να προκαλέσει τέτοιου είδους αλλαγές εξαιτίας του ελέγχου που έχει 

πάνω στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά χρήματος. Έτσι μια αλλαγή 

στα επιτόκια της αγοράς χρήματος, επηρεάζει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια 

δανεισμού και καταθέσεων. Η έκταση και η ταχύτητα αυτής της προσαρμογής 
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εξαρτώνται από τον βαθμό στον οποίο η ενέργεια της κεντρικής τράπεζας 

ήταν αναμενόμενη, από την διαμόρφωση των προσδοκιών για τις μελλοντικές 

παρεμβάσεις της, αλλά και από τις ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν 

στις αγορές. (Τράπεζα της Ελλάδος, 2001) 

Η μεταβολή των επιτοκίων πολιτικής από την κεντρική τράπεζα 

επηρεάζει και τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, εφόσον τα επιτόκια αυτά 

αντανακλούν τις προσδοκίες για την μελλοντική εξέλιξη των βραχυπρόθεσμων 

επιτοκίων. Ωστόσο, η επίδραση που έχουν οι αλλαγές στα επιτόκια αγοράς 

χρήματος στα επιτόκια με υψηλή ωριμότητα είναι λιγότερα άμεση. Αυτά τα 

μακροπρόθεσμα επιτόκια εξαρτώνται κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό στις 

προσδοκίες σχετικά την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τις πληθωριστικές 

τάσεις της οικονομίας.  

Η άσκηση της νομισματικής πολιτικής και συγκεκριμένα οι μεταβολές των 

επιτοκίων από πλευράς της κεντρικής τράπεζας επιδρούν στη 

συναλλαγματική ισοτιμία, και στις τιμές των άλλων περιουσιακών στοιχείων 

και γενικότερα στο συνολικό πλούτο, χρηματοοικονομικό και φυσικό.  

Αλλαγές, λοιπόν, στα επιτόκια και στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων 

επιδρούν διαδοχικά στις καταναλωτικές, επενδυτικές και αποταμιευτικές 

αποφάσεις τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα 

υψηλότερα επιτόκια ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να 

πάρουν δάνεια προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις ή 

κατανάλωσή τους. Από την άλλη πάλι υψηλότερα επιτόκια θα ωθήσουν τα 

νοικοκυριά να αυξήσουν την αποταμίευσή τους, εφόσον θα έχουν μεγαλύτερο 

όφελος. (ECB, 2004b) 

Επιπρόσθετα, οι αλλαγές που επιφέρει η κεντρική τράπεζα στα επιτόκια 

πολιτικής μπορούν να επηρεάσουν την προσφορά πίστωσης σε μία αγορά. 

Όταν αυξάνονται τα επιτόκια αυξάνεται και ο κίνδυνος κάποιος δανειολήπτης 

να μην ξεπληρώσει το δάνειο του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές οι 

τράπεζες να αρνούνται να παραχωρήσουν δάνεια, τα οποία δάνεια θα 

χρησιμοποιούνταν από τα νοικοκυριά ή της επιχειρήσεις για επενδύσεις και 

κατανάλωση.  
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Κανάλι των τιμών των λοιπών περιουσιακών στοιχείων 

Οι μεταβολές όμως των επιτοκίων επιδρούν και στην κατανάλωση μέσω 

των μεταβολών των τιμών των χρηματοοικονομικών και φυσικών 

περιουσιακών στοιχείων. Η μεταβολή των επιτοκίων επιδρά άμεσα στην αξία 

των περιουσιακών στοιχείων και μεταβάλλει τον καθοριστικό για την 

καταναλωτική δαπάνη λόγο του πλούτου προς εισόδημα.  

Επίσης οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων μπορούν να επηρεάσουν 

την συνολική ζήτηση διαμέσου της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που 

παρέχονται ως ασφάλεια (collateral). Όταν η αξία αυτή αυξάνεται τότε 

επιτρέπει σε κάποιον να πάρει πιο εύκολα δάνειο και να μειώσει το 

ασφάλιστρο κινδύνου που απαιτούν οι δανειοδότες/τράπεζες. Αντίστοιχα εάν 

η αξία των περιουσιακών στοιχείων που παρέχονται ως ασφάλεια πέσει τότε 

τα δάνεια θα γίνουν πιο ακριβά και φυσικά θα γίνει πιο δύσκολη η απόκτησή 

τους.  

Οι αλλαγές στην κατανάλωση και επένδυση που αναφέραμε παραπάνω, 

έχουν με την σειρά τους ως αποτέλεσμα να αλλάξει το επίπεδο της εγχώριας 

ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών σε σχέση με την εγχώρια προσφορά. Όταν, 

λοιπόν, η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά εμφανίζονται πιέσεις για άνοδο 

των τιμών.  

Κανάλι της συναλλαγματικής ισοτιμίας   

Τρεις είναι οι τρόποι με τους οποίους επηρεάζει τον πληθωρισμό μια 

αλλαγή στη συναλλαγματική ισοτιμία. Πρώτον, οι μεταβολές στη 

συναλλαγματική ισοτιμία επηρεάζουν άμεσα τις εγχώριες τιμές των 

εισαγόμενων αγαθών. Έτσι σε μια ενδεχόμενη ανατίμηση της ισοτιμίας οι 

τιμές των εισαγόμενων τελικών προϊόντων πέφτει, βοηθώντας έτσι την μείωση 

του πληθωρισμού. Δεύτερον, εάν τα εισαγόμενα προϊόντα δεν είναι τελικά 

αλλά ενδιάμεσα, η μείωση των τιμών τους μπορεί να περάσει και στα τελικά 

αγαθά. Τρίτον, οι μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία μπορούν να έχουν 

αποτέλεσμα διαμέσου του επηρεασμού της ανταγωνιστικότητας των 

εγχώριων προϊόντων στις διεθνής αγορές. Μια ανατίμηση της ισοτιμίας κάνει 

τα εγχώρια προϊόντα λιγότερο ανταγωνιστικά, με αποτέλεσμα να περιορίζεται 

η εξωτερική ζήτηση και κατ’ επέκταση η συνολική ζήτηση στην οικονομία.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι μια ανατίμηση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας οδηγεί σε μείωση των πληθωριστικών πιέσεων. 
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Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε το γεγονός ότι η σημαντικότητα των 

επιδράσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας εξαρτάται από το κατά πόσο 

ανοιχτή είναι μία οικονομία στο διεθνές εμπόριο. Το κανάλι της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής 

πολιτικής, είναι λιγότερο σημαντικό για μια μεγάλη και σχετικά κλειστή 

νομισματική ζώνη, όπως είναι η ζώνη του ευρώ, από ότι για μια μικρή αλλά 

ανοιχτή οικονομία.  

Εκτός από τα τρία κανάλια του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής 

πολιτικής που περιγράψαμε παραπάνω υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους 

οποίους η νομισματική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των 

τιμών. Ένας από αυτούς είναι επηρεάζοντας τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες 

του ιδιωτικού τομέα. Εάν, λοιπόν, μια κεντρική τράπεζα έχει κερδίσει 

αξιοπιστία εμπνέοντας στο κοινό εμπιστοσύνη για τη σταθερή 

αντιπληθωριστικής της στάση, έχει την δύναμη να επηρεάσει άμεσα τις τιμές, 

με το να ελέγξει τις μελλοντικές πληθωριστικές προσδοκίες των οικονομικών 

παραγόντων. Βέβαια η αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας στο να διατηρεί την 

σταθερότητα των τιμών μακροπρόθεσμα είναι πολύ σημαντικό. Μόνο εάν οι 

οικονομικοί παράγοντες πειστούν για την ικανότητα της κεντρικής τράπεζας 

να διατηρεί σταθερές τις τιμές, μόνο τότε οι πληθωριστικές προσδοκίες θα 

συμβαδίσουν με την σταθερότητα των τιμών. Το επακόλουθο θα είναι οι 

μισθοί και οι τιμές να παραμείνουν σταθερές, αφού θα εξαλειφθεί ο φόβος για 

υψηλότερο πληθωρισμό στο μέλλον. Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτή την άποψη, η 

αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας διευκολύνει την αποστολή της 

νομισματικής πολιτικής. (ECB, 2004b) 
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3.1.2 Πλεονεκτήματα από τη σταθερότητα των τιμών  

Η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών μέσα σε μια οικονομία 

θεωρείται πολύ σημαντική, μιας και βοηθάει στη διαμόρφωση ενός 

μακροοικονομικού περιβάλλοντος προσανατολισμένο στη σταθερότητα. 

Πράγματι, εμπειρικά στοιχεία έχουν αποδείξει ότι οι μεταβολές των τιμών είναι 

περισσότερο προβλέψιμες μέσα σε ένα περιβάλλον χαμηλού ρυθμού 

πληθωρισμού. Μεταξύ λοιπόν της σταθερότητας των τιμών και μιας 

ισορροπημένης ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας δεν υπάρχει 

ασυμβατότητα. Αντιθέτως, ένα οικονομικό περιβάλλον σταθερών τιμών 

προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες για οικονομική άνθηση καθώς και για 

δημιουργία απασχόλησης. Επομένως, ο καλύτερος τρόπος για να 

συμμετάσχει η νομισματική πολιτική στην επίτευξη των στόχων μιας 

οικονομίας είναι με το να επιδιώκει την σταθερότητα των τιμών. 
Οι αντικειμενικοί στόχοι της σταθερότητας των τιμών αναφέρονται στο 

γενικό επίπεδο των τιμών μιας οικονομίας και αποβλέπουν στην αποφυγή 

παρατεταμένων περιόδων πληθωρισμού και αποπληθωρισμού. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που πηγάζουν από την 

διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.  

(i) Πρώτον, όταν μέσα σε μια οικονομία επικρατεί χαμηλός 

πληθωρισμός βοηθάει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να 

πάρουν οικονομικές αποφάσεις στηριζόμενοι σε περισσότερο 

αξιόπιστες πληροφορίες, καθώς και να ξεχωρίζουν ευκολότερα 

τις μεταβολές των σχετικών τιμών από τις μεταβολές στο γενικό 

επίπεδο των τιμών. Θεωρείται πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις, 

στην αξιολόγηση των επενδυτικών ευκαιριών, να μπορούν να 

στηρίζονται στην παρακολούθηση των αλλαγών στις σχετικές 

τιμές, μιας και αυτές οι αλλαγές στις τιμές καθορίζουν εάν είναι ή 

όχι κερδοφόρες οι συγκεκριμένες επενδύσεις. Ωστόσο η διάκριση 

ανάμεσα στις μεταβολές των σχετικών τιμών και στις μεταβολές 

του γενικού επιπέδου των τιμών είναι αρκετά δύσκολη σε 

περιόδους υψηλού και μεταβλητού πληθωρισμού. Η 

σταθερότητα στις τιμές διευκολύνει την διάκριση αυτή των 

μεταβολών των τιμών και επιτρέπει στην αγορά να διανέμει τους 
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πόρους αποτελεσματικότερα. Η κατανομή των πόρων σε 

περισσότερο παραγωγικές πηγές έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση του πλούτου των νοικοκυριών και επομένως την αύξηση 

της παραγωγικότητας της οικονομίας. (ECB, 1998α) 

(ii) Δεύτερον, εάν οι πιστωτές είναι σίγουροι ότι οι τιμές θα 

παραμείνουν σταθερές στο μέλλον, με την σειρά τους δεν θα 

απαιτήσουν ένα πληθωριστικό ασφάλιστρο κινδύνου 

προκειμένου να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από την 

μακροχρόνια κατοχή των ονομαστικών περιουσιακών στοιχείων. 

Η μείωση του ασφάλιστρου αυτού στα πραγματικά επιτόκια, έχει 

ως αποτέλεσμα η νομισματική πολιτική να οδηγεί σε 

αποτελεσματική κατανομή των πόρων και σε αύξηση των 

κινήτρων για επένδυση.  

(iii) Τρίτον, η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών εμποδίζει τις 

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να μεταφέρουν πόρους από 

παραγωγικές πηγές, μόνο και μόνο για να ισοσταθμίσουν τον 

κίνδυνο ενός πληθωρισμού. Για παράδειγμα, σε ένα περιβάλλον 

υψηλού πληθωρισμού υπάρχει κίνητρο από την πλευρά των 

οικονομούντων ατόμων να αποθεματοποιούν πραγματικά αγαθά, 

αφού έτσι διατηρούν την αξία τους, απ’ ότι εάν τα διατηρούσαν 

σε χρήμα ή άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Εντούτοις όμως η δημιουργία αποθεμάτων δεν αποτελεί 

αποτελεσματική επενδυτική απόφαση και επομένως εμποδίζει 

την οικονομική πρόοδο. (ECB, 2004b) 

(iv) Τέταρτον, η φορολογία και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 

διαστρεβλώνουν την κατανομή των παραγωγικών πόρων και 

επηρεάζουν την οικονομική συμπεριφορά. Σύμφωνα με 

επιστημονικές έρευνες έχει αποδειχθεί ότι η αλληλεπίδραση 

ανάμεσα σε πληθωρισμό και φορολογία εισοδήματος έχουν ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των διαστρεβλώσεων αυτών. Η 

διατήρηση ενός περιβάλλοντος όπου επικρατεί σταθερότητα 

τιμών περιορίζει το πραγματικό κόστος το οποίο προκύπτει από 

την επίδραση του πληθωρισμού πάνω στα ασφαλιστικά και 

φορολογικά συστήματα.  
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(v) Πέμπτον, η αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών λειτουργεί 

σαν φόρος, ο οποίος προκαλεί αναδιανομή του εισοδήματος και 

του πλούτου, ιδιαίτερα όταν ο πληθωρισμός δεν είναι 

αναμενόμενος. Το γεγονός αυτό τις περισσότερες φορές έχει 

αντίκτυπο στα αδύναμα στρώματα της κοινωνίας, μιας και αυτά 

έχουν περιορισμένες δυνατότητες προστασίας και δεν είναι ικανά 

να προβλέψουν ή να εξουδετερώσουν τις επιδράσεις του 

πληθωρισμού. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η επικράτηση ενός 

περιβάλλοντος σταθερών τιμών βοηθάει στην διατήρηση της 

κοινωνικής συνοχής και σταθερότητας. (ECB, 1997) 

Όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την διατήρηση 

της σταθερότητας των τιμών αποδεικνύουν ότι η σταθερότητα συνεισφέρει 

θεμελιωδώς στην επίτευξη των οικονομικών στόχων, όπως είναι τα υψηλά 

επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας, καλύτερες προοπτικές απασχόλησης 

και υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Τέλος έχει υποστηριχτεί από οικονομικά 

στοιχεία ότι οι οικονομίες που αντιμετωπίζουν χαμηλό ρυθμό πληθωρισμού 

παρουσιάζουν, στην πλειονότητα τους, γρηγορότερη μακροπρόθεσμη 

ανάπτυξη σε πραγματικούς όρους. 
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3.2 Στρατηγική της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (Οκτώβριος 1998) 

 
Ο ρόλος της στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής 

Όπως έχει αναφερθεί βασικός στόχος του Ευρωσυστήματος είναι η 

διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Η επιθυμία των χωρών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσουν τη νομισματική σταθερότητα στην 

ΟΝΕ τις ώθησε να κατοχυρώσουν θεσμικά την ανεξαρτησία του ΕΣΚΤ και να 

αναθέσουν στην ΕΚΤ το καθήκον να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών 

στην ευρωζώνη. Παρόλα αυτά η ΕΚΤ, όπως όλες οι κεντρικές τράπεζες, δεν 

μπορεί εύκολα να ελέγξει άμεσα το επίπεδο των τιμών χρησιμοποιώντας τα 

όργανα νομισματικής πολιτικής που έχει στην διάθεση της. Αυτό συμβαίνει 

διότι οι κεντρικές τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν μία πολύπλοκη 

διαδικασία μετάδοσης των ενεργειών της νομισματικής πολιτικής τους καθώς 

και απρόβλεπτες αλλαγές στο γενικό επίπεδο των τιμών. Ο μηχανισμός 

μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι αρκετά πολύπλοκος και 

δυσνόητος, με αποτέλεσμα να γίνεται επιτακτική ανάγκη η δημιουργία ενός 

ξεκάθαρου και με συνοχή πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτικής. Η 

ανάγκη αυτή ικανοποιείται από την υιοθέτηση μιας στρατηγικής νομισματικής 

πολιτικής, ο ρόλος της οποίας είναι η ικανοποίηση δύο θεμελιωδών 

καθηκόντων. 

