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Ενότητα 1: Η λειτουργία της νοµισµατικής πολιτικής στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Κεφάλαιο 1: Ιστορική Αναδροµή 

 

Το Κεντρικό Τραπεζικό σύστηµα στην Ευρώπη χρησιµοποιήθηκε κυρίως µε 

σκοπό την έκδοση και διαχείριση του εθνικού νοµίσµατος. Το εθνικό νόµισµα 

διαχρονικά αποτελούσε το κυρίαρχο στοιχείο της εθνικής οικονοµίας µιας χώρας ενώ 

τα τραπεζογραµµάτια, που κατείχαν σηµαντικό ρόλο στην κυκλοφορία του χρήµατος, 

ήρθαν να αντικαταστήσουν παλαιότερες µορφές συναλλαγών. Όσο αυξάνονταν ο 

ρόλος των τραπεζογραµµατίων, ως µορφή συναλλαγής στην οικονοµική ζωή µιας 

χώρας, τόσο οι Κεντρικές Τράπεζες, οι εκδότες τους δηλαδή, άρχισαν να αυξάνουν 

το ενδιαφέρον τους για τη νοµισµατική πολιτική και το ρόλο που αυτή διαδραµατίζει 

πλέον στην οικονοµική ζωή µίας χώρας. 

Σε αντίθεση µε όλα όσα ίσχυαν χρόνια πριν, στα τέλη του 20ου αιώνα 

δηµιουργήθηκε η ανάγκη µέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για µια 

Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, η οποία εισάγει πλέον µια διαφορετική 

νοµισµατική άποψη µε το ενιαίο νόµισµα, για ένα µεγάλο τµήµα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, να αποτελεί ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της. 

Από την 1η Ιανουαρίου 1999 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε τη 

συµµετοχή 11 Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. Στα µέσα του 2004, τον Μάιο, η  

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διευρύνθηκε µε τη συµµετοχή 10 ακόµα Εθνικών 

Κεντρικών Τραπεζών. Οι πρώτες 11 χώρες για να µπορέσουν να συµµετέχουν στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έπρεπε να εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις της 

“Συνθήκης του Μάαστριχτ”, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στις 7 Φεβρουαρίου 1992 

από τους Πρωθυπουργούς των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 11 αυτές 

χώρες είναι η Γερµανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το 

Λουξεµβούργο, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Πορτογαλία και η Φιλανδία. 

Αξιοσηµείωτη είναι η περίπτωση της Ελλάδας, η οποία παρότι ήθελε να 

συµµετάσχει στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση και την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα δεν τα κατάφερε γιατί στις 2 Μαΐου του 1998 που επιβεβαιώθηκε 
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η συµµετοχή των 11 πρώτων κρατών-µελών, δεν είχε εκπληρώσει τις προϋποθέσεις 

της “Συνθήκης του Μάαστριχτ”. Τελικά η συµµετοχή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό 

Κεντρικό Τραπεζικό Σύστηµα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιβεβαιώνεται 

στις 19 Ιουνίου 2000 και έτσι από την 1η Ιανουαρίου 2001 η χώρα µας αποτελεί 

επίσηµα το 12ο πλήρες µέλος της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό 

Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών δεν σταµάτησε τη διεύρυνση µε τη συµµετοχή της 

Ελλάδας αλλά προχώρησε και την 1η Μαΐου 2004 επιβεβαίωσε την υποδοχή των 

Κεντρικών Τραπεζών της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της 

Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας, και της 

Σλοβενίας, οι οποίες  εκπληρώνοντας και αυτές τις προϋποθέσεις της “Συνθήκης του 

Μάαστριχτ”, θα υιοθετήσουν αυτόµατα το ενιαίο νόµισµα. 

Για να φθάσει όµως η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σηµείο να δηµιουργεί την 

Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση καθώς επίσης και το Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Κεντρικών Τραπεζών πέρασαν αρκετά χρόνια και στάδια µέχρι να επιτευχθεί αυτή η 

επιτυχία. Θα µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι τα θεµέλια της ιστορίας βρίσκονται 

στον Ιανουάριο του 1958 όταν τέθηκαν επίσηµα σε ισχύ οι “Συνθήκες της Ρώµης”. 

Με την πρώτη Συνθήκη ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα και µε τη 

δεύτερη Συνθήκη η ΕΥΡΑΤΟΜ. Φυσικά τα επιτεύγµατα της Οικονοµικής και 

Νοµισµατικής Ένωσης δεν υπήρχαν ακόµα ούτε στο µυαλό των συγγραφέων αυτών 

των δυο Συνθηκών, ήταν όµως µια αρχή για τη διάθεση που υπάρχει χρόνια τώρα 

ώστε τα ευρωπαϊκά κράτη να συνδεθούν µεταξύ τους µε κάποιον επίσηµο τρόπο και 

µε κάποια άλλα κριτήρια εκτός από το ότι ανήκουν στην ίδια Ήπειρο. 

Ένα άλλο σηµείο το οποίο µπορεί κάποιος να επισηµάνει και να ισχυριστεί 

ότι πιθανόν να αποτελεί το εναρκτήριο σηµείο είναι χρονικά το 1989, όταν η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να εισάγει την έννοια της Οικονοµικής και 

Νοµισµατικής Ένωσης ως το τέλος του αιώνα. Τον Ιούνιο του 1988 η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έθεσε ως στόχο την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση ιδρύοντας µια 

επιτροπή υπό την προεδρία του Jacques Delors, Πρόεδρο τότε της Ευρωπαϊκής 
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Επιτροπής, µε σκοπό να προταθούν συγκεκριµένα στάδια για την επίτευξη του 

αρχικού στόχου
1. 

Η επιτροπή αυτή αποτελούνταν από τους ∆ιοικητές των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών και άλλους ξεχωριστούς ανθρώπους για το έργο τους στην οικονοµική 

επιστήµη, όπως ο Alexander Lamfalussy Γενικός ∆ιευθυντής της Τράπεζας ∆ιεθνών 

∆ιακανονισµών και ο Niels Thygesen Καθηγητής Οικονοµικών Επιστηµών στο 

Πανεπιστήµιο της Κοπεγχάγης. Το αποτέλεσµα της επιτροπής που είναι γνωστό ως 

“Delors Report” εκδόθηκε στις 17 Απριλίου 1989 και αποφάνθηκε ότι η Οικονοµική 

και Νοµισµατική Ένωση µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τρία διακριτά και εξελικτικά 

στάδια.  

Στο Πρώτο Στάδιο θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη διευθέτηση 

θεµάτων της εσωτερικής αγοράς, µειώνοντας τις ανισότητες στην οικονοµική 

πολιτική µεταξύ των χωρών-µελών, καταργώντας όλα τα πιθανά εµπόδια στην 

Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. Το ∆εύτερο Στάδιο θεωρήθηκε ένα 

µεταβατικό στάδιο πριν από το τελικό καθορίζοντας τα διοικητικά όργανα και την 

οργανωτική δοµή της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης. Το Τρίτο Στάδιο 

χαρακτηρίζεται από το “κλείδωµα” των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και την 

προσήλωση των διαφόρων οργανισµών στις οικονοµικές και νοµισµατικές 

υποχρεώσεις
2. 

Αναλυτικότερα τώρα τα Τρία Στάδια της Οικονοµικής και Νοµισµατικής 

Ένωσης εκτός από ένα γενικότερο σχεδιασµό για το τι έπρεπε να επιτευχθεί στο κάθε 

στάδιο περιλάµβαναν και συγκεκριµένους χρονικούς περιορισµούς καθώς επίσης και 

ποσοτικά κριτήρια των στόχων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στηριζόµενο στο “Delors 

report” αποφάσισε τον Ιούνιο του 1989 ότι το Πρώτο Στάδιο της πραγµατοποίησης 

της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης θα ξεκινούσε από την 1η Ιουλίου 1990. 

Μέχρι αυτή την ηµεροµηνία όλοι οι περιορισµοί για τη διακίνηση του κεφαλαίου 

µεταξύ των χωρών-µελών έπρεπε να έχουν καταργηθεί. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή των 

                                            
1 Web site European Central Bank, “Economic and Monetary Union: The three stages to Economic and 
Monetary Union”. 
2 Web site European Central Bank, “Economic and Monetary Union: The three stages to Economic and 
Monetary Union”. 
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∆ιοικητών των Κεντρικών Τραπεζών των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής 

Οικονοµικής Κοινότητας, η οποία είχε διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη 

νοµισµατική συνεργασία από την ίδρυσή της το Μάιο του 1964, αναλαµβάνει 

περισσότερες ευθύνες. Όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν µε απόφαση του Συµβουλίου στις 

12 Μαρτίου 1990.  

Η Επιτροπή των ∆ιοικητών των Κεντρικών Τραπεζών ανέλαβε πλέον ρόλο 

συµβουλευτικό αλλά και προωθητικό για τη συνεργασία των νοµισµατικών 

πολιτικών των κρατών-µελών µε τελικό στόχο τη σταθερότητα των τιµών. 

Ταυτόχρονα, ανέλαβε αρµοδιότητες για την οµαλή προετοιµασία του Τρίτου Σταδίου 

της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης όπου έπρεπε να καθορίσει ένα 

πρόγραµµα εργασίας ως το τέλος του 1993 καθώς επίσης και να διαχωρίσει τις 

αρµοδιότητες της κάθε υπό-επιτροπής που δηµιουργήθηκε για την επίτευξη του 

στόχου
3. 

Στο Πρώτο Στάδιο περιλαµβάνονται επίσης και πολλές νοµικές αλλαγές, οι 

οποίες έπρεπε να γίνουν για να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση του ∆εύτερου και 

Τρίτου Σταδίου. Έπρεπε, λοιπόν, να αναθεωρηθεί η “Συνθήκη της Ρώµης”, η 

Συνθήκη µε την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, έτσι ώστε να 

δηµιουργηθεί η απαιτούµενη ιδρυτική δοµή. Οι διαπραγµατεύσεις για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση κατέληξαν σε συµφωνία το ∆εκέµβριο του 1991 και υπογράφτηκαν στο 

Μάαστριχτ στις 7 Φεβρουαρίου του 1992. Η συνθήκη αυτή, γνωστή πλέον ως 

“Συνθήκη του Μάαστριχτ” αλλά και ως “Η Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας” εισάγει ταυτόχρονα το “Πρωτόκολλο για το Καταστατικό του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας”. Η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” τελικά τίθεται επίσηµα σε ισχύ από την 1η 

Νοεµβρίου του 1993. 

Το ∆εύτερο Στάδιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης περιλαµβάνει 

την ίδρυση τόσο του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ιδρύµατος όσο και της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. Με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ιδρύµατος την 

1η Ιανουαρίου 1994 ξεκινάει το ∆εύτερο Στάδιο ουσιαστικά, ενώ ταυτόχρονα παύει 

                                            
3 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “The European Central Bank: History, Role and 
Functions, Hanspeter K Scheller, 2004. 
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να υπάρχει πλέον η Επιτροπή των ∆ιοικητών των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών, η 

οποία είχε αναβαθµιστεί στο Πρώτο Στάδιο. Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Νοµισµατικού Ιδρύµατος είχε µεταβατικό χαρακτήρα και για αυτό δεν είχε καµία 

ανάµειξη στην εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής, η οποία παρέµεινε στην 

αρµοδιότητα των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών, αλλά ήταν υπεύθυνο για την 

ενδυνάµωση της συνεργασίας των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και της 

νοµισµατικής πολιτικής των χωρών-µελών. Ταυτόχρονα ανέλαβε την ευθύνη της 

προετοιµασίας για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, 

που θα αναλάµβανε την χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής και τη δηµιουργία ενός 

ενιαίου νοµίσµατος στο Τρίτο Στάδιο
4. 