• Πρώτον, η στρατηγική θα πρέπει να επιβάλλει μια ξεκάθαρη 

διάρθρωση της διαδικασίας άσκησης της νομισματικής πολιτικής. 

Επιπλέον θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΕΚΤ διαθέτει τις πληροφορίες και την ανάλυση που είναι 

αναγκαίες για να παρθούν αποτελεσματικές πολιτικές, οι οποίες 

με την σειρά τους θα στηρίξουν τη σταθερότητα των τιμών.  

• Δεύτερον, η στρατηγική θα πρέπει να λειτουργεί ως επικοινωνιακό 

μέσο με το κοινό. Η νομισματική πολιτική γίνεται περισσότερο 

αποτελεσματική όταν είναι αξιόπιστη, δηλαδή όταν το κοινό είναι 

απόλυτα σίγουρο ότι η νομισματική πολιτική συμβαδίζει πλήρως 

με το στόχο της διατήρησης της σταθερότητας των τιμών. 

Επομένως, μια στρατηγική θα πρέπει όχι μόνο να αναφέρεται 
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στον στόχο της νομισματικής πολιτικής, αλλά και να μπορεί να 

πείσει το κοινό ότι θα επιτύχει το στόχο αυτό.  

Ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής νομισματικής πολιτικής, η οποία θα 

εκπληρώνει όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν, απαιτεί γνώση της 

λειτουργίας της οικονομίας. Συγκεκριμένα απαιτείται να υπάρχει αντίληψη των 

μελλοντικών κινδύνων της σταθερότητας των τιμών καθώς και κατανόηση του 

μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. (ECB, 1999) 

 

Κριτήρια για την επιλογή μιας στρατηγικής νομισματικής πολιτικής του 

Ευρωσυστήματος   
Η στρατηγική για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής που θα 

ακολουθήσει το Ευρωσύστημα, και συγκεκριμένα η ΕΚΤ, θα πρέπει να 

ικανοποιεί μια σειρά από κριτήρια. Το κυριότερο από αυτά τα κριτήρια είναι η 

ύπαρξη αποτελεσματικότητας. Η καλύτερη στρατηγική είναι αυτή που 

εξασφαλίζει την επιτυχία της πραγμάτωσης του στόχου για σταθερότητα των 

τιμών. Επίσης βασικό κριτήριο αποτελεί και η αξιοπιστία, η οποία ευνοεί και 

βοηθάει στην δημιουργία αποτελεσματικότητας. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια 

τα οποία βοηθούν στην δημιουργία καλής φήμης της στρατηγικής και είναι τα 

ακόλουθα :  (ECB, 1999) 

1. Η στρατηγική θα πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθεί ασάφεια ως προς την 

νομισματική πολιτική και τους στόχους της στο κοινό. 

2. Επιπρόσθετα, σημαντική είναι η διαφάνεια που θα πρέπει να 

χαρακτηρίζει μια στρατηγική. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 

πρέπει να παρουσιάζει στο κοινό της αποφάσεις της πολιτικής 

του και να εξηγεί την οικονομική λογική στην οποία στηρίχτηκαν 

οι συγκεκριμένες αποφάσεις. 

3. Η στρατηγική θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το Ευρωσύστημα 

είναι υπόλογο τόσο για τις ενέργειες πολιτικής του, όσο και για 

την απόδοσή σχετικά με την επίτευξη του βασικού στόχου της 

σταθερότητας των τιμών.  

4. Τέλος, η στρατηγική θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την 

ανεξαρτησία που απολαμβάνει η ΕΚΤ.  
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Οι βασικές αρχές της στρατηγικής για τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ  
Η στρατηγική που επέλεξε να ακολουθήσει η ΕΚΤ περιέχει ορισμένα 

βασικά στοιχεία τα οποία είναι κρίσιμα όσον αφορά την επιλογή επιτυχημένων 

πολιτικών αποφάσεων, συνεπείς με το βασικό στόχο της.  

Αρχικά το κυριότερο σημείο είναι ότι η στρατηγική αποσαφηνίζει 

αναμφίβολα την υποχρέωση της ΕΚΤ να διατηρεί σταθερές τις τιμές, και 

εγκαθιδρύει έναν ποσοτικό ορισμό για τη σταθερότητα των τιμών. Αυτή η 

ενέργεια παρέχει μια σταθεροποίηση σχετικά με τις πληθωριστικές 

προσδοκίες στην ζώνη του ευρώ και αυξάνει την αξιοπιστία της ΕΚΤ.  

Δεύτερη βασική αρχή της στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής είναι 

ότι θα πρέπει να στοχεύει στο μέλλον, να κοιτάζει μπροστά καθώς και να έχει 

έναν μεσοπρόθεσμο προσανατολισμό. Εξαιτίας των αβέβαιων χρονικών 

υστερήσεων που έχει η μετάδοση των νομισματικών πολιτικών στην 

οικονομία, η ΕΚΤ δεν μπορεί να κατευθύνει τις μεταβολές των τιμών 

βραχυχρόνια με μεγάλη ακρίβεια, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διαταραχών. Για 

παράδειγμα η άσκηση νομισματικής πολιτικής δεν μπορεί να αντισταθμίσει 

την βραχυχρόνια επίδραση στις τιμές από μία απρόσμενη άνοδο των τιμών 

των αγαθών ή από μία επιβολή έμμεσης φορολογίας. Γι’ αυτό το λόγο, 

λοιπόν, θα πρέπει να αποτρέψει ή να ελαχιστοποιήσει την εξάπλωση των 

επιδράσεων από τέτοιες διαταραχές έτσι ώστε να διατηρήσει τη σταθερότητα 

των τιμών μεσοπρόθεσμα. Ο μεσοπρόθεσμος προσανατολισμός της 

πολιτικής της ΕΚΤ επιτρέπει μια βαθμιαία αντίδραση σε ορισμένες οικονομικές 

διαταραχές. Συνεπώς η πολιτική θα πρέπει να ασκείται σύμφωνα με τις 

εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία. Η ακριβής πολιτική 

αντίδραση, βέβαια, εξαρτάται από το μέγεθος και τη φύση της διαταραχής. Για 

παράδειγμα, διαταραχές που προκαλούνται από την πλευρά της προσφοράς, 

όπως αλλαγές στη παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, μπορεί να απαιτήσουν 

μία βαθμιαία νομισματική αντίδραση από ότι όταν η διαταραχή προέρχεται 

από την πλευρά της ζήτησης. Επίσης ένας μεσοπρόθεσμος 

προσανατολισμός σημαίνει ότι η νομισματική πολιτική μπορεί να αποφύγει να 

δημιουργήσει άσκοπη αστάθεια στην οικονομία. 

Τέλος, όπως όλες οι κεντρικές τράπεζες, έτσι και η ΕΚΤ έρχεται 

αντιμέτωπη με σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας σχετικά με την αξιοπιστία των 

οικονομικών δεικτών, της διάρθρωσης της οικονομίας και του μηχανισμού 
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μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Μια επιτυχημένη πολιτική πρέπει να 

βασίζεται σε ένα ευρύ πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 

πληροφορίες έτσι ώστε να κατανοήσει πλήρως την οικονομική δομή και 

λειτουργία. (Papademos, 2005) 

 

Περιεχόμενο της στρατηγικής για τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ   
Έχοντας υπολογίσει τα κριτήρια και τις βασικές αρχές που πρέπει να 

ικανοποιεί μια στρατηγική νομισματικής πολιτικής το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΚΤ ανακοίνωσε την προσανατολισμένη στη σταθερότητα νομισματική 

στρατηγική του Ευρωσυστήματος, η οποία θα καθοδηγήσει τις νομισματικές 

αποφάσεις στο Τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ. 

Τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής παρουσιάστηκαν στο κοινό 

στις 13 Οκτωβρίου 1998 και ήταν τα ακόλουθα. 

- Ένας ποσοτικός ορισμός του πρωταρχικού στόχου της νομισματικής 

πολιτικής, δηλαδή της σταθερότητας των τιμών. 

- Και οι δύο “πυλώνες “ της στρατηγικής της ΕΚΤ για τη νομισματική 

πολιτική. Ο πρώτος πυλώνας αναφέρει το πρωταγωνιστικό ρόλο του 

χρήματος. Ο ρόλος αυτός επισημαίνεται από την ανακοίνωση μιας 

τιμής αναφοράς για την αύξηση της προσφοράς χρήματος με την 

ευρεία έννοια. Ο δεύτερος πυλώνας αποτελεί μία αξιολόγηση σε ευρεία 

βάση των προοπτικών για την μελλοντική εξέλιξη των τιμών και των 

κινδύνων διατάραξης της σταθερότητας των τιμών στην ζώνη του 

ευρώ. (ECB, 1998b) 

 
Ο ποσοτικός ορισμός της σταθερότητας των τιμών      

Παρόλο που στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

ξεκαθαρίζεται η σταθερότητα των τιμών ως πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ 

εντούτοις η Συνθήκη δεν δίνει ένα ακριβή ορισμό του τι εννοεί με τον όρο 

σταθερότητα των τιμών. Προκειμένου λοιπόν να αποσαφηνιστεί πλήρως το 

ζήτημα αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθέτησε τον ακόλουθο ορισμό. “ως 

σταθερότητα των τιμών ορίζεται η ετήσια αύξηση του Εναρμονισμένου Δείκτη 

Τιμών Καταναλωτή (Εν.Δ.Τ.Κ) για τη ζώνη του ευρώ με ρυθμό χαμηλότερο 

του 2%. Η σταθερότητα των τιμών θα πρέπει να διατηρείται μεσοπρόθεσμα.” 
(ECB, 2001)   
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Η απόφαση να δοθεί ποσοτικός ορισμός στην έννοια της σταθερότητας 

των τιμών στηρίχτηκε σε δύο στοιχεία. 

i. Ένας ποσοτικός ορισμός δίνει μια σαφής καθοδήγηση των 

προσδοκιών για τις μελλοντικές μεταβολές των τιμών, βοηθώντας στο 

χτίσιμο αξιοπιστίας για τη νέα στρατηγική. 

ii. Παρέχει στο κοινό μια ξεκάθαρη ένδειξη, έτσι ώστε να 

πραγματοποιήσουν την εκτίμηση και αξιολόγηση τους για τη 

νομισματική πολιτική. Αυτό δίνει στη στρατηγική του Ευρωσυστήματος 

διαφάνεια και υπευθυνότητα.  

Ο ορισμός της σταθερότητας των τιμών περιέχει έναν αριθμό 

αξιοσημείωτων χαρακτηριστικών. (ECB, 2001) 

- Καταρχήν ο όρος “χαμηλότερο του 2%“ περιγράφει το ανώτερο όριο για 

το ρυθμό του πληθωρισμού που μετριέται με τον Εν.Δ.Τ.Κ. Κατά την 

ίδια έννοια η χρήση της λέξης “αύξηση“ θεωρεί ότι ο αποπληθωρισμός 

δεν είναι συμβατός με τη σταθερότητα των τιμών. 

- Δεύτερον, ο Εν.Δ.Τ.Κ είναι ο πλέον κατάλληλος δείκτης τιμών για τον 

ορισμό της σταθερότητας των τιμών. Είναι ο μόνος δείκτης τιμών που 

ήταν επαρκώς εναρμονισμένος σε όλη τη ζώνη του ευρώ κατά την 

έναρξη του Τρίτου Σταδίου της ΟΝΕ.26 

- Τρίτον, αναγνωρίζεται η πιθανότητα ύπαρξης ατελειών στην μέτρηση 

του επιπέδου των τιμών με τη χρήση του Εν.Δ.Τ.Κ. Μια σειρά από 

οικονομικές μελέτες έχουν ανακαλύψει στατιστικές αποκλίσεις στη 

μέτρηση δεικτών τιμών καταναλωτή. Οι αποκλίσεις αυτές προέρχονται 

κυρίως από αλλαγές στα πρότυπα κατανάλωσης και βελτιώσεις στη 

ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο καλάθι 

αγορών που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των δεικτών. 