Το ∆εκέµβριο του 1995 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε 

στη Μαδρίτη αποφάσισε ότι το Τρίτο Στάδιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής 

Ένωσης θα ξεκινούσε την 1η Ιανουαρίου του 1999, ενώ συµφωνήθηκε ότι το ενιαίο 

νόµισµα θα εισαχθεί στο Τρίτο Στάδιο και θα ονοµαστεί “ευρώ”. Την ίδια στιγµή το 

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα αναλάµβανε την προετοιµασία για τη µελλοντική 

σχέση της νοµισµατικής πολιτικής και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών ανάµεσα στις 

χώρες που θα υιοθετήσουν το “ευρώ” και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Το ∆εκέµβριο του 1996 το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα παρουσίασε τα 

αποτελέσµατα της εργασίας του στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το οποίο προχώρησε 

στην έκδοση µιας απόφασης για τις βασικές αρχές του νέου Μηχανισµού 

Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών, οι οποίες υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 1997. Την ίδια 

περίοδο το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα παρουσίασε τόσο στο Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο όσο και στο κοινό µια σειρά από τραπεζογραµµάτια του “ευρώ”, τα οποία 

κυκλοφόρησαν επίσηµα την 1η Ιανουαρίου του 19995. 

Το ∆εύτερο Στάδιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης  

περιλαµβάνει και την υιοθέτηση του “Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης” τον 

Ιούνιο του 1997 από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Η υιοθέτηση του “Συµφώνου 

                                            
4 European Central Bank, “The Monetary Policy of the ECB 2004”, 2004. 
5 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “The European Central Bank: History, Role and 
Functions, Hanspeter K Scheller, 2004. 
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Σταθερότητας και Ανάπτυξης” έγινε µε σκοπό να µπορέσουν να επιτευχθούν από τη 

δηµοσιονοµική σκοπιά οι στόχοι της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης. 

Στις 2 Μαΐου 1998 η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε τα 11 

πρώτα κράτη-µέλη που ικανοποιούσαν τα κριτήρια για τη συµµετοχή στο Τρίτο 

Στάδιο και ταυτόχρονα την υιοθέτηση του “ευρώ” ως ενιαίο νόµισµα από την 1η 

Ιανουαρίου του 1999. Τον ίδιο µήνα, οι υπουργοί οικονοµικών των κρατών-µελών 

που υιοθέτησαν το ενιαίο νόµισµα συµφώνησαν µαζί µε τους ∆ιοικητές των Εθνικών 

Κεντρικών Τραπεζών των χωρών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Νοµισµατικό Ίδρυµα ότι η τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία των νοµισµάτων των 

11 χωρών-µελών θα χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό της αξίας µετατροπής του 

“ευρώ”6. 

Στις 25 Μαΐου του 1998 οι κυβερνήσεις των 11 χωρών-µελών εκλέξανε τον 

Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τέσσερα άλλα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο διορισµός τους έγινε επίσηµα την 1η Ιουνίου 

του 1998 και στην ουσία σήµαινε την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην ουσία ολοκληρώθηκε η 

αποστολή του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ιδρύµατος σύµφωνα µε την ιδρυτική 

“Συνθήκη του Μάαστριχτ”. 

Όπως ήδη είχε αποφασιστεί από το Συµβούλιο της Μαδρίτης, την 1η 

Ιανουαρίου του 1999 ξεκίνησε το Τρίτο και τελευταίο Στάδιο για την Οικονοµική και 

Νοµισµατική Ένωση, το οποίο περιλάµβανε την επιβεβαίωση της συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας για τη µετατροπή σε “ευρώ” των νοµισµάτων των 11 πρώτων χωρών-

µελών και τη χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα. Σε αυτό το Στάδιο επίσης πραγµατοποιείται και η ένταξη της Ελλάδας ως 

12ο µέλος της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 

2001 η Τράπεζα της Ελλάδος εντάσσεται ως πλήρες µέλος στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Κεντρικών Τραπεζών
7. 

                                            
6 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “The European Central Bank: History, Role and 
Functions, Hanspeter K Scheller, 2004. 
7 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο , “ Η Ζώνη του Ευρώ µετά την ένταξη της 
Ελλάδος”, Ιανουάριος 2001.  
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Αυτή τη στιγµή η Ευρωπαϊκή Ένωση απαριθµεί 25 κράτη-µέλη µε πιο 

πρόσφατη διεύρυνση αυτή που έγινε την 1η Μαΐου 2004 µε την είσοδο 10 χωρών από 

την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη καθώς και τη Μεσόγειο. Οι 10 αυτές χώρες θα 

υιοθετήσουν το “ευρώ” αργότερα και όταν θα µπορέσουν να εκπληρώσουν τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”. Οι Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες αυτών των χωρών-µελών αποτελούν µέλη του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και ανέλαβαν την ευθύνη να προετοιµάσουν τις 

χώρες τους και τους εαυτούς τους για την πλήρη εναρµόνιση µε το Ευρωσύστηµα.  

Για να γίνει όµως καλύτερα αντιληπτό τι πρέπει να επιτύχουν αυτές οι 10 

Κεντρικές Τράπεζες αλλά και τι έχουν ήδη επιτύχει τα 12 µέλη της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να δούµε αναλυτικά τις προϋποθέσεις της “Συνθήκης 

του Μάαστριχτ”. Η συγκεκριµένη Συνθήκη θα µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι 

αποτελεί κυριολεκτικά τον “ακρογωνιαίο λίθο” της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών.  

Πάνω σε αυτή τη Συνθήκη έχει χτιστεί ολόκληρο το οικοδόµηµα της 

πολιτικής και οικονοµικής Ευρώπης και η οποία έχει προτείνει µε µεγάλη 

λεπτοµέρεια θέµατα που αφορούν ακόµα και την καθηµερινή ζωή του ευρωπαίου 

πολίτη. Για να µπορεί µια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµµετέχει στο 

Ευρωσύστηµα, να προστεθεί δηλαδή στις χώρες που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο 

νόµισµα, θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια οικονοµικής σύγκλισης και να επιτύχει την 

νοµική εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε βάση το κοινοτικό δίκαιο. 

Το πρώτο κριτήριο που πρέπει µια χώρα να εκπληρώνει είναι η σταθερότητα 

των τιµών. Συγκεκριµένα, ο ρυθµός πληθωρισµού δεν θα πρέπει να είναι υψηλότερος 

από 1,5 µονάδες από το µέσο ρυθµό πληθωρισµού των τριών καλύτερων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τοµέα. Ο ρυθµός πληθωρισµού θα πρέπει να 

µετριέται µε βάση το δείκτη τιµών καταναλωτή λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις 

πιθανές αλλαγές που υπάρχουν στον ορισµό σε εθνικό επίπεδο. Η σύγκλιση στο 

κριτήριο του πληθωρισµού είναι πολύ σηµαντική γιατί οι χώρες µε υψηλό ρυθµό 

πληθωρισµού θα αντιµετωπίσουν πολύ γρήγορα προβλήµατα ανταγωνιστικότητας 

µέσα σε µια Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. 
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Το δεύτερο κριτήριο συνδέεται µε την οικονοµική κατάσταση της χώρας και 

συγκεκριµένα µε το επίπεδο του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Σύµφωνα µε τη 

“Συνθήκη του Μάαστριχτ” δεν θα πρέπει µια χώρα όταν κρίνεται η συµµετοχή της 

στο Ευρωσύστηµα να έχει υψηλά επίπεδα δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Ως υψηλό 

θεωρείται το δηµοσιονοµικό έλλειµµα όταν µια χώρα δεν εκπληρώνει τα παρακάτω 

κριτήρια: 

(α) όταν η αναλογία ανάµεσα στο πραγµατικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν υπερβαίνει το 3%, εκτός και αν η αναλογία αυτή 

µειώνεται σταθερά και βρίσκεται σε ένα επίπεδο κοντά στην επιθυµητή τιµή ή όταν 

υπερβαίνει την τιµή αναφοράς είναι η εξαίρεση και κάτι προσωρινό ενώ γενικότερα η 

τιµή βρίσκεται κοντά στην τιµή αναφοράς, 

(β) όταν η αναλογία του δηµόσιου χρέους σε σχέση µε το Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν δεν υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ, εκτός και αν αυτή η αναλογία 

µειώνεται σταθερά, σηµαντικά και πλησιάζει την τιµή αναφοράς ικανοποιητικά. 

Το κριτήριο αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα γιατί η παρουσία χωρών-µελών µε δηµοσιονοµικά προβλήµατα θα την 

υποχρεώσουν τελικά να µην µπορεί να εφαρµόσει την αντιπληθωριστική της 

πολιτική. Στην πραγµατικότητα µια χώρα µε προβλήµατα δηµοσίου ελλείµµατος 

µπορεί να δηµιουργήσει πληθωριστικά προβλήµατα στο επίπεδο όλης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγµα αν οι επενδυτές θεωρήσουν ότι σε µια χώρα 

υπάρχει κίνδυνος κήρυξης του δηµοσίου σε ολική ή µερική πτώχευση, θα ήθελαν να 

απαλλαγούν από τα κρατικά οµόλογα που έχουν στην κατοχή τους, το οποίο θα 

επέφερε δραµατική πτώση της τιµής των οµολόγων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα στην προσπάθεια να αποφευχθεί η κρίση θα πρέπει να αγοράσει αυτά τα 

οµόλογα µε αποτέλεσµα την αύξηση του επιπέδου των τιµών στο σύνολο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το τρίτο κριτήριο σχετίζεται µε τις µεταβολές που µπορεί να συµβούν στις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες των χωρών-µελών πριν από την ένταξή τους στην 

Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. Η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” λοιπόν απαιτεί 

την τήρηση των ορίων διακύµανσης που προτείνονται από το Μηχανισµό 

Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος, χωρίς 
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δηλαδή να υπάρχει κάποια υποτίµηση του νοµίσµατος, τουλάχιστον τα τελευταία δύο 

χρόνια πριν από την εξέταση του αιτήµατος για εισαγωγή µιας χώρας στο 

Ευρωσύστηµα. Το κριτήριο της σταθερότητας των συναλλαγµατικών ισοτιµιών είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό για την αποτελεσµατικότητα της οικονοµικής πολιτικής αλλά 

και για την απόκτηση αξιοπιστίας. Η σταθερότητα της συναλλαγµατικής ισοτιµίας 

δείχνει την έµπρακτη επιθυµία των αρχών για χαµηλό πληθωρισµό και µείωση των 

πληθωριστικών προσδοκιών
8. 

Το τέταρτο κριτήριο αναφέρεται στα µακροπρόθεσµα επιτόκια µιας χώρας 

και απαιτεί από µια χώρα ένα χρόνο πριν από την εξέταση για ένταξη να έχει ένα 

µέσο ονοµαστικό µακροπρόθεσµο επιτόκιο το οποίο να µην υπερβαίνει περισσότερο 

από δυο (2) µονάδες από αυτό των τριών καλύτερων χωρών-µελών σε όρους 

σταθερότητας των τιµών. Τα επιτόκια θα πρέπει να µετριούνται µε βάση 

µακροπρόθεσµα οµόλογα ή συγκρίσιµα χρεόγραφα λαµβάνοντας υπόψη πάντα τις 

διαφορές που θα προκύπτουν στον ορισµό σε εθνικό επίπεδο
9.  

Το κριτήριο των µακροπρόθεσµων επιτοκίων συνδέεται τόσο µε το 

µελλοντικό πληθωρισµό όσο και µε τις µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών 

καθώς επίσης και µε τη δηµοσιονοµική πολιτική. Αυτό σηµαίνει ότι µέσα σε µια 

Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση διαφορές στα επιτόκια µπορεί να µεταφράζεται 

σε παραλείψεις των υποψηφίων κρατών-µελών, οι οποίες θα πρέπει να 

ελαχιστοποιηθούν πριν από την είσοδό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην 

πραγµατικότητα τα χαµηλά µακροπρόθεσµα επιτόκια συνοδεύονται από χαµηλό 

πληθωρισµό, σταθερότητα στην συναλλαγµατική ισοτιµία και προσδοκίες για 

χαµηλό πληθωρισµό στο άµεσο µέλλον
10. 

Όσον αφορά τη νοµική σύγκλιση που αναφέρει η “Συνθήκη του Μάαστριχτ”, 

σηµαίνει ότι η εθνική νοµοθεσία όλων των κρατών-µελών, συµπεριλαµβανοµένων 

και των καταστατικών των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών, θα πρέπει να είναι 

σύµφωνη µε τα άρθρα 108 και 109 της Ιδρυτικής Συνθήκης και µε το Καταστατικό 

                                            
8 Peter Guldager (1996), “ Convergence of the EU Member States towards the EMU requirements, 
1986 to 1993”, European Journal of Political Economy, Vol.13 (1997), pp. 247-259.  
9 Ιωάννης Α. Μουρµούρας (2003), “ Νέες προκλήσεις της οικονοµικής πολιτικής στην εποχή του 
ευρώ”, Επιστηµονική Βιβλιοθήκη Κριτική, Νοέµβριος 2003. 
10 Ιωάννης Α. Μουρµούρας (2003), “ Νέες προκλήσεις της οικονοµικής πολιτικής στην εποχή του 
ευρώ”, Επιστηµονική Βιβλιοθήκη Κριτική, Νοέµβριος 2003. 
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του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι  

η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” δεν απαιτεί την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας 

αλλά απαιτεί να είναι σύµφωνη και να µην έρχεται σε αντίθεση µε το κοινοτικό 

δίκαιο. Όλες οι πιθανές ασυµφωνίες που µπορεί να υπάρχουν θα πρέπει να έχουν 

διορθωθεί πριν από την ένταξη των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπάρχουν τρία σηµεία που τα υποψήφια κράτη-

µέλη θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα: 

(α) Την ανεξαρτησία των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών νοµικά και 

λειτουργικά. 

(β) Την νοµική προσαρµογή των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών στα πλαίσια 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε θέµατα στόχων, καθηκόντων, εργαλείων και 

οργάνωσης. 

(γ) Όλα τα υπόλοιπα νοµικά θέµατα που θα βοηθήσουν στην ένταξη ως 

πλήρες µέλος µιας χώρας στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση όπως την 

έκδοση των τραπεζογραµµατίων, κατοχή και διαχείριση των συναλλαγµατικών 

διαθεσίµων καθώς και τη διενέργεια της συναλλαγµατικής πολιτικής
11.  

Το άρθρο 122 της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” προχωράει ένα βήµα πιο 

µπροστά και προβλέπει τι µπορεί να συµβεί για κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου 

νοµίσµατος. Οι χώρες αυτές λοιπόν βρίσκονται υπό καθεστώς “παρέκκλισης” της 

υποψηφιότητάς τους που σηµαίνει ότι δεν έχουν ακόµα δικαίωµα υιοθέτησης του 

“ευρώ”. ∆ιατηρούν τη νοµισµατική τους πολιτική µε το εθνικό τους νόµισµα χωρίς 

να υπόκεινται στους νόµους και τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη-

µέλη που συµµετέχουν στο Τρίτο Στάδιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής 

Ένωσης. Είναι όµως υποχρεωµένες να ακολουθούν το στόχο της υιοθέτησης του 

ενιαίου νοµίσµατος και την εκπλήρωση της οικονοµικής και νοµικής σύγκλισης ως 

ένα σηµαντικό προ-στάδιο της ένταξης στην Ευρωζώνη. Χαρακτηριστικό 

                                            
11 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “The European Central Bank: History, Role and 
Functions, Hanspeter K Scheller, 2004. 
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παράδειγµα που έχει άµεση εφαρµογή σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι οι Κεντρικές 

Τράπεζες αυτών των χωρών πρέπει να είναι ανεξάρτητες
12. 

Το Στάδιο αυτό είναι καθαρά προσωρινό καθώς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

εξετάζει την κατάσταση κάθε δυο (2) χρόνια στηριζόµενο στις αναφορές της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση 

αυτή το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το οποίο θα εξετάσει την κάθε χώρα τόσο µε το 

ECOFIN όσο και µε τους αρχηγούς των κρατών-µελών,  θα αποφανθεί εάν έχουν 

πραγµατοποιηθεί τα απαραίτητα βήµατα στην οικονοµική και νοµική σύγκλιση έτσι 

ώστε να εισέλθει η χώρα στην Ευρωζώνη ή όχι. Στο Στάδιο αυτό βρίσκονται αυτή τη 

στιγµή τόσο η Σουηδία όσο και τα 10 νέα κράτη-µέλη.  

Η Σουηδία αντιµετωπίζει πρόβληµα καθώς δεν έχει εναρµονίσει ακόµα το 

νοµικό κοµµάτι που απαιτεί η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” ενώ τα υπόλοιπα 10 κράτη-

µέλη έχουν το καθένα διαφορετικά θέµατα να επιλύσουν µέχρι να εκπληρώσουν τις 

απαραίτητες υποχρεώσεις για την ένταξή τους στη “Ζώνη του Ευρώ”13.  

Μοναδική είναι η περίπτωση της ∆ανίας και της Αγγλίας, οι οποίες είχαν το 

δικαίωµα να επιλέξουν αν θα προχωρήσουν στο Τρίτο Στάδιο της Οικονοµικής και 

Νοµισµατικής Ένωσης πριν αυτό ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 1999. Τελικά και οι 

δύο χώρες αυτές διατηρούν ακόµα το δικαίωµα να προσχωρήσουν στη “Ζώνη του 

Ευρώ” σε µεταγενέστερο Στάδιο, µε την προϋπόθεση πάντα ότι θα υπάρχει η 

απαραίτητη οικονοµική και νοµική σύγκλιση. 

Μέχρι τώρα έγινε µια συνοπτική παρουσίαση της πορείας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης µέχρι να φτάσουµε να µιλάµε για την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, 

τα κριτήρια της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” και το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών 

Τραπεζών. Είναι σηµαντικό πριν προχωρήσουµε σε στοιχεία, στόχους, καθήκοντα 

και άλλες λεπτοµέρειες που αφορούν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να 

γνωρίζουµε πού στηρίζεται όλο αυτό το οικοδόµηµα και πόσο βαθιά βρίσκονται οι 

βάσεις του. Ταυτόχρονα µέσα από την αναλυτική παρουσίαση τόσο των Σταδίων της 

                                            
12 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “The European Central Bank: History, Role and 
Functions, Hanspeter K Scheller, 2004. 
13 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “The European Central Bank: History, Role and 
Functions, Hanspeter K Scheller, 2004. 
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Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης όσο και των κριτηρίων της “Συνθήκης του 

Μάαστριχτ” µπορούµε πλέον να εξηγούµε πρακτικά και κατανοητά γιατί συµβαίνουν 

κάποια πράγµατα στην οικονοµική  ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Κεφάλαιο 2: Η Ευρωπαϊκή  Κεντρική Τράπεζα 

 

2.1. Federal Reserve Bank of USA and Bundesbank: Πρότυπα για 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

 

Η ιδέα για µια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ένα ανεξάρτητο 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών, όπως φάνηκε και από το εισαγωγικό 

τµήµα της έρευνας, προέρχεται αλλά και στηρίζεται στη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”. 

Το µοντέλο όµως που εισάγει για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” δεν αποτελεί το πρωτότυπο αλλά 

µάλλον περισσότερο εφαρµογή στα Ευρωπαϊκά δεδοµένα του αµερικάνικου 

µοντέλου µε το Οµοσπονδιακό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών, τη γνωστή ως Federal 

Reserve Bank. Το αµερικάνικο µοντέλο βέβαια έχει εφαρµοστεί πολύ πριν την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα ευρωπαϊκά πρότυπα και συγκεκριµένα στη 

Γερµανία µε τη γνωστή Bundesbank. 

H Federal Reserve Bank των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής ιδρύθηκε το 

1913 και αποτελείται από 12 τοπικές Κεντρικές Τράπεζες σε πόλεις όπως η Νέα 

Υόρκη, το Σαν Φραντζίσκο, το Σικάγο και άλλες. Καθεµία από αυτές τις Κεντρικές 

Τράπεζες διοικείται από έναν ∆ιοικητή, ο οποίος εκλέγεται από τους µετόχους της, οι 

οποίοι είναι οι εµπορικές τράπεζες της περιοχής στην οποία ανήκει η συγκεκριµένη 

Κεντρική Τράπεζα.  

Επιπλέον, υπάρχει για όλο το τραπεζικό σύστηµα το Federal Reserve Board, 

το οποίο αποτελείται από 7 µέλη, διοικείται από τον Πρόεδρο, και ένα ξεχωριστό 

όργανο που αποτελείται από τους 12 εκλεγµένους ∆ιοικητές των Κεντρικών 

Τραπεζών. Τα 7 µέλη του Federal Reserve Board διορίζονται από το ∆ιοικητή της 

Federal Reserve Bank και η θητεία τους διαρκεί επτά χρόνια. Σηµαντικές αποφάσεις, 

όπως οι αποφάσεις για τα επιτόκια λαµβάνονται από την Federal Open Market 

Committee, η οποία αποτελείται από 12 µέλη, 7 του Federal Reserve Board και 5 από 

τους τοπικούς ∆ιοικητές Κεντρικών Τραπεζών. Σχεδόν πάντα ο ένας από τους πέντε 

αυτούς τους ∆ιοικητές είναι ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Νέας Υόρκης 
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λόγω οικονοµικού µεγέθους ενώ οι άλλοι τέσσερις εναλλάσσονται. Οι υπόλοιποι 7 

∆ιοικητές έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις συνεδριάσεις της Federal Open Market 

Committee αλλά δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις ψηφοφορίες. 