Επιπλέον, οι αποκλίσεις οδηγούν σε λανθασμένες μετρήσεις του 

ρυθμού του πληθωρισμού. Η πιθανότητα, λοιπόν, ύπαρξης μικρών 

θετικών αποκλίσεων στη μέτρηση του ρυθμού του πληθωρισμού μέσω 

του ΕνΔΤΚ εξηγούν γιατί η ΕΚΤ δεν έδωσε ακριβή τιμή στο κατώτερο 

όριο για τον ρυθμό πληθωρισμού. Θέτοντας το 2% ως το ανώτερο όριο 
                                                 
26 Ο ΕνΔΤΚ είναι ο τιμάριθμος για τη ζώνη του ευρώ που δημιουργήθηκε από έναν 
εναρμονισμένο ορισμό των τιμαρίθμων των διαφόρων χωρών-μελών της Ε.Ε. Είχε αρχικά 
δημιουργηθεί για τον προσδιορισμό της σύγκλισης των τιμών στο Δεύτερο Στάδιο της 
ΟΝΕ.(De Grauwe, 2001)  
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η ΕΚΤ άφησε ένα περιθώριο διακύμανσης, το οποίο περικλείει όλες τις 

πιθανές αποκλίσεις από τον ΕνΔΤΚ. 

- Τέταρτον, με την επικέντρωση στον ΕνΔΤΚ “για τη ζώνη του ευρώ“, το 

Διοικητικό Συμβούλιο καθιστά σαφές ότι οι αποφάσεις του βασίζονται 

στις νομισματικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές εξελίξεις στο 

σύνολο της ευρωζώνης. Η ενιαία νομισματική πολιτική θα υιοθετήσει 

μια προοπτική για τη ζώνη του ευρώ ως σύνολο και δεν θα αντιδρά σε 

μεμονωμένες εξελίξεις σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.  

- Τέλος, η διατύπωση ότι “η σταθερότητα των τιμών θα πρέπει να 

διατηρείται μεσοπρόθεσμα“ αντανακλά την ανάγκη την ανάγκη να έχει 

η νομισματική πολιτική έναν προσανατολισμό μεσοπρόθεσμο και 

στραμμένο προς το μέλλον. Αναγνωρίζει επίσης ότι είναι δυνατόν να 

υπάρξουν βραχυχρόνιες αστάθειες στις τιμές γεγονός όμως που δεν 

μπορεί να ελέγξει η νομισματική πολιτική.  

 

Οι δύο πυλώνες της στρατηγικής της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική 

Όπως προαναφέρθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε τον 

Οκτώβριο του 1998 τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής του ΕΣΚΤ για τη 

νομισματική πολιτική με προσανατολισμό στη σταθερότητα. Επιπρόσθετα με 

τον ορισμό της σταθερότητας των τιμών, η στρατηγική περιελάμβανε δύο 

μορφές ανάλυσης (δύο πυλώνες) με σκοπό να συντελέσουν στην καλύτερη 

αξιολόγηση των κινδύνων που απειλούν τη σταθερότητα των τιμών.  

 

Πρώτος πυλώνας της στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ 
 Ο πρώτος πυλώνας της στρατηγικής προσδίδει έναν εξέχοντα ρόλο στο 

χρήμα. Έχει αναφερθεί ότι ο πληθωρισμός είναι καθαρά νομισματικό 

φαινόμενο, και έχει αποδειχτεί η μακροχρόνια σχέση μεταξύ του επιπέδου 

τιμών και της ποσότητας χρήματος. Γι’ αυτό το λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο 

θεώρησε πολύ σημαντικό να δώσει ένα εξέχοντα ρόλο στο χρήμα στην 

στρατηγική που θα ακολουθούσε το Ευρωσύστημα. 

Ο εξέχων ρόλος του χρήματος στην στρατηγική της ΕΚΤ σηματοδοτείται 

από την ανακοίνωση μιας τιμής αναφοράς για το ευρύ νομισματικό μέγεθος 
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Μ3.27 Η τιμή αναφοράς έχει σκοπό να βοηθήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να 

αναλύσει και να παρουσιάσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα 

νομισματικά μεγέθη καθώς και να διευκολύνει την εξήγηση και διατύπωση των 

αποφάσεων νομισματικής πολιτικής οι οποίες στοχεύουν στη σταθερότητα 

των τιμών. Η έννοια της ποσοτικής τιμής αναφοράς της νομισματικής 

επέκτασης έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. 

-“Πρώτον, η τιμή αναφοράς πρέπει να είναι συνεπής με τη σταθερότητα 

των τιμών και να εξυπηρετεί τη διατήρησή της. Αυτό σημαίνει ότι το 

νομισματικό μέγεθος που χρησιμοποιείται για τον ορισμό της τιμής αναφοράς 

θα πρέπει να εμφανίζει σταθερή σχέση με το επίπεδο τιμών μεσοπρόθεσμα.” 

-“Δεύτερον, σημαντικές ή παρατεταμένες αποκλίσεις της νομισματικής 

ανάπτυξης από την τιμή αναφοράς θα πρέπει, υπό κανονικές συνθήκες, να 

δείχνουν ότι υπάρχει μεσοπρόθεσμα κίνδυνος για τη σταθερότητα των τιμών. 

Αυτό σημαίνει ότι το νομισματικό μέγεθος που χρησιμοποιείται (στην 

προκειμένη περίπτωση το Μ3 ) για τον ορισμό της τιμής αναφοράς θα πρέπει 

να διαθέτει ιδιότητες προπορευόμενου δείκτη για το μελλοντικό πληθωρισμό.” 
(ECB, 1999) 

Η ΕΚΤ έχει δηλώσει ότι η τιμή αναφοράς για το Μ3 δεν αποτελεί 

ενδιάμεσο νομισματικό στόχο. Έτσι η ΕΚΤ δεν προσπαθεί να διατηρεί την 

επέκταση του Μ3 σύμφωνα με την τιμή αναφοράς κάθε συγκεκριμένη στιγμή. 

Οι αποκλίσεις που παρουσιάζονται ανάμεσα στην επέκταση του Μ3 και στην 

τιμή αναφοράς αναλύονται και χρησιμοποιούνται προκειμένου να 

αξιολογηθούν οι κίνδυνοι που απειλούν τη σταθερότητα των τιμών. 

Την 1η Δεκεμβρίου 1998 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε 

την πρώτη τιμή αναφοράς για την νομισματική επέκταση (επέκταση του Μ3 ). 

Η εξαγωγή της τιμής αναφοράς βασίστηκε στις ακόλουθες μεσοπρόθεσμες 

υποθέσεις. 

                                                 
27 Το Μ3, όπως το ορίζει το Ευρωσύστημα, περιλαμβάνει το νόμισμα σε κυκλοφορία συν τις 
καταθέσεις μίας ημέρας τις οποίες τηρούν σε ιδρύματα της ζώνης του ευρώ που εκδίδουν 
χρήμα κάτοικοι της ευρωζώνης εκτός των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
(ΝΧΙ), στους οποίους δεν περιλαμβάνεται ο τομέας της κεντρικής κυβέρνησης. Επιπλέον 
περιλαμβάνει καταθέσεις προθεσμίας έως δύο ετών και καταθέσεις υπό προειδοποίηση έως 
τριών μηνών καθώς και συμφωνίες επαναγοράς (repos), μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της 
αγοράς χρήματος, τίτλους της αγοράς χρήματος και χρεόγραφα διάρκειας έως δύο ετών. 
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-Σύμφωνα με τον ορισμό που εξέδωσε η ΕΚΤ η σταθερότητα των τιμών 

πρέπει να διατηρηθεί έτσι ώστε η ετήσια αύξηση του ΕνΔΤΚ για τη ζώνη του 

ευρώ να γίνεται με ρυθμό χαμηλότερο του 2%. 

- Υπάρχει αύξηση του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(ΑΕΠ) κατά 2% έως 2,5% ετησίως. 

- Και μεσοπρόθεσμα η εισοδηματική ταχύτητα κυκλοφορίας του Μ3 

μειώνεται βάσει της τάσης από 0,5% έως 1% ετησίως.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε 

η τιμή αναφοράς να είναι 4,5%.28

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφάσισε να ανακοινώνει μία 

συγκεκριμένη τιμή και όχι ένα εύρος τιμών. Με αυτήν την απόφαση 

αποφεύγεται η περίπτωση το κοινό να θεωρήσει λανθασμένα ότι τα επιτόκια 

θα αλλάξουν αυτόματα εάν η νομισματική επέκταση ξεφύγει από το εύρος 

τιμών.  

Στην ανακοίνωση της για την τιμή αναφοράς για τη νομισματική 

επέκταση η ΕΚΤ τόνισε επίσης ότι η τιμή αναφοράς θα επανεξεργάζεται σε 

ετήσια βάση. Η τιμή θα βοηθήσει να παίρνονται αποφάσεις σχετικές με τα 

επιτόκια, οι οποίες αποφάσεις θα στοχεύουν στη διατήρηση της σταθερότητας 

των τιμών μεσοπρόθεσμα. Επομένως μία απόκλιση της νομισματικής 

επέκτασης από την τιμή αναφοράς θα οδηγήσει σε μια περαιτέρω ανάλυση με 

σκοπό να προσδιοριστούν και να ερμηνευτούν οι οικονομικές διαταραχές που 

προκάλεσαν την απόκλιση. Η σχέση λοιπόν ανάμεσα στην ακριβής 

νομισματική επέκταση και την τιμή αναφοράς θα αναλύεται λεπτομερώς από 

το Διοικητικό Συμβούλιο και τα αποτελέσματα της απόκλισης θα εξηγούνται 

στο κοινό, καθιστώντας έτσι την νομισματική πολιτική σαφέστερη και 

περισσότερο διαφανής. 
 

 

 

                                                 
28 Ο τρόπος εξαγωγής της τιμής αναφοράς είναι ο εξής: η ισότητα της ποσοτικής θεωρίας του 
χρήματος είναι : m+v=p+y όπου m: προσφορά χρήματος, v: ταχύτητα κυκλοφορίας του 
χρήματος, p: επίπεδο των τιμών και y: το πραγματικό ΑΕΠ. Γράφοντας την ισότητα αυτή με 
μορφή πρώτων διαφορών έχουμε →Δm=Δp+Δy-Δv όπου Δ είναι η μεταβολή μεταξύ δύο 
διαδοχικών ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στο Μηνιαίο Δελτίο της ΕΚΤ του 
Ιανουαρίου 1999 έχουμε: Δp=2%, Δy=2% και Δv=-0,5%. Επομένως Δm=4,5%.(De Grauwe, 
2001)  
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Δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ 
Σύμφωνα με τον δεύτερο πυλώνα στρατηγικής η ΕΚΤ αξιολογεί ένα ευρύ 

φάσμα άλλων οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεικτών στο πλαίσιο της, 

σε ευρεία βάση, αξιολόγησης των κινδύνων που απειλούν τη σταθερότητα 

των τιμών στη ζώνη του ευρώ. Όπως έχει προαναφερθεί ο πληθωρισμός είναι 

ένα νομισματικό φαινόμενο. Όμως παρόλο που τα νομισματικά δεδομένα 

παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής, 

εντούτοις δεν μπορούν από μόνα τους να σχηματίσουν μια πλήρη εικόνα για 

την οικονομία και να διαμορφώσουν μια κατάλληλη πολιτική για τη διατήρηση 

της σταθερότητας των τιμών. Για παράδειγμα, προκειμένου να εξαλειφθούν οι 

κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιμών είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς εάν 

οι διαταραχές προέρχονται από την πλευρά της προσφοράς ή της ζήτησης, 

εάν είναι εξωτερικής ή εγχώριας προέλευσης ή εάν είναι παροδικές ή μόνιμες. 

Οι πληροφορίες αυτές βέβαια δεν παρέχονται μόνο από την ανάλυση των 

νομισματικών εξελίξεων και έτσι καθίσταται αναγκαία και η συμμετοχή της 

ανάλυσης του δεύτερου πυλώνα.  

Η ανάλυση του δεύτερου πυλώνα πραγματοποιείται μέσα από την χρήση 

ενός ευρύ φάσματος οικονομικών δεικτών. Αυτοί οι δείκτες περιλαμβάνουν 

αρκετές μεταβλητές, οι οποίες διαθέτουν ιδιότητες προπορευόμενου δείκτη για 

τις μελλοντικές μεταβολές των τιμών. Μερικές από τις μεταβλητές αυτές είναι 

οι μισθοί, συναλλαγματική ισοτιμία, τιμές ομολόγων και η καμπύλη 

αποδόσεων καθώς και διάφοροι δείκτες της πραγματικής οικονομικής 

δραστηριότητας, δείκτες δημοσιονομικής πολιτικής, δείκτες τιμών και κόστους 

και επιχειρησιακές και καταναλωτικές έρευνες. 

Η ανάλυση λοιπόν που διενεργείται βάσει του δεύτερου πυλώνα 

χρησιμοποιεί ορισμένους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις εξελίξεις των 

τιμών βραχυπρόθεσμα. Επειδή οι βραχυπρόθεσμες αυτές εξελίξεις ενδέχεται 

να εδραιωθούν και να αποτελέσουν τελικά κίνδυνο μεσοπρόθεσμα θεωρείται 

φρόνιμο να λαμβάνονται υπόψη. Επιπλέον, ορισμένοι δείκτες που αναλύονται 

μπορούν να σηματοδοτήσουν απειλές για τη σταθερότητα των τιμών με πιο 

άμεσο τρόπο. Για παράδειγμα, οι αυξανόμενες ελλείψεις στην αγορά εργασίας 

έχουν την τάση να ασκούν ανοδικές πιέσεις στο κόστος εργασίας, οι οποίες με 

τη σειρά τους ασκούν, με κάποια χρονική υστέρηση, σταδιακή και αρκετά 

επίμονη επίδραση στις τιμές καταναλωτή.  
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Τέλος, στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της στρατηγικής της ΕΚΤ 

παρακολουθούνται και εξελίξεις στους δείκτες της χρηματοπιστωτικής αγοράς, 

στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων καθώς και οι μακροοικονομικές 

προβολές. Όσο αφορά τις μεταβολές των τιμών των περιουσιακών στοιχείων 

αυτές μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο των τιμών εξαιτίας των 

επιδράσεων που ασκούν μέσω του εισοδήματος και του πλούτου. Οι 

μακροοικονομικές προβολές καταρτίζονται από την ΕΚΤ και αποτελούν μια 

προβολή, και όχι πρόβλεψη, για τις μελλοντικές εξελίξεις, η οποία προβολή 

βασίζεται στην παραδοχή ότι τα επιτόκια και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες θα 

παραμείνουν αμετάβλητα. (ECB, 2001) 
Διάγραμμα 1: Σχηματική παρουσίαση της στρατηγικής της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική 

 
 
 
                                                  
 

Ο πρωταρχικός στόχος της σταθερότητας των τιμών 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συστηματικά 

συνδυάζει όλες τις πληροφορίες προκειμένου να 

λάβει αποφάσεις νομισματικής πολιτικής 

 

Οικονομικές πληροφορίες  

Πρώτος πυλώνας 
Ανάλυση που αποδίδει 

εξέχοντα ρόλο στο χρήμα 

(ο οποίος σηματοδοτείται 

από την τιμή αναφοράς 

για την αύξηση του Μ3 ) 

 

 

Διασταύρωση

Δεύτερος πυλώνας 
Ανάλυση που 

επικεντρώνεται σε ένα ευρύ 

φάσμα άλλων οικονομικών 

και χρηματοοικονομικών 

δεικτών 
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3.3 Αναθεώρηση της στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής 
της ΕΚΤ (Μάιος 2003) 

Το Δεκέμβριο του 2002 η ΕΚΤ ανακοίνωσε την απόφασή της να 

πραγματοποιήσει μία αξιολόγηση της στρατηγικής της για τη νομισματική 

πολιτική. Η συγκεκριμένη απόφαση θεωρήθηκε από τους οικονομικούς 

παρατηρητές ως δείγμα αποτυχίας και δυσαρέσκειας από την πλευρά του 

Ευρωσυστήματος σχετικά με την στρατηγική του. Η ΕΚΤ δήλωσε ότι κάτι 

τέτοιο δεν συνέβαινε και ότι ήταν απολύτως λογικό έπειτα από περισσότερα 

από τέσσερα έτη να προβεί σε μια αξιολόγηση της στρατηγικής της 

στηριζόμενη στην εμπειρία που κέρδισε και στα σχόλια των εξωτερικών 

παρατηρητών που δέχθηκε.  