Το Γερµανικό σύστηµα τώρα έχει χαρακτηριστικά παρόµοια µε αυτά του 

Αµερικάνικου συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών κυρίως µάλιστα σε ότι αφορά τη 

νοµισµατική πολιτική. Αυτές οι οµοιότητες στηρίζονται κυρίως στο γεγονός ότι η 

Γερµανική Κεντρική Τράπεζα, γνωστή ως Bundesbank, φτιάχτηκε και οργανώθηκε 

από τις κατοχικές αρχές στη µεταπολεµική περίοδο. Στην περίπτωση της Federal 

Reserve Bank έχουµε τις κατά τόπους Federal Reserve Banks, ενώ στη Γερµανία 

έχουµε τις Land Central Banks που διαδραµατίζουν τοπικά παρόµοιο ρόλο. Η 

διαφορά που θα µπορούσε να σηµειώσει κάποιος είναι ότι όλοι οι ∆ιοικητές των 

Land Central Banks λαµβάνουν µέρος σε όλες τις κρίσιµες αποφάσεις σχετικά µε τη 

νοµισµατική πολιτική σε αντίθεση µε το σύστηµα της Federal Reserve Bank όπου 

συµµετέχει ένα υποσύνολο ∆ιοικητών των Federal Reserve Banks. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση µέσα από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” θέλησε να 

προχωρήσει στη δηµιουργία ενός “Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών”, 

το οποίο θα βασίζεται στο µοντέλο της Federal Reserve Bank και της Bundesbank. 

Όπως είδαµε και στην προηγούµενη ενότητα συστήθηκε αρχικά το Ευρωπαϊκό 

Νοµισµατικό Ίδρυµα, το οποίο αποτέλεσε το πρώτο βήµα για τη σύσταση της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα µπορούσε να επισηµάνει κάποιος ότι 

διαδραµάτισε τον ίδιο ακριβώς ρόλο µε αυτόν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Federal Reserve Bank ή της Κεντρικής ∆ιοίκησης της Bundesbank. Από το σηµείο 

αυτό και στη συνέχεια για να συµπληρωθεί το “Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών 

Τραπεζών” συµµετέχουν οι Κεντρικές Τράπεζες των χωρών-µελών, οι οποίες θα 

διαδραµατίζουν κατά αντιστοιχία το ρόλο που διαδραµατίζουν οι Federal Reserve 

Banks και οι Land Central Banks. 

Ο Πρόεδρος αρχικά του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ιδρύµατος και στη 

συνέχεια ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διορίζεται από το 

ΕCOFIN, το συµβούλιο δηλαδή όλων των Υπουργών Οικονοµικών των χωρών-

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θητεία διάρκειας οκτώ (8) ετών. Η “Συνθήκη 

του Μάαστριχτ” µέσα από αυτή την απόφαση αλλά και µε µια σειρά επιπλέον 
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άρθρων επιβάλλει πλέον την ανεξαρτησία όλων των µελών των ∆ιοικητικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών από τον πολιτικό έλεγχο. Το χαρακτηριστικό αυτό της ανεξαρτησίας των 

Κεντρικών Τραπεζών από την πολιτική ηγεσία µιας χώρας είναι κάτι που διακρίνει 

τη Federal Reserve Bank και τη Bundesbank πολλά χρόνια τώρα και είναι ίσως αυτό 

που τις έχει κάνει να αποτελούν πρότυπα στο χώρο των Κεντρικών Τραπεζών όχι 

µόνο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και για πολλές άλλες Κεντρικές 

Τράπεζες στον κόσµο. 

Συνοψίζοντας την ιστορική αναδροµή για το σκεπτικό πάνω στο οποίο 

στηρίχθηκε η οργάνωση και κυρίως η σύσταση του “Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών” µπορούµε να πούµε ότι η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” 

στηρίχθηκε αρκετά στον οµοσπονδιακό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις 

οµοιότητες που αυτός έχει µε τις πολιτείες της Αµερικής, που για πρώτη φορά όµως 

υιοθετήθηκε από τη Γερµανία στα πλαίσια της Ευρώπης. 

 

2.2. ∆ιάρθρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών 

 

Σε αντίθεση µε το πρόσφατο παρελθόν η δηµιουργία µιας Οικονοµικής και 

Νοµισµατικής Ένωσης στα τέλη του 20ου αιώνα είναι ένα µοναδικό ιστορικά γεγονός 

γενικότερα στην Ευρώπη γιατί για πρώτη φορά εισάγεται η ιδέα για ένα νέο 

νοµισµατικό καθεστώς µε ένα ενιαίο νόµισµα για µεγάλο µέρος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Από την 1η Ιανουαρίου 2001 τα 12 κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα, το ευρώ, αποτελούν περίπου τα 2/3 του 

συνολικού πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ το ποσοστό αυτό αναµένεται να 

αυξηθεί όταν τα 10 κράτη-µέλη που εντάχθηκαν την 1η Μαΐου 2004 στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, υιοθετήσουν και αυτά το ενιαίο νόµισµα. 

Η δηµιουργία µιας ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής στο ευρύτερο Κοινοτικό 

επίπεδο ήταν φυσιολογικό να επιφέρει άµεσα αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό 

Τραπεζικό Σύστηµα. Αποτέλεσµα αυτών των αλλαγών είναι η ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που µαζί µε τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες 
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αποτελούν το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών. Όλο αυτό το καινούργιο 

σύστηµα που δηµιουργήθηκε αλλά και συνεχίζει να δηµιουργείται στην Ευρώπη 

είναι σίγουρα ένα τεράστιο επίτευγµα για το οποίο όλοι οι οικονοµολόγοι είναι 

ιδιαίτερα υπερήφανοι καθώς σε κανένα άλλο πεδίο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας δεν έχει αναπτυχθεί τόσο ενδιαφέρουσα συνεργασία. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντικατοπτρίζει στην ουσία το σύγχρονο 

κεντρικό τραπεζικό σύστηµα όπου ο στόχος της νοµισµατικής πολιτικής είναι η 

σταθερότητα των τιµών, όπου αυτή καθορίζεται από µια πλήρως ανεξάρτητη αρχή, η 

οποία λογοδοτεί πλήρως για τις πράξεις και τις ενέργειες της στο κοινό. Φυσικά για 

να µην δηµιουργηθούν παρανοήσεις η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αποτελεί 

ένα µοναδικό παγκόσµιο γεγονός καθώς όλα αυτά που συντελούνται σήµερα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε πλήρη αρµονία µε την τάση που υπάρχει για το Κεντρικό 

Τραπεζικό σύστηµα σε όλο τον κόσµο. Αυτό όµως που πράγµατι έχει πολύ µεγάλη 

σηµασία είναι ο αντίκτυπος που δηµιουργεί αυτή η αλλαγή ακόµα και σε χώρες που 

δεν συµµετέχουν σε αυτό το σύστηµα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της 

Ελβετίας, η οποία πρόσφατα αποφάσισε την αλλαγή του νόµου που διέπει την 

Κεντρική της Τράπεζα σύµφωνα µε το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών. 

Από την 1η Ιανουαρίου 1999, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει 

αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τη νοµισµατική πολιτική σε όλη την περιοχή που 

επεκτείνεται το ενιαίο νόµισµα. Τα οικονοµικά µεγέθη πλέον για την Ευρώπη 

αλλάζουν καθώς οι χώρες που υιοθέτησαν το ευρώ αποτελούν συνολικά πλέον τη 

δεύτερη µεγαλύτερη οικονοµική περιοχή στον κόσµο µετά τις Ηνωµένες Πολιτείες 

της Αµερικής. Υπενθυµίζουµε ότι οι χώρες που συµµετέχουν στη “Ζώνη του Ευρώ” 

εκπλήρωσαν πρώτα από όλα τα κριτήρια της “ Συνθήκης του Μάαστριχτ”, κάτι το 

οποίο θα πρέπει να γίνει και για τις 10 χώρες που είναι πλέον υπό ένταξη από την 1η 

Μαΐου 2004. 

Η νοµική βάση για την ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της 

εκτέλεσης της νοµισµατικής πολιτικής βρίσκεται στη “Συνθήκη για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας” και συγκεκριµένα στο “Καταστατικό του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας”. Το 
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καταστατικό αυτό αποτελεί την Ιδρυτική Συνθήκη για το Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Κεντρικών Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή  Κεντρική Τράπεζα, η οποία τέθηκε 

επίσηµα σε ισχύ από την 1η Ιουνίου του 1998.  

Στην ουσία οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελούν το Ευρωπαϊκό 

Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών. Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών δεν 

έχει νοµική προσωπικότητα αντίθετα νοµική προσωπικότητα διαθέτουν η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, που την αντλεί από το δηµόσιο διεθνές δίκαιο και οι Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες, που την αντλούν από τον εθνικό νόµο που διέπει τη χώρα στην 

οποία ανήκουν
14. 

Επιπλέον θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο όρος “Ζώνη του Ευρώ” 

περιλαµβάνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες 

όλων των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 107 της 

Συνθήκης, είτε έχουν υιοθετήσει το ευρώ είτε όχι. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτόν τον 

ορισµό σήµερα το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών αποτελείται από 25 

µέλη τα οποία είναι: η Τράπεζα του Βελγίου, η Τράπεζα της Γερµανίας, η Τράπεζα 

Ελλάδας, η Τράπεζα της Ισπανίας, η Τράπεζα της Γαλλίας, η Τράπεζα της Ιρλανδίας, 

η Τράπεζα της Ιταλίας, η Τράπεζα του Λουξεµβούργου, η Τράπεζα της Ολλανδίας, η 

Τράπεζα της Αυστρίας, η Τράπεζα της Πορτογαλίας, η Τράπεζα της Φιλανδίας, η 

Τράπεζα της ∆ανίας, η Τράπεζα της Σουηδίας, η Τράπεζα της Αγγλίας, η Τράπεζα 

της Τσεχίας, η Τράπεζα της Εσθονίας, η Τράπεζα της Κύπρου, η Τράπεζα της 

Λετονίας, η Τράπεζα της Λιθουανίας, η Τράπεζα της Ουγγαρίας, η Τράπεζα της 

Μάλτας, η Τράπεζα της Πολωνίας, η Τράπεζα της Σλοβακίας και τέλος η Τράπεζα 

της Σλοβενίας.   

Από την άλλη ο όρος του “Ευρωσυστήµατος” αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες όλων των χωρών-µελών που 

έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Συνεπώς το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών 

αποτελείται από 25 µέλη ενώ το “Ευρωσύστηµα” από 12.  

Οι 12 Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες που ανήκουν στη “Ζώνη του Ευρώ” έχουν 

υποχρέωση να συµµετέχουν στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενώ 
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οι 13 Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες που δεν συµµετέχουν στη “Ζώνη του Ευρώ” 

οφείλουν να συνεισφέρουν στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων σε σχέση µε τη 

συµµετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών καταβάλλοντας ένα 

ελάχιστο ποσοστό του εγγεγραµµένου κεφαλαίου τους. Για τις 13 χώρες “εκτός 

Ζώνης Ευρώ” από την 1η Μαΐου 2004 οι εισφορές αυτές αντιπροσωπεύουν το 7% 

του εγγεγραµµένου κεφαλαίου τους
15.  

Οι Εθνικές Τράπεζες της “Ζώνης του Ευρώ” συµµετέχουν στο κεφάλαιο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως εξής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Καταβεβληµένο κεφάλαιο από τις Εθνικές κεντρικές τράπεζες της 

Ζώνης του Ευρώ 

 
Εθνικές κεντρικές τράπεζες (Εθν.Κ.Τ.) της ζώνης του ευρώ  

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες Κλείδα κατανοµής(%) Καταβεβληµένο κεφάλαιο (€) 

Τράπεζα του Βελγίου 2,5502 % 141.910.195,14 € 

Τράπεζα της Γερµανίας 21,1364 % 1.176.170.750,76 € 

Τράπεζα της Ελλάδος 1,8974 % 105.584.034,30 € 

Τράπεζα της Ισπανίας 7,7758 % 432.697.551,32 € 

Τράπεζα της Γαλλίας 14,8712 % 827.533.093,09 € 

Τράπεζα της Ιρλανδίας 0,9219 % 51.300.685,79 € 

Τράπεζα της Ιταλίας 13,0516 % 726.278.371,47 € 

Τράπεζα του Λουξεµβούργου 0,1568 % 8.725.401,38 € 

Τράπεζα της Ολλανδίας 3,9955 % 222.336.359,77 € 

Τράπεζα της Αυστρίας 2,0800 % 115.745.120,34 € 

Τράπεζα της Πορτογαλίας 1,7653 % 98.233.106,22 € 

Τράπεζα της Φιλανδίας 1,2887 % 71.711.892,59 € 

Σύνολο 71,4908 % 3.978.226.562,17 € 

 

Παράλληλα οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες εκτός “Ζώνης του Ευρώ” 

συνεισφέρουν στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας ως εξής: 

 

 

                                                                                                                             
14 European Central Bank, “The Monetary Policy of the ECB 2004”, 2004. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Καταβεβληµένο κεφάλαιο από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες 

εκτός Ζώνης του Ευρώ 

 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες  εκτός ζώνης ευρώ (από 1ης Μαΐου 2004)  

 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες 
Κλείδα   κατανοµής (%) 

Καταβεβληµένο    

κεφάλαιο (€) 

Τράπεζα της ∆ανίας 1,5663 % 6.101.159,01 € 

Τράπεζα της Σουηδίας 2,4133 % 9.400.451,41 € 

Τράπεζα της Αγγλίας 14,3822 % 56.022.530,23 € 

Μερικό σύνολο. Αρχική οµάδα Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών εκτός ζώνης ευρώ  
                 18,3618 % 71.524.140,65 € 

Τράπεζα της Τσεχίας  1,4584 % 5.680.859,54 € 

Τράπεζα της Εσθονίας 0,1784 % 694.915,90 € 

Τράπεζα της Κύπρου  0,1300 % 506.384,90 € 

Τράπεζα της Λετονίας 0,2978 % 1.160.010,95 € 

Τράπεζα της Λιθουανίας 0,4425 % 1.723.656,30 € 

Τράπεζα της Μάλτα 1,3884 % 5.408.190,75 € 

Τράπεζα της Ουγγαρίας 0,0647 % 252.023,87 € 

Τράπεζα της Πολωνίας 5,1380 % 20.013.889,41 € 

Τράπεζα της Σλοβακίας 0,3345 % 1.302.967,30 € 

Τράπεζα της Σλοβενίας 0,7147 % 2.783.948,38 € 

Μερικό σύνολο  

Νέες Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες εκτός 

ζώνης ευρώ  

10,1474 % 39.526.47,30 € 

Σύνολο  28,5092 % 111.050.987,95 € 

 

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες εκτός της 

“Ζώνης του Ευρώ” δεν δικαιούνται µερίδιο στα διανεµητέα κέρδη της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας αλλά ούτε υποχρεούνται να καλύψουν τυχόν ζηµιές της. 

Υπενθυµίζουµε ότι οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες εκτός της “Ζώνης του Ευρώ”, δεν 

έχουν δικαίωµα στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την ενιαία νοµισµατική πολιτική 

για την Ευρωζώνη, εξακολουθούν να  χρησιµοποιούν το εθνικό τους νόµισµα και 

ασκούν τη δική τους νοµισµατική πολιτική. 

                                                                                                                             
15 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “The European Central Bank”. 
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Το Ευρωσύστηµα εξαρτάται από την οµαλή λειτουργία του τραπεζικού 

συστήµατος µέσω του οποίου πραγµατοποιούνται οι πράξεις νοµισµατικής πολιτικής. 

Στις 12 χώρες που συµµετέχουν στο Ευρωσύστηµα, τα 8.000 πιστωτικά ιδρύµατα 

λειτουργούν ως δίαυλοι για τις συναλλαγές νοµισµατικής πολιτικής που αποσκοπούν 

είτε στην αύξηση είτε στη µείωση της προσφοράς ρευστότητας στην Ευρωζώνη. Η 

αποτελεσµατικότητα και η σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος αποτελούν 

παράγοντες ιδιαίτερης σηµασίας για το Ευρωσύστηµα και για αυτό η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα µέσα από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες παρακολουθεί και 

εποπτεύει τις εξελίξεις στον τραπεζικό τοµέα
16. 

Μέσα από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”, συστήθηκε το ενιαίο νόµισµα το 

οποίο το διαχειρίζεται ένα Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών και όχι µια ενιαία κεντρική 

τράπεζα. Οι λόγοι για τους οποίους η νοµισµατική πολιτική πραγµατοποιείται µε ένα 

ενιαίο νόµισµα και όχι από µια µοναδική Κεντρική Τράπεζα είναι οι εξής:  

1. H σύσταση µιας ενιαίας Κεντρικής Τράπεζας για όλη τη “Ζώνη του Ευρώ”, 

η οποία θα βρίσκονταν σε ένα από τα 12 κράτη-µέλη δεν θα ήταν αποδεκτό ούτε για 

οικονοµικούς ούτε και για πολιτικούς λόγους από τα υπόλοιπα κράτη-µέλη. 

2. Το Ευρωσύστηµα όπως έχουµε διαπιστώσει στηρίχθηκε πάνω στην 

ιστορία, στην αξιοπιστία και κυρίως στην εµπειρία των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών καθώς διατηρήθηκε η δοµή τους, οι καθηµερινές τους λειτουργίες και οι 

ιδιαίτερες ικανότητές τους. Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες παρότι συµµετέχουν στο 

Ευρωσύστηµα δεν σταµάτησαν να έχουν καθήκοντα τα οποία δεν έχουν σχέση µε 

αυτό, οπότε µε µία και µοναδική τράπεζα αυτά τα προνόµια θα έπαυαν να υπάρχουν. 

3. Επιπλέον αν λάβει κάποιος υπόψη του το µεγάλο πλήθος των κρατών-

µελών του Ευρωσυστήµατος, τη διαφορετικότητα της κουλτούρας όλων αυτών των 

κρατών-µελών και το µέγεθος της γεωγραφικής περιοχής είναι φυσικό να χρειάζεται 

µια τοπική Κεντρική Τράπεζα για κάθε κράτος-µέλος καθώς οι πολίτες της θα έχουν 

καλύτερη και αµεσότερη εξυπηρέτηση
17. 

                                            
16 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “ The European Central Bank”. 
17 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “The European Central Bank: History, Role and 
Functions, Hanspeter K Scheller, 2004. 
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Συνοψίζοντας τα παραπάνω µπορούµε να πούµε ότι το Ευρωσύστηµα 

στηρίζεται σε Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες οι οποίες έχουν µεγάλη εµπειρία στην 

κουλτούρα και στον τρόπο συµπεριφοράς των κρατών-µελών από τα οποία 

προέρχονται. Με αυτόν τον τρόπο οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες παραµένουν 

αυτόνοµες οικονοµικές µονάδες οι οποίες χρησιµοποιούν τις καλύτερες πρακτικές 

και µεθόδους για να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητά τους µέσα στο 

Ευρωσύστηµα. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί πραγµατικά ένα ιδιαίτερο ίδρυµα 

όχι µόνο για τους οικονοµικούς κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για τους 

πολιτικούς. Παρότι, λοιπόν, είναι ένα ίδρυµα το οποίο συστήθηκε για να παράγει ένα 

συγκεκριµένο έργο µέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν περιλαµβάνεται στο άρθρο 7 της “Συνθήκης 

του Μάαστριχτ” µε το οποίο ιδρύονται άλλα πέντε ιδρύµατα της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το 

Συµβούλιο των Υπουργών, το ∆ικαστήριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Αντίθετα η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκονται στο άρθρο 8 της Ιδρυτικής Συνθήκης, το 

οποίο σηµαίνει ότι πρόκειται για ένα διαφορετικό ίδρυµα µέσα στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τοποθετείται από όλους σε ένα διαφορετικό καθεστώς 

και φυσικά έχει ξεχωριστές αρµοδιότητες, καθήκοντα και κυρίως στόχους.  

 

2.3. Στόχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 105 παράγραφος 1 της “Συνθήκης του Μάαστριχτ”, “ο 

πρωταρχικός στόχος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών είναι η 

διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. Με την επιφύλαξη του στόχου της 

σταθερότητας των τιµών, το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών στηρίζει τις 

γενικές οικονοµικές πολιτικές στην Κοινότητα προκειµένου να συµβάλλει στην 

υλοποίηση των στόχων της Κοινότητας που ορίζονται στο άρθρο 2 της “Συνθήκης 

του Μάαστριχτ”.  
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Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών ενεργεί σύµφωνα µε την αρχή 

της οικονοµίας της ανοιχτής αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό, που ευνοεί την 

αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων σύµφωνα µε τις αρχές που εξαγγέλλονται στο 

άρθρο 4 της “Συνθήκης του Μάαστριχτ”. Αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 κεφάλαιο 2 

του “Πρωτοκόλλου για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας” όσον αφορά το βασικό και 

µοναδικό όπως ορίζεται στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Πριν γίνει οποιαδήποτε ανάλυση στο στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, θα πρέπει να θυµίσουµε ότι η ενιαία νοµισµατική πολιτική υιοθετείται και 

εφαρµόζεται µόνο από τα κράτη-µέλη που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα. 

Συνοψίζοντας τι σηµαίνει και τι δηλώνει η παραπάνω παράγραφος της “Συνθήκης 

του Μάαστριχτ” εύκολα διαπιστώνεται ότι συστήνεται µια ξεκάθαρη ιεραρχία για 

τους στόχους του Ευρωσυστήµατος όπου η σταθερότητα των τιµών αποτελεί το 

βασικότερο και το σηµαντικότερο σηµείο της νοµισµατικής πολιτικής.  

Επιπλέον έχοντας υιοθετήσει κάποιος ότι η σταθερότητα των τιµών αποτελεί 

τον πρωταρχικό στόχο του Ευρωσυστήµατος αντιλαµβάνεται ότι αυτός ο στόχος 

είναι η πιο σηµαντική συνεισφορά της νοµισµατικής πολιτικής στη δηµιουργία ενός 

ιδανικού οικονοµικού περιβάλλοντος µε υψηλό επίπεδο απασχόλησης στα όρια του 

Ευρωσυστήµατος. 

Ο πρωταρχικός στόχος της σταθερότητας των τιµών στο Ευρωσύστηµα στην 

πραγµατικότητα αντανακλά πλήρως το σύγχρονο τρόπο σκέψης σχετικά µε το ρόλο, 

το σκοπό και τα όρια της νοµισµατικής πολιτικής ενώ ταυτόχρονα δηλώνεται µε τον 

πιο χαρακτηριστικό τρόπο η δοµή και οι βάσεις πάνω στις οποίες έχει στηριχθεί το 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών σήµερα στα πλαίσια της Οικονοµικής και 

Νοµισµατικής Ένωσης. Επιπλέον, ο στόχος της σταθερότητας των τιµών που 

προστάζεται από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” στην ουσία εκφράζει την άποψη 

πολλών οικονοµολόγων δεκαετίες τώρα που πιστεύουν ότι η νοµισµατική πολιτική 

µπορεί να συνεισφέρει τα µέγιστα ώστε να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των 

κατοίκων µιας χώρας που στην προκειµένη περίπτωση είναι όλο το Ευρωσύστηµα. 