Στις 8 Μαΐου 2003 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης που πραγματοποίησε. Τα αποτελέσματα αυτά 

επιβεβαίωσαν τα κύρια στοιχεία της στρατηγικής που είχε για πρώτη φορά 

ανακοινωθεί το 1998, όμως υπήρχαν ορισμένα σημεία τα οποία έπρεπε να 

διευκρινιστούν στο κοινό. Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότερες αλλαγές που 

έγιναν στην στρατηγική της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος με 

την αναθεώρηση του 2003. (ECB, 2003) 

- Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τον ορισμό που είχε δώσει το 

1998 για τη σταθερότητα των τιμών, η οποία ορίζεται “ως η ετήσια 

αύξηση του ΕνΔΤΚ για τη ζώνη του ευρώ με ρυθμό χαμηλότερο του 

2%”, καθώς και ότι “η σταθερότητα των τιμών πρέπει να διατηρείται 

μεσοπρόθεσμα.” Η διευκρίνηση που δόθηκε στον συγκεκριμένο ορισμό 

ήταν ότι η ΕΚΤ θέτει ως στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας των 

τιμών σε επίπεδο κατώτερο, αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Η 

αλλαγή αυτή και η αποσαφήνιση από την πλευρά της ΕΚΤ ότι επιδιώκει 

έναν ρυθμό πληθωρισμού κοντά στο 2% δημιουργούσε ένα επαρκή 

περιθώριο ασφάλειας απέναντι στους κινδύνους του 

αποπληθωρισμού.  

- Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο δήλωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει 

τις αποφάσεις του για τη νομισματική πολιτική στην εκτενή ανάλυση 

των κινδύνων διατάραξης της σταθερότητας των τιμών, η οποία 

στηρίζεται στο πλαίσιο των δύο πυλώνων. Στην αναθεωρημένη 
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στρατηγική ο δεύτερος πυλώνας (της στρατηγικής του 1998) 

αναφέρεται πλέον ως πυλώνας οικονομικής ανάλυσης και 

αναβαθμίστηκε αποκτώντας τον κυρίαρχο ρόλο στην αναζήτηση και 

προσδιορισμό των κινδύνων για τη σταθερότητα των τιμών. Αντίθετα, ο 

πρώτος πυλώνας ονομάστηκε πυλώνας νομισματικής ανάλυσης και 

έχασε τον πρωτεύον ρόλο που κατείχε. Έτσι θεωρείται 

συμπληρωματικός και χρησιμοποιείται για να διασταυρωθούν σε μέσο-

μακροπρόθεσμη βάση οι βραχυπρόθεσμες ενδείξεις για τους κινδύνους 

διατάραξης της σταθερότητας των τιμών που προέρχονται από των 

πυλώνα της οικονομικής ανάλυσης.  

- Επιπρόσθετα, όσο αφορά τη νομισματική ανάλυση υπογραμμίστηκε ότι 

θα εξακολουθεί να αναλύει τις εξελίξεις σε ένα ευρύ φάσμα 

νομισματικών δεικτών, συμπεριλαμβανόμενου του Μ3, των 

συνιστωσών και των παραγόντων μεταβολής του. Η διαφορά που 

δημιουργήθηκε με την ανακοίνωση της αναθεωρημένης στρατηγικής 

ήταν ότι δεν θα επανεξεταζόταν η τιμή αναφοράς σε ετήσια βάση. Η 

αιτιολογία που έδωσε η ΕΚΤ ήταν η πρόθεση της να τονίσει τον πιο 

μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της τιμής αναφοράς. Η απόφαση αυτή 

μπορεί να θεωρηθεί και σαν επιβεβαίωση ότι ο ρυθμός επέκτασης του 

Μ3 χρησιμοποιείται από την ΕΚΤ ως τιμή αναφοράς και όχι ως βραχύ-

μεσοπρόθεσμος στόχος πληθωρισμού. (European Economy, 2004) 
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Πίνακας 8: Η στρατηγική της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ πριν και μετά την αναθεώρηση 

Η στρατηγική της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ πριν και μετά την αναθεώρηση 

 

 Ποσοτικός ορισμός  
 

Στρατηγική νομισματικής πολιτικής δύο πυλώνων 
 

  

  
 
 
Οκτώβριος 

1998 

 
Η σταθερότητα των 
τιμών ορίζεται ως 
ετήσια αύξηση του 

ΕνΔΤΚ για τη ζώνη του 
ευρώ με ρυθμό 

χαμηλότερο του 2%. 
 
 
 

Η σταθερότητα των 
τιμών πρέπει να 

διατηρείται 
μεσοπρόθεσμα. 

 

Α΄ Πυλώνας  
Θα αποδίδεται εξέχων 

ρόλος στο χρήμα. Ο ρόλος 
αυτός θα σηματοδοτείται 

με ανακοίνωση της 
ποσοτικής τιμής αναφοράς 

για την αύξηση του 
νομισματικού μεγέθους Μ3.   

 
Ο πρώτος πυλώνας 
αποτελείται από μια 

λεπτομερή ανάλυση των 
δυνητικών αποκλίσεων της 
νομισματικής επέκτασης 
από την τιμή αναφοράς.  

 
 

Β΄ Πυλώνας  
Η αξιολόγηση, σε ευρεία 
βάση, των προοπτικών 

σχετικά με την εξέλιξη των 
τιμών και τους κινδύνους για 
τη σταθερότητα των τιμών 

στην ευρωζώνη. 
 
 

Η αξιολόγηση αυτή θα 
γίνεται με βάση ένα ευρύ 
φάσμα από οικονομικές και 

χρηματοοικονομικές 
μεταβλητές ως δείκτες της 
μελλοντικής εξέλιξης των 

τιμών. 
 
 

 Ποσοτικός ορισμός Στρατηγική νομισματικής πολιτικής δύο πυλώνων 
 

 

 

 

 

Αναθεώρησ
η Μάιος 

2003 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΚΤ επιβεβαίωσε 

τον ποσοτικό ορισμό για 
τη σταθερότητα των 
τιμών που δόθηκε τον 
Οκτώβριο του 1998. 

 
 

Επιπρόσθετα 
διευκρίνισε ότι: για την 

επίτευξη της 
σταθερότητας των τιμών 
στοχεύει στη διατήρηση 
του πληθωρισμού σε 
επίπεδα πλησίον του 
2% μεσοπρόθεσμα. 

Πυλώνας οικονομικής 
ανάλυσης  
 
Για τον προσδιορισμό των 

βραχυπρόθεσμων 
κινδύνων για τη 

σταθερότητα των τιμών. 
 
 
 

Ο πυλώνας αυτός παίρνει 
τον πρώτο ρόλο στη 

διερεύνηση των κινδύνων 
για τη σταθερότητα των 

τιμών.  
 
 

 
 
 

Πυλώνας νομισματικής 
ανάλυσης  
 
Για τον προσδιορισμό των 
μεσο-μακροπρόθεσμων 

πληθωριστικών τάσεων και 
τη διασταύρωση των 
εκτιμήσεων που 

προκύπτουν από τον 
πυλώνα της οικονομικής 

ανάλυσης.  
Εγκαταλείπεται η 

παρακολούθηση της 
ποσοτικής τιμής αναφοράς 

σε ετήσια βάση. 
 

Ο πυλώνας χάνει τον 
πρωτεύοντα ρόλο που είχε 
πριν την αναθεώρηση. 
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3.4 Αξιολόγηση και κριτική της στρατηγικής της νομισματικής 
πολιτικής της ΕΚΤ 

Η στρατηγική για τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ που ανακοινώθηκε το 

1998 προκάλεσε ποικίλα σχόλια και συζητήσεις στον οικονομικό κόσμο. 

Αρκετοί οικονομικοί παρατηρητές αντιμετώπισαν την συγκεκριμένη 

στρατηγική με επιφύλαξη και εκφράσανε τις αντιρρήσεις και ενστάσεις που 

είχαν για διάφορα σημεία της. Οι ενστάσεις αυτές αφορούν δύο σημεία της 

νομισματικής στρατηγικής. Πρώτον τον ορισμό που έδωσε η ΕΚΤ για τη 

σταθερότητα των τιμών και δεύτερον την ανάλυση των κινδύνων για τη 

σταθερότητα των τιμών (τους δύο πυλώνες). 

Κριτική και αξιολόγηση της στρατηγικής σε σχέση με τον ορισμό της 

σταθερότητας των τιμών  
Αρχικά ασκήθηκε κριτική όσο αφορά τον ποσοτικό ορισμό που υιοθέτησε 

το Ευρωσύστημα. Θεωρήθηκε ότι ο ορισμός αυτός ήταν προβληματικός 

εξαιτίας του ότι ήταν ασαφής και ασυμμετρικός, και ότι ήταν λιγότερο 

αποτελεσματικός στη συγκράτηση των πληθωριστικών προσδοκιών. Ο 

ορισμός ήταν ασαφής ως προς το γεγονός ότι δεν καθιστούσε ξεκάθαρα πιο 

είναι το κατώτατο όριο του εύρους διακύμανσης του ρυθμού πληθωρισμού. 

Επιπλέον, ήταν και ασυμμετρικός διότι δεν είχε ανακοινωθεί με την ίδια 

ακρίβεια το άνω και το κάτω όριο του πληθωρισμού. Έτσι ενώ το άνω όριο, 

σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΚΤ για τη σταθερότητα των τιμών, ορίστηκε το 

2% η ακριβής τιμή του κατώτατου ορίου παρέμεινε απροσδιόριστη. 

Υποστηρίχτηκε, λοιπόν, ότι θα ήταν προτιμότερο να υιοθετηθεί ένα 

συμμετρικό σημείο πληθωριστικού στόχου, π.χ. 1,5%, 2% ή 2,5%, το οποίο 

θα παρείχε καλύτερο έλεγχο των πληθωριστικών προσδοκιών. (Svensson, 

2002) 

Ο ορισμός που ανακοίνωσε η ΕΚΤ αναφερόταν σε ετήσια αύξηση του 

ΕνΔΤΚ καθιστώντας έτσι σαφές ότι μειώσεις στον ΕνΔΤΚ δεν είναι συμβατές 

με τον ορισμό. Επομένως, από την άλλη πλευρά υπήρξε η άποψη ότι ο 

ορισμός είναι συμμετρικός, εφόσον αποκλείει τόσο μια αρνητική μεταβολή όσο 

και μια σημαντική θετική μεταβολή στον δείκτη τιμών. (Issing, 2001) 
Επιπρόσθετα, η ΕΚΤ πριν την αναθεώρηση της στρατηγικής της υποστήριζε 
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ότι το άτυπο κατώτατο επίπεδο του 0% που είχε τεθεί για τον πληθωρισμό 

καθιστούσε τον ορισμό συμμετρικό. 
Μια άλλη ένσταση που δημιουργήθηκε αφορούσε το ανώτατο όριο του 

2% που υιοθέτησε η ΕΚΤ. Αρκετοί οικονομολόγοι θεώρησαν ιδιαίτερα χαμηλό 

το επίπεδο αυτό και την επιδίωξη να κρατηθεί ο πληθωρισμός μεταξύ 0%-2%, 

όπως ανακοίνωνε η ΕΚΤ, πριν αναφερθούμε στις ενστάσεις που προέκυψαν 

πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα ας δούμε γιατί κατά την ποσοτικοποίηση του 

στόχου για τη σταθερότητα των τιμών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και 

να αναλύονται εκτενώς, τόσο το κόστος του πληθωρισμού όσο και τα πιθανά 

επιχειρήματα υπέρ της ανοχής ενός μέτριου θετικού πληθωρισμού. 

Το κόστος του πληθωρισμού 
- ο πληθωρισμός στρεβλώνει τη λειτουργία των σχετικών τιμών ως 

δείκτη και προκαλεί εκτροπή των πόρων από παραγωγικές χρήσεις 

προς δραστηριότητες που αποβλέπουν στη προστασία των επενδυτών 

από τον πληθωρισμό. 

- Ένα υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού μεγαλώνει τα προβλήματα που 

προέρχονται από το φορολογικό σύστημα και μπορεί να αυξήσει την 

αβεβαιότητα και επομένως και τα ασφάλιστρα κινδύνου, εμποδίζοντας 

έτσι την συσσώρευση κεφαλαίου στην οικονομία. 

- Από την άποψη της αναδιανομής του εισοδήματος, ο πληθωρισμός 

αυξάνει την ανισότητα επειδή πλήττει τα ασθενέστερα στρώματα της 

κοινωνίας, τα οποία διαθέτουν λιγότερα μέσα προστασίας από το 

κόστος του πληθωρισμού.  

- Ο πληθωρισμός δημιουργεί πρόσθετο κόστος (shoe-leather costs) 

όταν τα οικονομούντα άτομα προσπαθούν να βρουν άλλους τρόπους 

αποθήκευσης αξίας διαφορετικούς από την διακράτηση ποσότητας 

χρήματος, μιας και αυτή η κίνηση δημιουργεί απώλειες σε ένα 

περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού. (ΕΚΤ, 2003) 

Σύμφωνα λοιπόν με όσα προαναφέρθηκαν η διατήρηση ενός μηδενικού 

ρυθμού πληθωρισμού θα ήταν μια ιδανική περίπτωση για την οικονομία. 