Προχωρώντας στη δεύτερη πρόταση του άρθρου για τον πρωταρχικό στόχο 

του Ευρωσυστήµατος διαπιστώνουµε ότι “µε την επιφύλαξη του στόχου της 
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σταθερότητας των τιµών το  Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών στηρίζει τις 

γενικές οικονοµικές πολιτικές στην Κοινότητα προκειµένου να συµβάλλει στους 

στόχους της Κοινότητας...”. Στην πραγµατικότητα µέσα από αυτή τη φράση γίνεται 

σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να συµβάλλει στη δηµιουργία 

κατάλληλων οικονοµικών συνθηκών για χαµηλή ανεργία και χαµηλό πληθωρισµό 

στα πλαίσια του Ευρωσυστήµατος. Βέβαια εφαρµόζοντας µια νοµισµατική πολιτική 

η οποία έχει ως στόχο τη σταθερότητα του γενικού επιπέδου των τιµών ήδη έχει 

συµβάλλει τα µέγιστα για να δηµιουργηθεί ένα σταθερό οικονοµικό περιβάλλον όπου 

η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί και να υπογραµµιστεί ότι η στήριξη που θα πρέπει να 

παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις γενικότερες οικονοµικές πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν σηµαίνει ότι δίνεται ταυτόχρονα απευθείας αρµοδιότητα 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την εκπλήρωση άλλων στόχων εκτός της 

σταθερότητας των τιµών. Στην ουσία η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” ζητάει από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να λαµβάνει υπόψη της, και µόνο αυτό, τους στόχους 

που η Κοινότητα έχει θέσει όταν προσπαθεί να εφαρµόσει πολιτική σταθερότητας 

τιµών. Αυτό σηµαίνει ότι αφού η νοµισµατική πολιτική έχει τη δυνατότητα να 

επηρεάσει την οικονοµική δραστηριότητα βραχυπρόθεσµα, τότε η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να αποφεύγει τη δηµιουργία µεγάλων αυξοµειώσεων 

στο προϊόν και στο επίπεδο απασχόλησης καθώς αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο 

στο γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα δεν πρόκειται να βοηθήσει 

και στην επίτευξη του στόχου της σταθερότητας των τιµών. 

Το τρίτο σηµείο που θα πρέπει να επισηµάνει κάποιος στο άρθρο 2 του 

“Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας” είναι ότι “το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών 

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

αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό...” . Ακόµα µια φορά η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” 

αφουγκράζεται τις ιδιαιτερότητες του οικονοµικού περιβάλλοντος σε µια σύγχρονη 

εποχή όπου η ανοιχτή αγορά και ο ελεύθερος ανταγωνισµός αποτελούν τους 

θεµέλιους λίθους για τη λειτουργία του. Στην πραγµατικότητα η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα µέσω της σταθερότητας των τιµών µπορεί να συµβάλλει 
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σηµαντικά στη λειτουργία του µηχανισµού των τιµών της αγοράς, το οποίο αποτελεί 

ιδιαίτερα σηµαντικό χαρακτηριστικό για τη σωστή λειτουργία της αγοράς και που 

συντελεί στη σωστή κατανοµή των πόρων. 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει ο στόχος της σταθερότητας του γενικού επιπέδου 

των τιµών που θέτει η  “Συνθήκη του Μάαστριχτ” για την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα δεν είναι κάτι άγνωστο για τους οικονοµολόγους εδώ και πολλά χρόνια. 

Στην πραγµατικότητα η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” προβλέπει κάτι το οποίο αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για τη σωστή και αποτελεσµατική λειτουργία µιας οικονοµίας 

και το οποίο ήταν επιτακτική ανάγκη να νοµοθετηθεί και επίσηµα στα πλαίσια του 

Ευρωσυστήµατος. Αυτό συµβαίνει γιατί η σταθερότητα των τιµών προσφέρει πολλά 

πλεονεκτήµατα ακόµα και στις καθηµερινές οικονοµικές δραστηριότητες. 

Πρώτα από όλα, η σταθερότητα των τιµών διευκολύνει τους ανθρώπους να 

αναγνωρίζουν άµεσα τις αλλαγές που συντελούνται στα προϊόντα και στις υπηρεσίες 

αφού οι αλλαγές αυτές δεν είναι µέρος των συνεχών αυξοµειώσεων του γενικού 

επιπέδου των τιµών. Αυτό δίνει το πλεονέκτηµα τόσο στους καταναλωτές όσο και 

στις επιχειρήσεις να έχουν καλύτερη εικόνα της αγοράς και να µπορούν έτσι να 

λάβουν καλύτερα αποφάσεις που αφορούν την κατανάλωση ή την επένδυση. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσµα η αγορά να µπορεί να κάνει ανακατανοµή των πόρων πιο 

αποτελεσµατικά, το οποίο µε τη σειρά του βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των 

νοικοκυριών. 

Επιπλέον αν οι καταθέτες είναι σίγουροι ότι οι τιµές θα παραµείνουν 

σταθερές στο µέλλον δεν θα απαιτήσουν το “inflation risk premium” έτσι ώστε να 

αποζηµιωθούν από το ρίσκο να κρατήσουν κάποια αποταµιευτικά κεφάλαια 

µακροχρόνια. Μειώνοντας αυτό το ρίσκο µέσω µιας αξιόπιστης νοµισµατικής 

πολιτικής, η τελευταία συνεισφέρει ταυτόχρονα άµεσα στην αποτελεσµατικότητα µε 

την οποία γίνεται η ανακατανοµή πόρων στις αγορές κεφαλαίου και έτσι αυξάνονται 

οι πιθανότητες και τα κίνητρα για επενδύσεις, οι οποίες βοηθούν στην οικονοµική 

άνθιση µιας χώρας
18. 

Τρίτον, η σταθερότητα των τιµών µειώνει δραστικά τις πιθανότητες οι 

επιχειρήσεις και οι πολίτες να µετακινήσουν πόρους από παραγωγικές 
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δραστηριότητες έτσι ώστε να αντιµετωπίσουν τον πληθωρισµό. Σε µια χώρα µε 

υψηλό ρυθµό πληθωρισµού υπάρχει η τάση για αγορά και αποθήκευση προϊόντων τα 

οποία µπορούν να διατηρήσουν την αξία τους έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες 

σε σχέση µε το χρήµα το οποίο όσο αυξάνεται ο πληθωρισµός τόσο µειώνεται η αξία 

τους. Η αποθήκευση όµως προϊόντων δεν αποτελεί σωστή επενδυτική απόφαση και 

έτσι εµποδίζεται η οικονοµική ανάπτυξη. Παράλληλα ο πληθωρισµός λειτουργεί ως 

φόρος για τα χρηµατικά αποθέµατα, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των 

απαιτήσεων των νοικοκυριών για µετρητά δηµιουργώντας αυξηµένα πρακτικά έξοδα 

καθώς τα νοικοκυριά προσπαθούν να µην αποταµιεύουν µετρητά. 

Τέλος, η σταθερότητα των τιµών εµποδίζει τη δηµιουργία άνισης 

ανακατανοµής πλούτου και εισοδήµατος η οποία ενθαρρύνεται σε οικονοµικές 

καταστάσεις που υπάρχει πληθωρισµός ή αποπληθωρισµός, όπου η τάση των τιµών 

αλλάζει απρόβλεπτα. Στην πραγµατικότητα οι πιο αδύναµες οικονοµικά µονάδες 

είναι αυτές που πλήττονται από µια τέτοια κατάσταση καθώς δεν έχουν τον τρόπο να 

προστατευθούν. Οι αυξηµένοι ρυθµοί πληθωρισµού ή αποπληθωρισµού µπορούν 

πολύ εύκολα να οδηγήσουν ακόµα και σε κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις. 

Σίγουρα υπάρχουν πολλά ακόµα πλεονεκτήµατα που αποφέρει η σταθερότητα 

των τιµών σε µια κοινωνία. Αυτό όµως που πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι η 

σταθερότητα των τιµών συµβάλλει στην επίτευξη γενικότερων οικονοµικών στόχων 

όπως υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, υψηλότερο επίπεδο οικονοµικής δραστηριότητας 

και φυσικά αύξηση των θέσεων εργασίας. Συµπεραίνουµε λοιπόν από τα παραπάνω 

ότι όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να διατηρήσει ένα σταθερό επίπεδο 

τιµών, µπορεί να συµβάλλει ακούσια και στη στήριξη των γενικότερων οικονοµικών 

πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κάτι το οποίο ζητάει και η “Συνθήκη του 

Μάαστριχτ”19.  

Η σταθερότητα των τιµών είναι ένας στόχος τον οποίο άµεσα ή έµµεσα έχουν 

πολλές µεγάλες Κεντρικές Τράπεζες παγκοσµίως. Το Οµοσπονδιακό Σύστηµα 

Κεντρικών Τραπεζών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής έχει τριπλό στόχο ο 

οποίος είναι: α) σταθερότητα των τιµών, β) µέγιστη απασχόληση και γ) µέτρια 

                                                                                                                             
18 European Central Bank, “The Monetary Policy of the ECB 2004”, 2004. 



 29 

µακροπρόθεσµα επιτόκια ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας πλησιάζει το στόχο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Τράπεζα της Αγγλίας οφείλει να διαφυλάσσει 

τη σταθερότητα των τιµών και υπό τον όρο της σταθερότητας των τιµών, να 

συµβάλλει στη στήριξη της οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης, 

συµπεριλαµβανοµένων των στόχων της για την ανάπτυξη και την απασχόληση.  

Το Οµοσπονδιακό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών των Ηνωµένων Πολιτειών 

της Αµερικής και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν το δικαίωµα και την 

ελευθερία να προσδιορίσουν ποσοτικά τους στόχους τους ενώ στην Αγγλία ο 

Υπουργός Οικονοµικών έχει το καθήκον να ορίζει το στόχο του πληθωρισµού για τη 

νοµισµατική πολιτική της Τράπεζας της Αγγλίας. 

Ο στόχος της σταθερότητας των τιµών για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

εκτός από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” και την ψήφιση των αντίστοιχων νόµων από 

τα κράτη-µέλη για τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζές επιβεβαιώνεται µε έναν ακόµα 

σηµαντικό τρόπο. “Το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης” 

στο άρθρο 29 παράγραφος 2 αναφέρει “ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. 

Με την επιφύλαξη του στόχου της σταθερότητας των τιµών, υποστηρίζει τις γενικές 

οικονοµικές πολιτικές που εφαρµόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να συµβάλλει 

στην υλοποίηση των στόχων της Ένωσης”. 

Όπως βλέπουµε και στο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα αναφέρεται ακέραιος ο στόχος 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όπως και στη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” 

γεγονός που δηλώνει τη διαχρονικότητα της αξίας της σταθερότητας των τιµών όχι 

µόνο για τους οικονοµικούς κύκλους αλλά για ολόκληρο το κοινωνικό και πολιτικό 

σύστηµα. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
19 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “The European Central Bank: History, Role and 
Functions, Hanspeter K Scheller, 2004. 
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2.4. Καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 105 παράγραφος 2 της “Συνθήκης για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας” τα βασικότερα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας είναι : 

1. Να χαράζει και να εφαρµόζει τη νοµισµατική πολιτική της 

Κοινότητας. 

2. Να διενεργεί πράξεις συναλλάγµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 111 της “Συνθήκη του Μάαστριχτ”. 