Ωστόσο, παρά το σημαντικό κόστος που προκαλεί ο πληθωρισμός υπάρχουν 

κάποια επιχειρήματα τα οποία συνηγορούν υπέρ της διατήρησης ενός μέτριου 

θετικού πληθωρισμού. 
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Επιχειρήματα υπέρ της ανοχής μικρών θετικών ποσοστών 

πληθωρισμού 
Το πρώτο επιχείρημα στηρίζεται στο γεγονός ότι υπάρχει στην οικονομία 

ένα μηδενικό κατώτατο όριο για τα ονομαστικά επιτόκια. Έτσι όταν στην 

οικονομία επικρατούν παρατεταμένες περίοδοι αποπληθωρισμού (συνεχής 

πτώση του επιπέδου των τιμών) αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη 

δυνατότητα της κεντρικής τράπεζας να μειώσει τα πραγματικά επιτόκια με 

στόχο την τόνωση της ζήτησης και την αντιμετώπιση των αποπληθωριστικών 

πιέσεων. Η κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να ρίξει τα ονομαστικά επιτόκια κάτω 

από το μηδέν αφού κάτι τέτοιο θα οδηγούσε το κοινό στο να διακρατήσει 

μετρητά παρά να δανείζει ή να τηρεί καταθέσεις με αρνητικό επιτόκιο. Παρόλο 

βέβαια που η κεντρική τράπεζα διαθέτει διάφορες ενέργειες νομισματικής 

πολιτικής ακόμη και με μηδενικά ονομαστικά επιτόκια και έχουν προταθεί 

διάφορες λύσεις για την αποφυγή της παγίδας ρευστότητας ωστόσο η 

αποτελεσματικότητα των ενεργειών αυτών είναι αβέβαιη. Επομένως, είναι 

προτιμότερο να επιδιώκεται ένας θετικός, αλλά χαμηλός, ρυθμός 

πληθωρισμού. 

Το δεύτερο επιχείρημα αφορά ένα πιθανό σφάλμα μέτρησης στο δείκτη 

τιμών. Πολλές φορές λόγω της αλλαγής στην ποιότητα των αγαθών και 

υπηρεσιών οι μετρήσεις των τιμών έχουν ένα σφάλμα μεροληψίας. Συνεπώς, 

επιδιώκοντας μια κεντρική τράπεζα ένα ρυθμό πληθωρισμού μηδενικό 

υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει τελικά σε μείωση του γενικού επιπέδου των 

τιμών.  

Το τρίτο επιχείρημα υπέρ του να επιδιώκεται χαμηλός θετικός ρυθμός 

πληθωρισμού είναι ότι ένας τέτοιος ρυθμός ενεργεί ευεργετικά. Όταν λοιπόν 

υπάρχουν δυσκαμψίες στην προς τα κάτω προσαρμογή των τιμών και της 

αμοιβής της εργασίας ένας χαμηλός πληθωρισμός διευκολύνει την 

προσαρμογή των πραγματικών μεγεθών της οικονομίας. 

Ένα ακόμα επιχείρημα αφορά τη διαδικασία πραγματικής σύγκλισης 

μεταξύ ανομοιογενών περιοχών μιας νομισματικής ένωσης. Ενδέχεται λοιπόν 

να παρουσιαστούν διαρθρωτικές διαφορές πληθωρισμού μεταξύ περιοχών 

που δεν έχουν συγκλίνει πλήρως ως προς το εισόδημα και την 

παραγωγικότητα. Οι διαφορές αυτές θα οδηγήσουν το επίπεδο των τιμών στις 

λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές να συγκλίνει σταδιακά προς τα αντίστοιχα 
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επίπεδα των πιο αναπτυγμένων οικονομιών της ένωσης. Σ’ αυτή την 

περίπτωση η νομισματική πολιτική θα πρέπει να επιδιώκει ένα ρυθμό 

πληθωρισμού για όλη την ένωση αρκετά υψηλό ώστε ορισμένες περιοχές να 

μην υποστούν ούτε το κόστος που συνεπάγεται από τις δυσκαμψίες που 

εμποδίζουν την προς τα κάτω προσαρμογή των ονομαστικών μεγεθών ούτε 

και μεγάλες περιόδους μειώσεις του γενικού επιπέδου τιμών. (ΕΚΤ, 2003) 

Σύμφωνα με τα παραπάνω επιχειρήματα συμπεραίνουμε ότι ένας 

θετικός, αλλά μικρός, ρυθμός πληθωρισμού είναι αναγκαίος, γεγονός που 

είναι ευρύτερα αποδεκτό στους οικονομικούς κύκλους. Οι ενστάσεις που 

δημιουργήθηκαν όμως είχαν να κάνουν με το κατά πόσο ο ορισμός της 

σταθερότητας των τιμών, για χαμηλότερο του 2% πληθωρισμό, ήταν αρκετός. 

Έτσι όταν ανακοινώθηκε το 1998 ο πρώτος ορισμός για τη σταθερότητα των 

τιμών ορισμένοι οικονομικοί παράγοντες θεώρησαν ως εύρος διακύμανσης 

του ρυθμού πληθωρισμού το 0%-2%. Το επίπεδο αυτό θεωρήθηκε πολύ 

χαμηλό και υποστηρίχτηκε ότι αυξανόταν ο κίνδυνος εμφάνισης 

αποπληθωρισμού στην ευρωζώνη. Επιπλέον, ο πληθωρισμός είχε ξεπεράσει 

τις περισσότερες φορές το ανώτατο όριο του 2% γεγονός που αντανακλούσε 

αρνητικά όσο αφορά την αξιοπιστία της ΕΚΤ. Ακόμη ορισμένες μελέτες 

έδειξαν ότι το σφάλμα μεροληψίας του ΕνΔΤΚ ήταν περίπου 1% 

δημιουργώντας κινδύνους εμφάνισης αποπληθωρισμού στην οικονομία, αφού 

το σφάλμα αυτό καθιστούσε το ρυθμό πληθωρισμού του 2% αρκετά χαμηλό. 
(Allsopp, 2003) 

Από την αντίθετη πλευρά η ΕΚΤ δήλωνε ότι το άνω όριο του 2% τέθηκε 

σε επίπεδο σαφώς υψηλότερο του μηδενός, ούτως ώστε ο ορισμός να 

περιέχει ένα περιθώριο ασφάλειας για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων 

αποπληθωρισμού.29 Ταυτόχρονα θεωρήθηκε ότι το 2% ως άνω όριο είναι 

αρκετά χαμηλό ώστε να αποκομίζονται τα οφέλη της σταθερότητας των τιμών. 
(EKT, 2004α) 

Η αναθεώρηση που πραγματοποίησε στη στρατηγική για τη νομισματική 

πολιτική η ΕΚΤ το Μάιο του 2003 δείχνει ξεκάθαρα ότι η ΕΚΤ έλαβε υπόψη 

                                                 
29 Η ΕΚΤ επικαλέστηκε ορισμένες μελέτες οι οποίες επιχείρησαν να αξιολογήσουν την 
πιθανότητα τα ονομαστικά επιτόκια και τα διάφορα επίπεδα πληθωρισμού στα οποία στοχεύει 
η κεντρική τράπεζα να αγγίζουν το μηδενικό κατώτατο όριο. Από τις περισσότερες μελέτες 
προκύπτει ότι οι πιθανότητες αυτές σχεδόν μηδενίζονται όταν ο στόχος που υιοθετείται για 
τον πληθωρισμό είναι άνω του 1% μεσοπρόθεσμα. (ΕΚΤ, 2003)    
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την κριτική που της ασκήθηκε. Μέσα από τις ανακοινώσεις και τα κείμενα της 

φαίνεται ότι η ΕΚΤ πριν την αναθεώρηση στόχευε σε ένα πληθωρισμό μεταξύ 

1%-2%. Μετά την αναθεώρηση και την ανακοίνωση περί “αύξησης του ΕνΔΤΚ 

με ρυθμό χαμηλότερο, αλλά πλησίον, του 2% ετησίως” η ΕΚΤ δημιούργησε 

μια πρόσθετη προστασία σχετικά με την πιθανότητα εκδήλωσης 

αποπληθωρισμού στην ευρωζώνη. (Προβόπουλος, 2004)  

Κριτική και αξιολόγηση της στρατηγικής σχετικά με την ανάλυση των 

κινδύνων για τη σταθερότητα των τιμών  

Το άλλο σημαντικό σημείο της στρατηγικής της ΕΚΤ για τη νομισματική 

πολιτική το οποίο προκάλεσε ενστάσεις είχε να κάνει με την ανάλυση των 

κινδύνων για τη σταθερότητα των τιμών και συγκεκριμένα για τον εξέχοντα 

ρόλο που έδινε στο χρήμα για τη λήψη αποφάσεων νομισματικής πολιτικής. 

Αρκετοί οικονομικοί παρατηρητές θεώρησαν την υβριδική στρατηγική που είχε 

υιοθετήσει το Ευρωσύστημα ως στρατηγική ενδιάμεσου νομισματικού 

στόχου30, μιας και δινόταν περισσότερη σημασία και εξέχον ρόλος στον 

πρώτο πυλώνα (νομισματικός πυλώνας). Στην κριτική αυτή που της ασκήθηκε 

η ΕΚΤ απάντησε ότι “οι δύο πυλώνες της στρατηγικής θα πρέπει να 

ερμηνευθούν ως κεντρικής σημασίας για τη διενέργεια της ανάλυσης που 

απαιτείται για τη καθοδήγηση των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής 

προκειμένου να επιτευχθεί ο πρωταρχικός στόχος (σταθερότητα των τιμών), 

και όχι ως ξεχωριστοί επιμέρους σκοποί.” Γι’ αυτό το λόγο δήλωσε εξαρχής 

ότι “ο πρώτος πυλώνας δεν αποτελεί στρατηγική ενδιάμεσου στόχου  και ο 

δεύτερος πυλώνας δεν είναι στόχος για τον πληθωρισμό. Ο συνδυασμός των 

δύο πυλώνων στρατηγικής διαμορφώνει ένα πλαίσιο εντός του οποίου 

οργανώνεται η ανάλυση και η παρουσίαση των πληροφοριών που σχετίζονται 

με τη λήψη αποφάσεων νομισματικής πολιτικής, έτσι ώστε να καθοδηγείται 

προς τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.” (ΕΚΤ, 2000) 

Επιπλέον άλλο σημείο όπου ασκήθηκε κριτική αφορούσε την αρχική 

απόφαση της ΕΚΤ να μην δημοσιοποιεί τις προβλέψεις για τον 

πληθωρισμό31, γεγονός που δυσκόλευε την επικοινωνία της ΕΚΤ με τις 

                                                 
30 Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η στρατηγική του ενδιάμεσου νομισματικού στόχου την 
είχαν εγκαταλείψει οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν 
από την έναρξη του Τρίτου Σταδίου της ΟΝΕ, εξαιτίας της διαταράξεις της σταθερότητας της 
συνάρτησης ζήτησης χρήματος. (Προβόπουλος, 2004) 
31 Πρακτική που ακολουθούν οι τράπεζες που έχουν στρατηγική πληθωριστικού στόχου. 

 83



αγορές και το κοινό και καθιστούσε την πολιτική της λιγότερο αξιόπιστη και 

διαφανή. 

Και εδώ η ΕΚΤ έλαβε υπόψη την κριτική που της ασκήθηκε και από το 

2000 άλλαξε στάση αρχίζοντας την δημοσιοποίηση προβολών για τις 

πληθωριστικές τάσεις. Οι προβολές αυτές σχετίζονται με τις μελλοντικές 

εξελίξεις των τιμών και βασίζονται στην παραδοχή ότι τα επιτόκια και οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες θα παραμείνουν αμετάβλητα. (Προβόπουλος, 

2004) 

Τέλος ένα γεγονός που προκάλεσε προβλήματα και ανάγκασε πολλούς 

οικονομικούς παράγοντες να επικρίνουν την ΕΚΤ ήταν η απόκλιση του 

ρυθμού μεταβολής του ευρύτερου νομισματικού μεγέθους του Μ3 από το 

στόχο, γεγονός που υποχρέωσε πολλές φορές την ΕΚΤ να παραγνωρίσει την 

πορεία του κατά τη λήψη απόφασης για τα επιτόκια προκαλώντας σύγχυση 

στις αγορές. οι οικονομικοί παρατηρητές πίστευαν ότι ο ρόλος της 

νομισματικής πολιτικής δεν ήταν διαφανής, και ότι τα θεωρητικά και εμπειρικά 

θεμέλια του νομισματικού πυλώνα ήταν αδύναμα. Επιπλέον υποστηρίχτηκε 

ότι συχνά ήταν δύσκολο να κατανοηθούν οι πολιτικές αποφάσεις, εξαιτίας του 

τρόπου με τον οποίο η ΕΚΤ παρουσίαζε την στρατηγική της.  

Η νομισματική επέκταση του Μ3 συνεχώς υπερέβαινε την τιμή αναφοράς 

του 4,5% ετησίως. Σύμφωνα με την ΕΚΤ αυτό συνέβαινε εξαιτίας του ότι στο 

Μ3 συμπεριλαμβανόντουσαν τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων της 

χρηματαγοράς τα οποία διακρατούν επενδυτές που δεν είναι κάτοικοι χωρών 

της ζώνης του ευρώ. Παρόλο όμως τις αναθεωρήσεις που δέχτηκε ο ορισμός 

του Μ3 
32

 το πρόβλημα δεν λύθηκε. (European Economy, 2004) 

Έτσι, οι συνεχόμενες αποκλίσεις του ρυθμού μεταβολής του Μ3 από τον 

ποσοτικό στόχο αναφοράς οδήγησαν την ΕΚΤ να περιορίσει την βαρύτητα 

που απέδιδε στον πρώτο πυλώνα υιοθετώντας στην πράξη στρατηγική 

πληθωριστικού στόχου. Αυτό φαίνεται καθαρά παρατηρώντας κανείς τις 

αντιδράσεις της ΕΚΤ και τις αποφάσεις που έπαιρνε σχετικά με τα επιτόκια. 

                                                 
32 Η συστηματική απόκλιση του ρυθμού μεταβολής του Μ3 από την ποσοτική τιμή αναφοράς 
υποχρέωσε την ΕΚΤ να προχωρήσει δύο φορές σε αναθεώρηση του ορισμού του Μ3 . Έτσι, 
από το Μάιο του 2001 τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς τα οποία 
διακρατούν επενδυτές που δεν είναι κάτοικοι της ζώνης του ευρώ δεν περιλαμβάνονται στο 
Μ3 . Από τον Οκτώβριο του 2001, το Μ3 δεν περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα 
(τίτλους της χρηματαγοράς και χρεόγραφα με αρχική διάρκεια έως και δύο έτη) που 
διακρατούν οι μη κάτοικοι της ζώνης του ευρώ.       
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Πολλές, λοιπόν, αποφάσεις ενώ ήταν αντίθετες με το ρυθμό μεταβολής του Μ3 

εντούτοις ήταν σύμφωνες με την πορεία του πληθωρισμού. Επιπρόσθετα, τα 

προβλήματα στις αγορές γινόντουσαν εντονότερα καθώς σε αρκετές 

περιπτώσεις οι αναλύσεις που πραγματοποιούνταν από κάθε πυλώνα έδιναν 

διαφορετικά ή αντικρουόμενα συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη των τιμών 

στο μέλλον. Από την στιγμή, λοιπόν, που στα οικονομούντα άτομα 

επικρατούσε σύγχυση ως προς το ποια είναι η βαρύτητα του κάθε πυλώνα 

στη λήψη απόφασης για τα επιτόκια ήταν δύσκολο να διαμορφωθούν 

προσδοκίες και προβλέψεις. Όλα αυτά είχαν ως κόστος να καταστεί η 

στρατηγική της ΕΚΤ λιγότερο διάφανη και να δημιουργηθεί επικοινωνιακό 

πρόβλημα με το κοινό.  

Ουσιαστικά η ΕΚΤ έδειχνε να αντιμετωπίζει επικοινωνιακές δυσκολίες ως 

αποτέλεσμα του ασαφή ρόλου που είχε ο πρώτος πυλώνας στις αποφάσεις 

της νομισματικής πολιτικής. Η διευκρίνηση του ρόλου του νομισματικού 

πυλώνα, η οποία δόθηκε με την ανακοίνωση της αξιολόγησης που 

πραγματοποίησε η ΕΚΤ σχετικά με την στρατηγική της το Μάιο του 2003 

ικανοποίησε κατά μεγάλο βαθμό τους επικριτές της. Η ΕΚΤ επισημοποίησε 

εντέλει την πολιτική που ακολουθούσε τα τελευταία έτη. Ο νομισματικός 

πυλώνας υποβαθμίστηκε και πλέον η οικονομική ανάλυση πήρε τον 

πρωτεύοντα ρόλο στον προσδιορισμό των κινδύνων για τη σταθερότητα των 

τιμών.  

Η ΕΚΤ τα τελευταία έτη κατόρθωσε να κερδίσει αξιοπιστία, ιδιαίτερα μετά 

την αναθεώρηση της στρατηγικής της. Είναι πλέον αξιόπιστη στα μάτια των 

οικονομούντων ατόμων που πραγματοποιούν προβλέψεις για το 

πληθωρισμό. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από το ότι τα τελευταία χρόνια 

της λειτουργίας της ΕΚΤ οι προβλέψεις για το μελλοντικό πληθωρισμό ήταν 

σταθερά κάτω από το 2%. Αν αναλογιστεί κανείς ότι τα τελευταία χρόνια 

δημιουργήθηκαν πολλές αρνητικές διαταραχές στην οικονομία τότε η 

σταθερότητα αυτή των προβλέψεων παίρνει μεγαλύτερη αξία33. 

(Προβόπουλος, 2004) 

                                                 
33 Βλέπε Παράρτημα 9.  
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3.5 Εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος 
– Τα σημαντικότερα μέσα άσκησης της νομισματικής στρατηγικής 
του Ευρωσυστήματος    

Ο πρωταρχικός στόχος του Ευρωσυστήματος, όπως αναφέρεται στο 

Άρθρο 105 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είναι η 

διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Επιπλέον ορίζει ότι το Ευρωσύστημα 

θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της ανοιχτής 

αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό, που ευνοεί την αποτελεσματική κατανομή 

των πόρων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία στα οποία στηρίζεται το πλαίσιο 

άσκησης της νομισματικής πολιτικής. Προκειμένου να πραγματοποιήσει τις 

επιδιώξεις του το Ευρωσύστημα έχει στη διάθεσή του μια σειρά μέσων 

νομισματικής πολιτικής όπου περιλαμβάνει : πράξεις ανοιχτής αγοράς, πάγιες 

διευκολύνσεις και απαιτήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα να τηρούν 

υποχρεωτικές καταθέσεις σε λογαριασμούς στις Εθν.Κ.Τ. Σκοπός των μέσων 

νομισματικής πολιτικής είναι ο επηρεασμός των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, 

ο έλεγχος της ρευστότητας στη χρηματαγορά και η σηματοδότηση της γενικής 

κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Η άσκηση της νομισματικής 

πολιτικής είναι αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Παρόλα 

αυτά εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο αποκεντρωτικά καθώς οι περισσότερες 

πράξεις διενεργούνται από τις Εθν.Κ.Τ. 

 

3.5.1 Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς (Open Market Operations)     

Οι πράξεις ανοιχτής αγοράς αποτελούν το κυριότερο ίσως μέσο άσκησης 

νομισματικής πολιτικής και παίζουν σημαντικό ρόλο. Οι πράξεις ανοιχτής 

αγοράς ανάλογα με το στόχο, τη συχνότητα(αν διενεργούνται τακτικά ή 

εκτάκτως) και τις διαδικασίες διακρίνονται στις ακόλουθες τέσσερις 

κατηγορίες. (ECB, 2004b) 

• Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (main refinancing 

operations) 

• Πράξεις πιο μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης (longer-term 

refinancing operations) 
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• Πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της 

ρευστότητας (fine-tuning operations) 

• Διαρθρωτικές πράξεις (structural operations) 

Το Ευρωσύστημα διαθέτει επίσης πέντε διαφορετικά εργαλεία για την 

πραγματοποίηση των πράξεων ανοιχτής αγοράς. (ECB, 2004b) 

• Αντιστρεπτέες συναλλαγές (reverse transactions) 

• Οριστικές συναλλαγές (outright transactions) 

• Έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ (issuance of ECB dept 

certificates) 

• Πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων (foreign exchange swaps) 

• Αποδοχή καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας (collection of fixed-

term deposits) 

Παρακάτω περιγράφονται τα πέντε αυτά εργαλεία. 

Αντιστρεπτέες συναλλαγές (reverse transactions) 

Οι αντιστρεπτέες συναλλαγές είναι συναλλαγές διαμέσων των οποίων το 

Ευρωσύστημα αγοράζει ή πωλεί αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία με 

συμφωνία επαναγοράς ή διενεργεί πιστοδοτικές πράξεις έναντι ασφάλειας 

υπό μορφή αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων. Αντιστρεπτέες συναλλαγές 

χρησιμοποιούνται για όλες τις κατηγορίες των πράξεων ανοιχτής αγοράς 

(πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης, πράξεις πιο μακροχρόνιας 

αναχρηματοδότησης, πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων 

της ρευστότητας, διαρθρωτικές πράξεις). 

Οριστικές συναλλαγές (outright transactions) 

Οριστικές συναλλαγές σημαίνουν αγορές ή πωλήσεις στην αγορά 

αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων μέχρι τη λήξη τους, και διενεργούνται 

μόνο για διαρθρωτικές πράξεις και για πράξεις εξομάλυνσης των 

βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας. Οι Οριστικές συναλλαγές 

αποτελούν πράξεις παροχής ή απορρόφησης ρευστότητας (οριστική αγορά ή 

οριστική πώληση αντίστοιχα), διενεργούνται μέσω διμερών διαδικασιών34 και 

δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς το φάσμα των αντισυμβαλλομένων35. 

                                                 
34 βλ. Παράρτημα 10 
35 βλ. Παράρτημα 11 
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Τέλος, στις οριστικές συναλλαγές χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια μόνο τίτλοι 

της πρώτης βαθμίδας36. 

Έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ (issuance of ECB dept certificates) 

Σκοπός του μέσου αυτού είναι η δημιουργία (ή διεύρυνση) ελλείμματος 

ρευστότητας στην αγορά. Τα πιστοποιητικά χρέους έχουν βραχυπρόθεσμο 

χαρακτήρα (διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών), εκδίδονται μέσω τακτικών 

δημοπρασιών, έχουν σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας από την αγορά 

και χρησιμοποιούνται για διαρθρωτικές πράξεις.  

Πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων (foreign exchange swaps) 

Πρόκειται για ταυτόχρονες πράξεις στην άμεση (spot) και στην 

προθεσμιακή (forward) αγορά μεταξύ ευρώ και ξένων νομισμάτων. Οι πράξεις 

ανταλλαγής νομισμάτων χρησιμοποιούνται μόνο για την εξομάλυνση 

βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας, λαμβάνουν τη μορφή 

πράξεων τόσο παροχής όσο και απορρόφησης ρευστότητας και διενεργούνται 

με έκτακτες δημοπρασίες ή μέσω διμερών διαδικασιών.  

Αποδοχή καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας (collection of fixed-term 

deposits) 

Το Ευρωσύστημα έχει τη δυνατότητα να δέχεται καταθέσεις 

καθορισμένης διάρκειας από τους αντισυμβαλλομένους στην Εθν.Κ.Τ του 

κράτους-μέλους όπου είναι εγκατεστημένοι. Η αποδοχή καταθέσεων 

καθορισμένης διάρκειας χρησιμοποιείται μόνο για πράξεις εξομάλυνσης των 

βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας με σκοπό βεβαίως την 

απορρόφηση ρευστότητας από την αγορά. Η πραγματοποίηση τους γίνεται 

διαμέσου έκτακτων δημοπρασιών και διμερών διαδικασιών. (ΕΚΤ, 2004β) 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι τέσσερις κατηγορίες πράξεων ανοιχτής 

αγοράς που χρησιμοποιεί το Ευρωσύστημα. 

Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (main refinancing operations) 

Οι πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης είναι οι σημαντικότερες πράξεις 

ανοιχτής αγοράς του Ευρωσυστήματος και στοχεύουν στον επηρεασμό των 

επιτοκίων, στην παροχή ρευστότητας στην αγορά και στην σηματοδότηση της 

κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Διενεργούνται από τις Εθν.Κ.Τ κάθε 

εβδομάδα, μέσω τακτικών δημοπρασιών και έχουν διάρκεια μίας εβδομάδας. 

                                                 
36 βλ. Παράρτημα 12 
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Στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης είναι αποδεκτά ως ασφάλεια τόσο τα 

περιουσιακά στοιχεία της πρώτης βαθμίδας όσο και της δεύτερης, και γίνονται 

αποδεκτοί όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι που πληρούν τα γενικά κριτήρια 

καταλληλότητας.  

Πράξεις πιο μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης (longer-term refinancing 

operations) 

Οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνται μέσω αντιστρεπτέων συναλλαγών 

και αποτελούν ένα μικρό ποσοστό του συνολικού όγκου της 

αναχρηματοδότησης. Είναι πράξεις παροχής ρευστότητας, διενεργούνται από 

τις Εθν.Κ.Τ τακτικά κάθε μήνα και συνήθως έχουν διάρκεια τριών μηνών. 

Επιπλέον διενεργούνται μέσω τακτικών δημοπρασιών, γίνονται αποδεκτά 

περιουσιακά στοιχεία και των δύο βαθμίδων και μπορούν να υποβάλλουν 

προσφορές στις δημοπρασίες για τις πράξεις πιο μακροχρόνιας 

αναχρηματοδότησης όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι που πληρούν τα γενικά 

κριτήρια καταλληλότητας. 

 Πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 

(fine-tuning operations)  

Οι πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της 

ρευστότητας διενεργούνται με τη μορφή αντιστρεπτέων συναλλαγών, 

πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, οριστικών συναλλαγών και αποδοχή 

καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας. Είναι πράξεις παροχής και 

απορρόφησης ρευστότητας, η διάρκεια και η συχνότητα τους δεν είναι 

τυποποιημένη. Όσο αφορά τη διαδικασία με την οποία πραγματοποιούνται 

εξαρτάται από το μέσο που χρησιμοποιείται καθώς και εάν πρόκειται για 

παροχή ή απορρόφηση ρευστότητας. Έτσι όταν πρόκειται για αντιστρεπτέες 

πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας που 

διενεργούνται με σκοπό την παροχή ρευστότητας τότε εκτελούνται με έκτακτες 

δημοπρασίες ή διμερείς διαδικασίες. Όταν πρόκειται για αντιστρεπτέες 

πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας που 

αποβλέπουν στην απορρόφηση ρευστότητας διενεργούνται με διμερείς 

διαδικασίες. Τέλος, διενεργούνται από τις Εθν.Κ.Τ αλλά και από την ίδια την 

ΕΚΤ κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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Διαρθρωτικές πράξεις (structural operations) 

Πραγματοποιούνται με τη χρήση αντιστρεπτέων συναλλαγών, οριστικών 

συναλλαγών και έκδοση πιστοποιητικών χρέους με σκοπό την προσαρμογή 

της διαρθρωτικής θέσης του Ευρωσυστήματος έναντι του χρηματοπιστωτικού 

τομέα. (ΕΚΤ, 2004β) 

 

3.5.2 Πάγιες Διευκολύνσεις(Standing Facilities)   

Το Ευρωσύστημα παρέχει δύο πάγιες διευκολύνσεις, τις οποίες οι 

αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι χρησιμοποιούν με δική τους πρωτοβουλία. 