3. Να κατέχει και να διαχειρίζεται τα επίσηµα συναλλαγµατικά 

αποθέµατα των κρατών-µελών. 

4. Να προωθεί την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων πληρωµών. 

Επιπλέον σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο αλλά στην παράγραφο 5 της “Συνθήκης 

για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας” το “Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών 

Τραπεζών συµβάλλει εκ µέρους των αρµόδιων αρχών στην οµαλή άσκηση πολιτικών 

που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και τη 

σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος”. 

Χρησιµοποιώντας και πάλι ως βάση για την ανάλυσή µας τη “Συνθήκη του 

Μάαστριχτ” και το “Πρωτόκολλο για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας” συµπεραίνουµε ότι 

έχουν ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τέσσερα βασικά καθήκοντα και 

ένα επιπλέον όπου το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών συµβάλλει 

επικουρικά. 

Στο πλαίσιο όµως της εκπλήρωσης των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος  Κεντρικών Τραπεζών, έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

κάποιες αρµοδιότητες για τις οποίες χρειάζεται και η βοήθεια των Εθνικών 

Κεντρικών Τραπεζών. Συγκεκριµένα: 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 105 παράγραφος 4 της “Συνθήκης για την 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας” η γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

ζητείται: 
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i) για κάθε προτεινόµενη κοινοτική πράξη που εµπίπτει στο πεδίο των 

αρµοδιοτήτων της. 

ii) από τις εθνικές αρχές για κάθε σχέδιο νοµοθετικής διάταξης που 

εµπίπτει στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της, εντός όµως των ορίων και υπό τις 

προϋποθέσεις που ορίζει το Συµβούλιο µε τη διαδικασία του άρθρου 42. 

iii) να διατυπώνει γνώµες προς τα κατάλληλα κοινοτικά όργανα ή 

οργανισµούς ή εθνικές αρχές για θέµατα του πεδίου των αρµοδιοτήτων της. 

2. “Προκειµένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος  Κεντρικών Τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε τη βοήθεια 

των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών, συλλέγει τις αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες 

είτε από τις αρµόδιες αρχές είτε απευθείας από οικονοµικούς παράγοντες. Για το 

σκοπό αυτό, συνεργάζεται µε τα κοινοτικά όργανα ή οργανισµούς και µε τις αρµόδιες 

αρχές των κρατών-µελών ή τρίτων χωρών και µε διεθνείς οργανισµούς”. 

3. “Στο πεδίο της διεθνούς συνεργασίας σχετικά µε τα καθήκοντα που 

έχουν ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών, η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα αποφασίζει τον τρόπο εκπροσώπησης του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών”. 

4. “Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να 

επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραµµατίων µέσα στην Κοινότητα. Τα 

τραπεζογραµµάτια που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες είναι τα µόνα τραπεζογραµµάτια που θα αποτελούν 

νόµιµο χρήµα µέσα στην Κοινότητα”. 

Πριν προχωρήσουµε σε οποιαδήποτε ανάλυση των καθηκόντων και των 

αρµοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει και πάλι να 

επισηµάνουµε ότι από τη στιγµή που κάποια κράτη-µέλη δεν συµµετέχουν στην 

Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση οι όροι Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών 

Τραπεζών θα πρέπει να ερµηνεύονται ως Ευρωσύστηµα και “Ζώνη του ευρώ” 

αντίστοιχα. 

Η χάραξη και εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής στην “Ευρωζώνη”, 

δηλαδή της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής στηρίζεται κυρίως στο γεγονός ότι η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει το αποκλειστικό προνόµιο της έκδοσης των 
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τραπεζογραµµατίων. Η κοπή και η κυκλοφορία των νοµισµάτων στα πλαίσια της 

Ευρωζώνης ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς επίσης και η 

ποσότητα των νοµισµάτων που θα εκδοθούν από τα κράτη-µέλη.  

Έχοντας ως δεδοµένο το γεγονός της εξάρτησης του τραπεζικού συστήµατος 

από την κυκλοφορία του χρήµατος, το “Ευρωσύστηµα” έχει τη δυνατότητα να ασκεί 

µεγάλη επίδραση στις συνθήκες της αγοράς χρήµατος καθώς επίσης και στα επιτόκια. 

Όπως βλέπουµε εδώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνδυάζοντας ένα από τα 

βασικά της καθήκοντα, που είναι η άσκηση και η εφαρµογή της νοµισµατικής 

πολιτικής, και µία από τις αρµοδιότητές της, που είναι η έκδοση τραπεζογραµµατίων 

και κερµάτων, µπορεί να επηρεάζει τις αγορές χρήµατος
20. 

Η διενέργεια πράξεων συναλλάγµατος, στο πλαίσιο της εφαρµογής της 

ενιαίας συναλλαγµατικής πολιτικής αποτελεί σηµαντική λειτουργία για τη χάραξη 

της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής. ‘Έχοντας “η Συνθήκη για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας” αυτό το καθήκον επιφορτισµένο στην Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα όχι µόνο αυξάνει τις λειτουργικές ικανότητες των Κεντρικών 

Τραπεζών αλλά κυρίως επιβεβαιώνει ότι η συναλλαγµατική πολιτική συντελεί και 

αυτή στην επίτευξη των στόχων της νοµισµατικής πολιτικής. Οι πράξεις 

συναλλαγµατικής πολιτικής επηρεάζουν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τη 

ρευστότητα των αγορών τα οποία είναι µεταβλητές που σχετίζονται µε τη 

νοµισµατική πολιτική. 

Η κατοχή και διαχείριση των επίσηµων συναλλαγµατικών διαθεσίµων των 

κρατών-µελών της “Ευρωζώνης” συνδέεται άµεσα µε τις πράξεις συναλλαγµατικής 

πολιτικής. Αν λάβουµε υπόψη µας και το άρθρο 31 του “Πρωτοκόλλου για το 

καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα” συµπεραίνουµε ότι όλες οι πράξεις σε συναλλαγµατικά 

διαθέσιµα που κατέχουν οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες καθώς και οι συναλλαγές 

των κρατών-µελών που διενεργούνται µε τα τρέχοντα ταµειακά διαθέσιµα σε 

συνάλλαγµα, αν υπερβαίνουν ένα όριο, υπόκεινται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας, προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέπεια µε τη νοµισµατική 

                                            
20 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “The European Central Bank: History, Role and 
Functions, Hanspeter K Scheller, 2004. 
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πολιτική και την πολιτική συναλλαγµατικών ισοτιµιών της “Ευρωζώνης”. Η 

προώθηση της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών σχετίζεται όχι µόνο 

µε την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων για τη χάραξη της νοµισµατικής 

πολιτικής αλλά µε ολόκληρη την οικονοµία. 

Για να είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εκτελεί 

αποτελεσµατικά τα παραπάνω καθήκοντα το “Καταστατικό του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα” εκχωρεί 

τόσο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες 

επιπλέον διαδικαστικές και λειτουργικές αρµοδιότητες, οι οποίες αναλύονται στο 

κεφάλαιο IV του “Πρωτοκόλλου για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα” από το άρθρο 17 έως 

24. Συνοπτικά, λοιπόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές 

Τράπεζες για να µπορούν να πραγµατοποιούν τις εργασίες τους έχουν τη δυνατότητα 

να ανοίγουν λογαριασµούς υπέρ πιστωτικών ιδρυµάτων, δηµόσιων οργανισµών και 

άλλων φορέων της αγοράς και να δέχονται περιουσιακά στοιχεία περιλαµβανόµενων 

τίτλων υπό µορφή λογιστικής εγγραφής µε σκοπό την ασφάλειά τους. 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές 

Τράπεζες µπορούν να συναλλάσσονται στις χρηµαταγορές, να διενεργούν 

πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις µε πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους φορείς 

της αγοράς µε σκοπό την επίτευξη των στόχων τους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα είναι αυτή που καθορίζει τις γενικές αρχές για πράξεις ανοιχτής αγοράς και 

πιστωτικές εργασίες που διενεργούνται είτε από την ίδια είτε από τις Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες. 

Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Καταστατικού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα µπορεί να απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στα 

κράτη-µέλη να διατηρούν ελάχιστα αποθεµατικά σε λογαριασµούς τους στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες πάντα βέβαια 

µέσα στα πλαίσια των στόχων της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής. Όσα πιστωτικά 

ιδρύµατα δεν συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις αυτές διατρέχουν τον κίνδυνο να 

τους επιβληθούν επιτόκια ποινής ή άλλες κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα. Στα πλαίσια του νοµισµατικού ελέγχου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
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Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας µπορεί να αποφασίσει µε πλειοψηφία 2/3 (δυο 

τρίτων) των ψήφων και άλλων λειτουργικών µεθόδων νοµισµατικού ελέγχου, όπως 

επίσης και αν οι οποιεσδήποτε κυρώσεις επιβληθούν και σε τρίτους. 

Επιπλέον για να προστατευθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ενιαία 

νοµισµατική πολιτική και η ανεξαρτησία της, απαγορεύεται η υπερανάληψη ή 

οποιουδήποτε άλλου είδους διευκόλυνση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 

των  Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών προς τα κοινοτικά όργανα ή οργανισµούς ενώ 

ταυτόχρονα απαγορεύεται να αγοράζουν απευθείας χρεόγραφα η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες από τους οργανισµούς αυτούς. 

Από τις διατάξεις του συγκεκριµένου άρθρου εξαιρούνται φυσικά τα πιστωτικά 

ιδρύµατα του δηµοσίου τα οποία όµως έχουν την ίδια µεταχείριση µε αυτά του 

ιδιωτικού τοµέα. Παράλληλα προβλέπεται ότι οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και η  

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορούν να συµµετέχουν στην εξασφάλιση 

αποτελεσµατικών και υγιών συστηµάτων συµψηφισµού και πληρωµών τόσο εντός 

όσο και εκτός Κοινότητας όσο και µε άλλες χώρες. 

Η  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες έχουν 

δικαίωµα να συνάπτουν σχέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα σε άλλες χώρες και όπου υπάρχει λόγος και µε διεθνείς οργανισµούς. 

Παράλληλα µπορούν να διεξάγουν παντός τύπου τραπεζικές συναλλαγές ακόµα και 

µε τρίτες χώρες. Τέλος, για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των καθηκόντων τους η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες έχουν τη 

δυνατότητα να διενεργούν πράξεις για διοικητικούς σκοπούς ή για το προσωπικό 

τους. 

Συνοψίζοντας θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι το “Καταστατικό” έχει 

προβλέψει τέσσερα βασικά καθήκοντα και ένα επικουρικό όπου για τη σωστή 

εκπλήρωσή τους έχουν προβλεφθεί και οι απαραίτητες αρµοδιότητες τόσο 

λειτουργικές όσο και οργανωτικές. Στο σηµείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουµε ότι το 

επικουρικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι η εποπτεία των 

χρηµαταγορών και των κεφαλαιαγορών, είναι ίσως ένα από τα λίγα σηµεία που το 

“Πρωτόκολλο” και η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” έχουν κάνει µια σηµαντική 

παράλειψη. Η εποπτεία των χρηµαταγορών, των κεφαλαιαγορών και γενικά των 
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πιστωτικών ιδρυµάτων τείνει να γίνει ένα µείζον θέµα τόσο στο επίπεδο της 

“Ευρωζώνης” όσο και για κάθε κράτος-µέλος του “Ευρωσυστήµατος” ξεχωριστά. 