Έτσι υπάρχει η διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης και η διευκόλυνση 

αποδοχής καταθέσεων. Στόχος τους είναι να διασφαλιστεί η ρευστότητα στη 

διάρκεια μιας ημέρας (μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα). Επιπλέον 

σηματοδοτούν τη γενική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής και 

διαμορφώνουν τα επιτόκια της αγοράς για τοποθετήσεις διάρκειας μιας 

ημέρας.  

i. Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης (marginal lending facility) 

Η διευκόλυνση αυτή χρησιμοποιείται από τον αντισυμβαλλόμενο για να 

αποκτήσει ρευστότητα διάρκειας μιας ημέρας από τις Εθν.Κ.Τ έναντι 

ασφάλειας με τη μορφή αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων. Το επιτόκιο για 

την οριακή χρηματοδότηση συνήθως αποτελεί την οροφή για το αντίστοιχο 

διατραπεζικό επιτόκιο μιας ημέρας(EONIA)37.  

ii. Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων (deposit facility)  

Οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν την διευκόλυνση 

αποδοχής καταθέσεων για να πραγματοποιούν καταθέσεις διάρκειας μιας 

ημέρας στις Εθν.Κ.Τ. Το επιτόκιο επί των καταθέσεων προσδιορίζει το 

κατώτατο όριο της ζώνης εντός της οποίας κινείται το διατραπεζικό επιτόκιο 

μιας ημέρας. (ΕΚΤ, 2004β) 

 

                                                 
37 EONIA (euro overnight index average): δείκτης του επιτοκίου που επικρατεί στη 
διατραπεζική αγορά της ζώνης του ευρώ για τοποθετήσεις διάρκειας μιας ημέρας, όπως 
διαμορφώνεται με βάση τις συναλλαγές. 
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3.5.3 Υποχρεωτική τήρηση ελαχίστων αποθεματικών (Minimum 
Reserve Requirements)  

Η ΕΚΤ απαιτεί από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα να τηρούν ελάχιστα 

αποθεματικά (υποχρεωτικές καταθέσεις) σε λογαριασμούς στις Εθνικές 

κεντρικές Τράπεζες. Το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών του 

Ευρωσυστήματος επιτελεί κατά βάση τις εξής νομισματικές λειτουργίες : (ΕΚΤ, 

2004β) 

• Σταθεροποίηση των επιτοκίων της χρηματαγοράς. 

Η σταθεροποίηση των επιτοκίων της αγοράς χρήματος γίνεται μέσω της 

παροχής κινήτρων στα ιδρύματα να εξομαλύνουν τις επιδράσεις των 

προσωρινών διακυμάνσεων της ρευστότητας.  

• Δημιουργία ή διεύρυνση διαρθρωτικού ελλείμματος ρευστότητας. 

Το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών συμβάλει στη δημιουργία ή διεύρυνση 

διαρθρωτικού ελλείμματος ρευστότητας . Αυτό διευκολύνει το Ευρωσύστημα 

να λειτουργεί αποτελεσματικά ως προμηθευτής ρευστότητας.  

Το ποσό των υποχρεωτικών καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων 

προσδιορίζεται σύμφωνα με την βάση υπολογισμού των αποθεματικών τους. 

Η βάση υπολογισμού ενός ιδρύματος ορίζεται σύμφωνα με ορισμένα στοιχεία 

του ισολογισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων38.  

Επιπρόσθετα, επί των υποχρεωτικών αποθεματικών που τηρούν τα 

πιστωτικά ιδρύματα καταβάλλονται τόκοι. Έτσι οι Εθν.Κ.Τ πληρώνουν τόκους 

σύμφωνα με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του 

Ευρωσυστήματος. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 19.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ όλα τα 

πιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται εγκαταστημένα σε κράτη-μέλη της 

ευρωζώνης θα πρέπει να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά39. Αυτό σημαίνει ότι 

στο σύστημα ελάχιστων αποθεματικών υπόκεινται και υποκαταστήματα που 

βρίσκονται εντός ζώνης του ευρώ αν και η έδρα τους είναι σε χώρες εκτός 

ευρωζώνης. Από την άλλη υποκαταστήματα που βρίσκονται εκτός 

ευρωζώνης, παρόλο που η έδρα τους βρίσκεται σε χώρα-μέλος της ζώνης του 

ευρώ, δεν υπόκεινται στο σύστημα ελάχιστων αποθεματικών. Επιπλέον, κάθε 

                                                 
38 Βλέπε Παράρτημα 13 
39 Βλέπε Παράρτημα 14 
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ίδρυμα πρέπει να τηρεί ελάχιστα αποθεματικά σε λογαριασμούς στην Εθν.Κ.Τ 

του κράτους-μέλους όπου είναι εγκατεστημένο. Εάν ένα ίδρυμα διαθέτει 

περισσότερα από ένα υποκαταστήματα σε ένα κράτος-μέλος, τότε την ευθύνη 

για τήρηση ελάχιστων αποθεματικών όλων των καταστημάτων την έχει το 

κεντρικό κατάστημα. Εάν δεν διαθέτει κεντρικό κατάστημα τότε ορίζει ένα 

υποκατάστημα να παίξει το ρόλο αυτό. Τέλος, εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα έχει 

εγκατάσταση σε περισσότερα κράτη-μέλη, τότε υποχρεούται να διατηρεί 

ελάχιστα αποθεματικά στην Εθν.Κ.Τ κάθε κράτους-μέλους στο οποίο έχει 

εγκατάσταση.  

Σε περίπτωση που κάποιο ίδρυμα, το οποίο υπάγεται σε τήρηση 

ελάχιστων αποθεματικών, δεν συμμορφωθεί με αυτήν την υποχρέωση τότε η 

ΕΚΤ έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει διάφορες κυρώσεις40.  
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 92



Επίλογος  
 

Η Στρατηγική νομισματικής πολιτικής που υιοθέτησε η ΕΚΤ από το 1998 

την βοήθησε να ασκήσει τα καθήκοντα της επιτυχώς και με μεγάλη 

αποτελεσματικότητα, να επιτύχει τους στόχους της και ιδιαίτερα τον 

πρωταρχικό στόχο που προέβλεπε η Συνθήκη για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δηλαδή τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών 

στη ζώνη του ευρώ μεσοπρόθεσμα. Κατόρθωσε, λοιπόν, να θεωρείται μια 

από τις πιο αξιόπιστες κεντρικές τράπεζες παρά τα όποια προβλήματα είχε να 

αντιμετωπίσει, τόσο της πολυπλοκότητας που υπάρχει στη νομισματική 

διαδικασία όσο και των προβλημάτων που παρουσιάζει μια οικονομική και 

νομισματική ένωση με διαφορετικά κράτη-μέλη.  

Τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής της στρατηγικής για τη νομισματική 

πολιτική η ΕΚΤ δέχτηκε έντονες αμφισβητήσεις και ενστάσεις από διάφορους 

οικονομικούς παρατηρητές και ακαδημαϊκούς. Η ανακοίνωση όμως της 

αναθεώρησης της νομισματικής στρατηγικής της το 2003 ξεκαθάρισε αρκετές 

από τις κριτικές που είχε δεκτεί η ΕΚΤ. 

Στην αποστολή που ανατέθηκε στην ΕΚΤ για χάραξη και άσκηση της 

νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη και στην επιτυχημένη ανταπόκρισή 

της, σημαντικό ρόλο έπαιξε η ανεξαρτησία που κατέχει απέναντι σε 

οποιαδήποτε κρατική παρέμβαση. Ο μεγάλος βαθμός ανεξαρτησίας που 

απολαμβάνει η ΕΚΤ στον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει τα μέσα 

νομισματικής πολιτικής, στις αποφάσεις που θα πάρει καθώς και σ’ άλλα 

εσωτερικά ζητήματά της, της δίνουν τη δυνατότητα να λειτουργεί με 

μεγαλύτερη ελευθερία και να πραγματοποιεί την αποστολή της 

αποτελεσματικότερα. Βέβαια η ανεξαρτησία δεν σημαίνει ότι η ΕΚΤ δεν 

λογοδοτεί για τις αποφάσεις πολιτικής της. Η διαφάνεια των ενεργειών που 

εκτελεί στο πλαίσιο της πολιτικής της και η λογοδοσία για τις επιδόσεις της 

προς τους Ευρωπαίους πολίτες και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους 

θεωρούνται και είναι αναγκαίες. Εξηγώντας και αιτιολογώντας, λοιπόν, τις 

αποφάσεις πολιτικής, ούτως ώστε να είναι κατανοητές στο κοινό και τις 

αγορές, η ΕΚΤ βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής 

της καθώς και την νομιμοποίηση της ανεξαρτησίας της. 
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Συμπερασματικά, η πιο νεοσύστατη κεντρική τράπεζα στον κόσμο, η 

ΕΚΤ, κατόρθωσε μέχρι στιγμής να φανεί αντάξια των προσδοκιών της και 

μέσω της στρατηγικής της για την νομισματική πολιτική να επιτύχει υψηλό 

βαθμό σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ, στόχος που άλλωστε 

αποτελεί το πρωταρχικό της μέλημα.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 94



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 95



1. Πίνακας 1. Σύστημα ψηφοφορίας με δύο group 
Σύστημα ψηφοφορίας με δύο group-συχνότητα ψηφοφορίας των Διοικητών σε κάθε 
group  

                 Αριθμός Διοικητών στο Διοικητικό Συμβούλιο  

 16 17 18 19 20 21 22 και πάνω 

 

1ο group  
Αριθμός ψήφων 

5/5 5/5 5/5 4/5 4/5 4/5 Σύστημα ψηφοφορίας 

με τρία group  

Συχνότητα 

ψηφοφορίας  

100% 100% 100% 80% 80% 80%  

2ο group 
Αριθμός ψήφων 

10/11 10/12 10/13 11/14 11/15 11/16 Σύστημα ψηφοφορίας 

με τρία group 

Συχνότητα 

ψηφοφορίας  

91% 83% 77% 79% 73% 69%  

Άθροισμα 
ψήφων 

15 15 15 15 15 15 15 

Πίνακας 2. Σύστημα ψηφοφορίας με τρία group 
Σύστημα ψηφοφορίας με τρία group-συχνότητα ψηφοφορίας των Διοικητών σε κάθε 
group 

Αριθμός Διοικητών στο Διοικητικό Συμβούλιο  

 16-21 22 23 24 25 26 27 

1ο group  
Αριθμός ψήφων 

4/5 
 

4/5 
 

4/5 
 

4/5 
 

4/5 
 

4/5 
 

Συχνότητα 

ψηφοφορίας 

80% 80% 80% 80% 80% 80%

2ο group 
Αριθμός ψήφων 

8/11 
 

8/12 8/12 8/13 8/13 8/14 

Συχνότητα 

ψηφοφορίας 

73%
 

67% 67% 62% 62% 57%

3ο group 
Αριθμός ψήφων 

3/6 3/6 3/7 3/7 3/8 3/8 

Συχνότητα 

ψηφοφορίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σύστημα ψηφοφορίας με 

δύο group 

 

50% 50% 43% 43% 38% 38%

Άθροισμα ψήφων 15 15 15 15 15 15 

 

15 

 

 96



2. Πίνακας 3: Ανάλυση της συμμετοχής των Εθν.Κ.Τ της ευρωζώνης στο 

κεφάλαιο της ΕΚΤ. 
 

Eθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ  

ΕθνΚΤ Κλείδα 
κατανομής (%)

Καταβεβλημένο 
κεφάλαιο (€)

Nationale Bank van België / Banque 
Nationale de Belgique 2,5502 141.910.195,14

Deutsche Bundesbank 21,1364 1.176.170.750,76
Τράπεζα της Ελλάδος 1,8974 105.584.034,30
Banco de España 7,7758 432.697.551,32
Banque de France 14,8712 827.533.093,09
Central Bank and Financial Services 
Authority of Ireland 0,9219 51.300.685,79

Banca d'Italia 13,0516 726.278.371,47
Banque centrale du Luxembourg 0,1568 8.725.401,38
De Nederlandsche Bank 3,9955 222.336.359,77
Oesterreichische Nationalbank 2,0800 115.745.120,34
Banco de Portugal 1,7653 98.233.106,22
Suomen Pankki - Finlands Bank 1,2887 71.711.892,59
Σύνολο 71,4908 3.978.226.562,17
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3. Πίνακας 4: Ανάλυση συμμετοχής των Εθν.Κ.Τ εκτός ευρωζώνης στο 

κεφάλαιο της ΕΚΤ. 
 

ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ (από 1ης Μαΐου 2004)  

ΕθνΚΤ Κλείδα 
κατανομής (%)

Καταβεβλημένο 
κεφάλαιο (€)

Danmarks Nationalbank 1,5663 6.101.159,01
Sveriges Riksbank 2,4133 9.400.451,41
Bank of England 14,3822 56.022.530,23
Μερικό σύνολο – αρχική ομάδα 
ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ 18,3618 71.524.140,65

 
Česká národní banka  1,4584 5.680.859,54
Eesti Pank 0,1784 694.915,90
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου  0,1300 506.384,90
Latvijas Banka 0,2978 1.160.010,95
Lietuvos bankas 0,4425 1.723.656,30
Magyar Nemzeti Bank 1,3884 5.408.190,75
Central Bank of Malta 0,0647 252.023,87
Narodowy Bank Polski 5,1380 20.013.889,41
Banka Slovenije 0,3345 1.302.967,30
Národná banka Slovenska 0,7147 2.783.948,38
Μερικό σύνολο – νέες ΕθνΚΤ εκτός 
ζώνης ευρώ 10,1474 39.526.47,30

Σύνολο 28,5092 111.050.987,95
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4. Πίνακας 5: Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ 
 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ 

Jean-Claude Trichet, Πρόεδρος της ΕΚΤ 

Λουκάς Δ. Παπαδήμος, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ 

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής  
Jose Manuel Gonzalez-Paramo 

Gertrude Tumpel-Gugerell 

Otmar Issing 

Tommaso Padoa-Schioppa 

Διοικητές Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωζώνης  
Guy  Quaden, Διοικητής, Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique  

Axel A. Weber, Πρόεδρος, Deutsche Bundesbank 

Νικόλαος Χ. Γκαργκάνας, Διοικητής, Τράπεζα της Ελλάδος  

Jaime Caruana, Διοικητής, Banco de Espana 

Christian Noyer, Διοικητής, Banque de France  

John Hurley, Διοικητής, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  

Antonio Fazio, Διοικητής, Banca d’Italia  

Yves Mersch, Διοικητής, Banque centrale du Luxembourg  

Nout Wellink, Πρόεδρος, De Nederlandsche Bank  

Klaus Liebscher, Διοικητής, Oesterreichische Nationalbank  

Vitor Manuel Ribeiro Constancio, Διοικητής, Banco de Portugal  

Erkki Liikanen, Διοικητής, Suomen Pankki – Finlands Bank  

 
5. Πίνακας 6: Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

Jean-Claude Trichet, Πρόεδρος 

Λουκάς Δ. Παπαδήμος, Αντιπρόεδρος 

Jose Manuel Gonzalez-Paramo 

Gertrude Tumpel-Gugerell 

Otmar Issing 

Tommaso Padoa-Schioppa 
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6. Πίνακας 7: Μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. 

 
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ 

Jean-Claude Trichet, Πρόεδρος της ΕΚΤ  
Λουκάς Δ. Παπαδήμος, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ  
Guy Quaden, Διοικητής, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique  
Zdeněk Tůma, Διοικητής, Česká národní banka  
Bodil Nyboe Andersen, Διοικητής, Danmarks Nationalbank  
Axel A. Weber, Πρόεδρος, Deutsche Bundesbank  
Vahur Kraft, Διοικητής, Eesti Pank  
Νικόλαος Χ. Γκαργκάνας, Διοικητής, Τράπεζα της Ελλάδος  
Jaime Caruana, Διοικητής, Banco de España  
Christian Noyer, Διοικητής, Banque de France  
John Hurley, Διοικητής, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 
Antonio Fazio, Διοικητής, Banca d'Italia  
Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Διοικητής, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου  
Ilmārs Rimšēvičs, Διοικητής, Latvijas Banka  
Reinoldijus Šarkinas, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Lietuvos bankas  
Yves Mersch, Διοικητής, Banque centrale du Luxembourg  
Zsigmond Járai, Πρόεδρος, Magyar Nemzeti Bank  
Michael C Bonello, Διοικητής, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 
Nout Wellink, Πρόεδρος, De Nederlandsche Bank  
Klaus Liebscher, Διοικητής, Oesterreichische Nationalbank  
Leszek Balcerowicz, Πρόεδρος, Narodowy Bank Polski  
Vítor Manuel Ribeiro Constâncio, Διοικητής, Banco de Portugal  
Mitja Gaspari, Διοικητής, Banka Slovenije  
Ivan Šramko, Διοικητής, Národná banka Slovenska  
Erkki Liikanen, Διοικητή, Suomen Pankki - Finlands Bank  
Lars Heikensten, Διοικητής, Sveriges Riksbank  
Mervyn King, Διοικητής, Bank of England  
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7. Η εντολή των κεντρικών τραπεζών στη ζώνη του ευρώ, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκριτικά οι βασικοί στόχοι των 

μεγαλύτερων και σημαντικότερων Κεντρικών Τραπεζών. 
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8. Εκθέσεις των κεντρικών τραπεζών (ΕΚΤ, Τράπεζα της Αγγλίας, 
Ομοσπονδιακό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών ΗΠΑ και Τράπεζα της 
Ιαπωνίας) στο κοινό και το κοινοβούλιο. 
 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι απαιτούμενες εκθέσεις που 

οφείλουν να παρουσιάζουν οι κεντρικές τράπεζες προς το κοινό και το 

κοινοβούλιο. 
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9. Μακροπρόθεσμες προσδοκίες για το πληθωρισμό στην Ευρωζώνη 

Οι πιο μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες διατηρήθηκαν 

σταθερές σε επίπεδα συμβατά με τον ορισμό της σταθερότητας των τιμών 

από τον Ιανουάριο του 1999, παραμένοντας μεταξύ 1,7% και 1,9%. Πρόκειται 

για ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα στο πλαίσιο σημαντικών δυσμενών 

διαταραχών των τιμών, όπως η ουσιώδης άνοδος των τιμών του πετρελαίου 

μεταξύ ετών 1999-2000, η σημαντική υποτίμηση της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας του ευρώ μεταξύ Ιουλίου 1999 και Οκτωβρίου 2000 και οι μεγάλες 

αυξήσεις των τιμών των ειδών διατροφής το 2001. Παρακάτω απεικονίζεται το 

διάγραμμα με τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό. 
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10. Διαδικασίες 
Οι διαδικασίες χωρίζονται σε δημοπρασίες και σε διαδικασίες για τις 

διμερείς πράξεις. 

Δημοπρασίες  

Οι πράξεις ανοιχτής αγοράς του Ευρωσυστήματος εκτελούνται συνήθως 

με τη μορφή δημοπρασιών. Οι δημοπρασίες του Ευρωσυστήματος 

διενεργούνται σε έξι φάσεις, όπως περιγράφονται στο παρακάτω πλαίσιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Ευρωσύστημα διακρίνει τις δημοπρασίες σε δύο κατηγορίες: τις 

τακτικές και τις έκτακτες.  

Τακτικές δημοπρασίες 

Για τις τακτικές δημοπρασίες μεσολαβεί μέγιστο διάστημα 24 ωρών από 

την ανακοίνωση της δημοπρασίας μέχρι την πιστοποίηση του αποτελέσματος 

της κατανομής. Στο παρακάτω διάγραμμα περιγράφεται το χρονοδιάγραμμα 

για τις φάσεις των τακτικών δημοπρασιών. 
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Έκτακτες δημοπρασίες  

Οι έκτακτες δημοπρασίες εκτελούνται συνήθως εντός μίας ώρας από την 

ανακοίνωση της δημοπρασίας, ενώ η πιστοποίηση γίνεται αμέσως μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος της κατανομής. Το σύνηθες χρονοδιάγραμμα 

ορίζεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 
 

Διαδικασίες για τις διμερείς πράξεις  

Οι Εθν.Κ.Τ μπορούν να διενεργούν πράξεις μέσω διμερών διαδικασιών. 

Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις ανοιχτής 

αγοράς για την εξομάλυνση των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της 

ρευστότητας και σε διαρθρωτικές οριστικές πράξεις. Ορίζονται με ευρεία 

έννοια ως οποιεσδήποτε διαδικασίες μέσω των οποίων το Ευρωσύστημα 

διενεργεί συναλλαγές με έναν αντισυμβαλλόμενο ή με λίγους 

αντισυμβαλλόμενους χωρίς δημοπρασία. Οι διμερείς διαδικασίες διακρίνονται 

σε δυο διαφορετικέ είδη: σε εκείνες στις οποίες το Ευρωσύστημα έρχεται 

απευθείας σε επαφή με τους αντισυμβαλλομένους και σε εκείνες που 

εκτελούνται μέσω χρηματιστηρίου και διαμεσολαβητών της αγοράς.   
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11. Αποδεκτοί Αντισυμβαλλόμενοι 
Οι αντισυμβαλλόμενοι στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του 

Ευρωσυστήματος πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια καταλληλότητας. Τα 

κριτήρια αυτά ορίζονται κατά τρόπο ώστε να παρέχεται σε ευρύ φάσμα 

ιδρυμάτων πρόσβαση στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του 

Ευρωσυστήματος, να ενισχύεται η ίση μεταχείριση των ιδρυμάτων σε 

ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ και να εξασφαλίζεται ότι οι αντισυμβαλλόμενοι 

πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις από την άποψη της λειτουργίας τους και 

της προληπτικής εποπτείας.  

• Μόνο τα ιδρύματα που υπόκεινται στο σύστημα ελάχιστων 

αποθεματικών του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με το Άρθρο 19.1 του 

καταστατικού του ΕΣΚΤ, μπορούν να επιλεγούν ως 

αντισυμβαλλόμενοι.  

• Οι αντισυμβαλλόμενοι πρέπει να είναι οικονομικώς εύρωστοι. Πρέπει 

να υπόκεινται σε μία τουλάχιστον μορφή εποπτείας, εναρμονισμένης 

σε επίπεδο ΕΕ/ΕΟΧ, εκ μέρους εθνικών αρχών. Μπορούν όμως να 

γίνουν δεκτά ως αντισυμβαλλόμενοι και οικονομικώς εύρωστα 

ιδρύματα που υπόκεινται σε μη εναρμονισμένη αλλά συγκρίσιμου 

επιπέδου εθνική εποπτεία π.χ. εγκατεστημένα στη ζώνη του ευρώ 

υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων, των οποίων το κεντρικό 

κατάστημα βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΕΟΧ). 

• Οι αντισυμβαλλόμενοι πρέπει να πληρούν όλα τα λειτουργικά κριτήρια 

τα προβλεπόμενα στις σχετικές συμβατικές ή κανονιστικές διατάξεις 

που εφαρμόζει η οικεία εθνική κεντρική τράπεζα (ή η ΕΚΤ), έτσι ώστε 

να διασφαλίζεται η αποτελεσματική διενέργεια των πράξεων 

νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.  

Αυτά τα γενικά κριτήρια καταλληλότητας είναι ομοιόμορφα για ολόκληρη 

τη ζώνη του ευρώ. Τα ιδρύματα που πληρούν αυτά τα κριτήρια μπορούν:  

• Να έχουν πρόσβαση στις πάγιες διευκολύνσεις του 

Ευρωσυστήματος.  

• Να συμμετέχουν στις πράξεις ανοιχτής αγοράς του 

Ευρωσυστήματος με βάση τακτικές δημοπρασίες. 
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12.  Αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία 
Το Άρθρο 18.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ επιτρέπει στην ΕΚΤ και τις 

Εθν.Κ.Τ να συναλλάσσονται στις χρηματοπιστωτικές αγορές αγοράζοντας και 

πωλώντας περιουσιακά στοιχεία, είτε με οριστικές συναλλαγές είτε με 

συμφωνία επαναγοράς, και ορίζει ότι όλες οι πιστοδοτικές πράξεις του 

Ευρωσυστήματος πρέπει να καλύπτονται από επαρκή ασφάλεια. Ως εκ 

τούτου, όλες οι πράξεις παροχής ρευστότητας βασίζονται σε περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία παρέχουν ως ασφάλεια οι αντισυμβαλλόμενοι είτε με τη 

μορφή μεταβίβασης της κυριότητας των στοιχείων αυτών είτε με τη μορφή 

ενέχυρου επ’ αυτών .  

Γίνεται λοιπόν διάκριση μεταξύ δύο κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων 

που είναι κατάλληλα για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του 

Ευρωσυστήματος. Οι δύο αυτές κατηγορίες καλούνται πρώτη βαθμίδα και 

δεύτερη βαθμίδα. 

• Η πρώτη βαθμίδα αποτελείται από εμπορεύσιμα χρεόγραφα που 

πληρούν ομοιόμορφα για όλη τη ζώνη του ευρώ κριτήρια 

καταλληλότητας, τα οποία ορίζει η ΕΚΤ. 

• Η δεύτερη βαθμίδα αποτελείται από πρόσθετα περιουσιακά 

στοιχεία, εμπορεύσιμα και μη, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία 

για τις εθνικές χρηματοπιστωτικές αγορές και τα εθνικά 

τραπεζικά συστήματα και τα κριτήρια καταλληλότητας των 

οποίων καθορίζονται από τις Εθν.Κ.Τ, υπό τον όρο ότι 

πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζει η 

ΕΚΤ. 
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13. Βάση υπολογισμού και συντελεστές των υποχρεωτικών ελάχιστων 

αποθεματικών 
Η βάση υπολογισμού των ελάχιστων αποθεματικών ενός ιδρύματος 

ορίζεται σύμφωνα με ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού του. Τα συναφή 

μεγέθη του ισολογισμού γνωστοποιούνται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες 

σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο που διέπει τις νομισματικές και τραπεζικές 

στατιστικές της ΕΚΤ. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου της 23ης 

Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την 

ΕΚΤ, η ΕΚΤ δικαιούται να συμπεριλάβει στη βάση των ελάχιστων 

αποθεματικών των ιδρυμάτων και υποχρεώσεις που απορρέουν από στοιχεία 

εκτός ισολογισμού. Στο σύστημα ελάχιστων αποθεματικών του 

Ευρωσυστήματος, η βάση των ελάχιστων αποθεματικών περιλαμβάνει μόνο 

δύο κατηγορίες στοιχείων του παθητικού, δηλ. τις καταθέσεις και τα εκδοθέντα 

χρεόγραφα. Οι συντελεστές των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών 

καθορίζονται από την ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ανώτατου ορίου που προβλέπει ο 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2531 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1998 

σχετικά με την εφαρμογή των ελάχιστων αποθεματικών από την ΕΚΤ. 

Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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14. Ιδρύματα που απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων 

αποθεματικών 
τα ιδρύματα απαλλάσσονται αυτοδικαίως από την υποχρέωση τήρησης 

ελάχιστων αποθεματικών από την αρχή της περιόδου τήρησης κατά την 

οποία ανακαλείται ή αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας ή εκδίδεται απόφαση 

από δικαστική ή άλλη αρμόδια αρχή συμμετέχοντος κράτους-μέλους για θέση 

τους υπό εκκαθάριση. Επιπλέον, η ΕΚΤ δύναται να απαλλάξει ορισμένες 

κατηγορίες άλλων ιδρυμάτων από τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του 

συστήματος ελάχιστων αποθεματικών, σε μη μεροληπτική βάση, εφόσον 

κρίνεται ότι η εφαρμογή τους στα συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα δεν θα 

εξυπηρετούσε τους σκοπούς του συστήματος αυτού. Προκειμένου να 

αποφασίσει περί της εν λόγω απαλλαγής, η ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη ένα ή 

περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια:  

• Το ίδρυμα επιτελεί λειτουργίες με ειδικό σκοπό. 

• Το ίδρυμα δεν ασκεί ενεργά τραπεζικές λειτουργίες 

ανταγωνιζόμενο άλλα πιστωτικά ιδρύματα. 

• Όλες οι καταθέσεις που συγκεντρώνει το ίδρυμα διατίθενται για 

σκοπούς συνδεόμενους με την ενίσχυση της περιφερειακής και 

διεθνούς ανάπτυξης.  
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15. Προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 

υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών 

Εάν ένα ίδρυμα δεν εκπληρώνει εν μέρει ή εν όλο τις υποχρεώσεις του, η 

ΕΚΤ έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2531 του 

Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων 

αποθεματικών από την ΕΚΤ, να επιβάλλει τις εξής κυρώσεις: 

• Χρηματική ποινή, υπολογιζόμενη ως ποσοστό ίσο με το επιτόκιο 

οριακής χρηματοδότησης προσαυξημένο κατά έως και 5 

εκατοστιαίες μονάδες επί του ποσού το οποίο τα τηρούμενα 

αποθεματικά υπολείπονται των υποχρεωτικών ελάχιστων 

αποθεματικών του συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος. 

• Χρηματική ποινή, υπολογιζόμενη ως ποσοστό έως και διπλάσιο 

του επιτοκίου οριακής χρηματοδότησης επί του ποσού το οποίο 

τα τηρούμενα αποθεματικά υπολείπονται των υποχρεωτικών 

ελάχιστων αποθεματικών του συγκεκριμένου πιστωτικού 

ιδρύματος. 

• Να υποχρεώσει το εν λόγω ίδρυμα να προβεί σε άτοκη κατάθεση 

στην ΕΚΤ ή στην εθνική κεντρική τράπεζα, ύψους έως και 

τριπλάσιου του ποσού των υποχρεωτικών αποθεματικών που 

υπολείπεται.  
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