Η κατάσταση παραµένει τόσο συγκεχυµένη στην προληπτική εποπτεία όπου 

πάνω από 10 διαφορετικοί οργανισµοί ασκούν αυτό το καθήκον σε επίπεδο 

“Ευρωζώνης”. Έτσι προκύπτει η ανάγκη να αποσαφηνιστεί το συγκεκριµένο πλαίσιο 

και για αυτό κάποιοι οικονοµολόγοι πιστεύουν ότι η προληπτική εποπτεία έπρεπε να 

αποτελεί βασικό και όχι επικουρικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. Παράλληλα υπάρχουν άλλοι οικονοµικοί 

κύκλοι που πιστεύουν ότι πράγµατι το πλαίσιο για την προληπτική εποπτεία πρέπει 

να γίνει πιο ξεκάθαρο χωρίς όµως απαραίτητα αυτό το καθήκον να ανατεθεί στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. 

 

2.5.Όργανα ∆ιοίκησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 

“Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών διοικείται από τα όργανα 

λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας” αναφέρεται στην γενική 

αρχή του άρθρου 8 του “Πρωτοκόλλου για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας”. Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενη ενότητα της έρευνας το Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Κεντρικών Τραπεζών σε αντίθεση µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες δεν διαθέτει νοµική προσωπικότητα και συνεπώς ούτε 

και δικά του όργανα διοίκησης. Στην πραγµατικότητα το Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Κεντρικών Τραπεζών διοικείται από τα διοικητικά όργανα της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το Γενικό Συµβούλιο 

και η Εκτελεστική Επιτροπή.  

Η νοµική προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκχωρείται 

µέσα από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” όπου αναφέρεται ότι “η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα έχει νοµική προσωπικότητα και έχει σε κάθε κράτος-µέλος την 

ευρύτερη νοµική ικανότητα που αναγνωρίζεται σε νοµικά πρόσωπα από το δίκαιο 

του κράτους-µέλους”. Επιπλέον αναφέρεται ότι “η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

διασφαλίζει ότι η αποστολή που έχει ανατεθεί στο  Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών 
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Τραπεζών εκτελείται είτε µε δικές της ενέργειες είτε µέσω των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών”. Με αυτή τη φράση επισηµαίνεται ότι τα διοικητικά όργανα, ανάµεσα 

στις υπόλοιπες αρµοδιότητες, οφείλουν να λαµβάνουν τις αποφάσεις εκείνες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επιτυγχάνει τους 

στόχους της
21. 

 

2.5.1.Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελεί το βασικό όργανο λήψεως αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αποτελείται από τα έξι (6) µέλη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής και τους ∆ιοικητές όλων των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών 

που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή λοιπόν το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 18 µέλη καθώς οι ∆ιοικητές των Εθνικών 

Κεντρικών Τραπεζών που συµµετέχουν είναι 12. Η συµµετοχή και το δικαίωµα 

ψήφου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι προσωπικό και δεν µπορεί να εκχωρηθεί σε 

τρίτο πρόσωπο.  

Κατά παρέκκλιση αυτού του κανόνα ορίζεται ότι τα µέλη µπορούν να 

ψηφίζουν και µέσω τηλεδιάσκεψης. Επιπλέον, προβλέπεται επίσης ότι σε περίπτωση 

που ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να ψηφίσει για ένα µακρό 

χρονικό διάστηµα έχει τη δυνατότητα να ορίσει αναπληρωτή για να τον αντικαθιστά 

ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η τελευταία αυτή περίπτωση έχει βρει 

αρκετές φορές εφαρµογή τόσο σε περίπτωση ασθένειας ∆ιοικητών οι οποίοι δεν 

µπορούσαν για ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα να συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ή σε περιπτώσεις που η θητεία κάποιου ∆ιοικητή δεν ανανεώθηκε και 

αυτός αποχώρησε πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ο αντικαταστάτης του
22. 

Τα έξι (6) µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής συµµετέχουν στις αποφάσεις 

που λαµβάνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας µε τα 

ίδια δικαιώµατα αλλά και υποχρεώσεις που έχουν και οι ∆ιοικητές των 12 Εθνικών 

                                            
21 European Central Bank, Monthly Bulletin, “The institutional framework of the European System of 
Central Banks, July 1999. 
22Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “The European Central Bank: History, Role and 
Functions, Hanspeter K Scheller, 2004. 
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Κεντρικών Τραπεζών δείχνοντας έτσι και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας ως οργανισµό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επιπλέον µε τη 

συµµετοχή των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποδεικνύεται έµπρακτα ότι οι αποφάσεις που 

λαµβάνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµπεριλαµβάνουν την άποψη των 

ειδικών για την εφαρµογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Επίσης σύµφωνα µε τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” ο πρόεδρος του ECOFIN 

και ένα µέλος της Κοµισιόν έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας χωρίς όµως 

δικαίωµα ψήφου. Το ECOFIN και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν 

προχωρήσει σε µια ανεπίσηµη συµφωνία, όπου ο πρόεδρος της Ευρωζώνης θα έχει 

τις αρµοδιότητες του προέδρου του ECOFIN έτσι ώστε να αποφεύγεται η συµµετοχή 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενός υπουργού που 

δεν προέρχεται από κράτος-µέλος της “Ευρωζώνης”, ο οποίος µπορεί να βρίσκεται 

στην προεδρία του ECOFIN. 

 Επιπλέον, όλοι οι ∆ιοικητές των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών µπορούν να 

συνοδεύονται από ένα ακόµα άτοµο, που προέρχεται από την Κεντρική τους 

Τράπεζα, στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αρκεί βέβαια το άτοµο 

αυτό να συµµετέχει στα όργανα λήψης αποφάσεων της Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας 

από την οποία προέρχεται. 

Τα καθήκοντα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας αναφέρονται στο άρθρο 12 του “Πρωτοκόλλου για το καταστατικό του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας”. Σε γενικές γραµµές τα καθήκοντα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τα 

εξής: 

1. Καθορίζει τις κατευθυντήριες γραµµές και λαµβάνει τις αναγκαίες 

αποφάσεις για την εκπλήρωση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στο 

Ευρωσύστηµα. 

2. ∆ιαµορφώνει τη νοµισµατική πολιτική για τη ζώνη του ευρώ. Το 

καθήκον αυτό περιλαµβάνει τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τους στόχους της 

νοµισµατικής πολιτικής, τα βασικά επιτόκια, την προσφορά διαθεσίµων στο 
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Ευρωσύστηµα καθώς επίσης και τη θέσπιση κατευθυντήριων γραµµών για την 

εφαρµογή των αποφάσεων αυτών. 

Εκτός από τα βασικά καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπάρχουν κάποιες επιπλέον 

αρµοδιότητες που έχει αναλάβει να εκπληρώσει : 

1. ∆ιαµορφώνει τις κατευθυντήριες γραµµές για όλες τις υπόλοιπες 

δραστηριότητες των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις 

κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

2. Υιοθετεί και εφαρµόζει τους κανόνες που δηµιουργεί η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα και οι οποίοι απορρέουν από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”. 

3. Εξουσιοδοτεί για την έκδοση τραπεζογραµµατίων του ευρώ καθώς 

επίσης και την ποσότητα των ευρώ-νοµισµάτων στην ευρωζώνη. 

4. ∆ηµιουργεί τους κανόνες για τις λογιστικές και οικονοµικές αναφορές 

των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. 

5. Εισάγει την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και εκπληρώνει τις 

συµβουλευτικές υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως επίσης 

αποφασίζει για τη διεθνή εκπροσώπηση του Ευρωσυστήµατος. 

6. Υιοθετεί τις ετήσιες αναφορές και τα αποτελέσµατα της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. 

7. Καθορίζει µε τις αποφάσεις του την εσωτερική οργάνωση της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των οργάνων λήψεως αποφάσεων αυτής. 

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι το ανώτατο όργανο διοίκησής της. Η δύναµη 

απορρέει από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” και το “Πρωτόκολλο για το καταστατικό 

του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας” και του δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσει για τα πιο σηµαντικά και 

στρατηγικής σηµασίας θέµατα του Ευρωσυστήµατος. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

συνεδριάζει δυο φορές το µήνα στο κτίριο Eurotower στη Φρανκφούρτη της 

Γερµανίας. 
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Στη πρώτη συνεδρίαση του µήνα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αξιολογεί τις 

νοµισµατικές και οικονοµικές εξελίξεις και λαµβάνει τη µηνιαία απόφασή του για τη 

νοµισµατική πολιτική. Στη δεύτερη συνεδρίαση του µήνα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

συζητά θέµατα που αφορούν άλλα καθήκοντα και αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωσυστήµατος. Συνολικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

είναι υποχρεωµένο να συνεδριάζει τουλάχιστον δέκα (10) φορές το χρόνο. Τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων δεν δηµοσιεύονται αλλά η απόφαση για τη νοµισµατική 

πολιτική ανακοινώνεται στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου η οποία 

πραγµατοποιείται αµέσως µετά την πρώτη συνεδρίαση του µήνα. Ο πρόεδρος, ο 

οποίος επικουρείται από τον αντιπρόεδρο, προεδρεύει της συνέντευξης τύπου
23. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει ως σώµα µε βάση την αρχή ¨ένα άτοµο, 

µία ψήφος¨ που σηµαίνει ότι εκτός από συγκεκριµένες αποφάσεις που χρειάζεται 

ειδική πλειοψηφία, οι ψήφοι δεν είναι σταθµισµένες. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η 

ψήφος του ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της µεγαλύτερης χώρας της 

Ευρωζώνης έχει την ίδια βαρύτητα στην ψηφοφορία µε αυτή του ∆ιοικητή που 

προέρχεται από τη µικρότερη χώρα. Η αρχή αυτή αντιπροσωπεύει ότι όλα τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν αντιπροσωπεύουν τις χώρες τους ή τις Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες από όπου προέρχονται αλλά λειτουργούν µε βάση το ενδιαφέρον 

τους για όλη την Ευρωζώνη.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία των ∆ιοικητών 

που συµµετέχουν. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται ότι οι ψηφοφορίες και 

οι αποφάσεις δεν µπορούν να σταµατήσουν από µια πλειοψηφία των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να 

λειτουργεί και να αποφασίζει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες οποιαδήποτε στιγµή. 

Ειδική πλειοψηφία των δυο-τρίτων (2/3) των ψήφων των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας χρειάζονται σε δυο 

περιπτώσεις: 

                                            
23 European Central Bank, Monthly Bulletin, “The institutional framework of the European System of 
Central Banks, July 1999. 



 40 

1. Όταν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανακαλύπτει ότι κάποια Εθνική 

Κεντρική Τράπεζα πραγµατοποιεί λειτουργίες οι οποίες δεν συµφωνούν µε τους 

στόχους και τα καθήκοντα του Ευρωσυστήµατος και 

2. Όταν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για τη χρήση µεθόδων 

στον έλεγχο και την εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής, οι οποίες δεν 

περιλαµβάνονται στο “Πρωτόκολλο για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας”. 

Όσο τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παραµένουν 18, θα έχουν όλοι 

δικαίωµα ψήφου. Όταν όµως στην Ευρωζώνη θα συµµετέχουν περισσότερα από 15 

µέλη η κατάσταση θα διαφοροποιηθεί. Από την 1η Μαΐου 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση 

προχώρησε στη διεύρυνσή της µε τη συµµετοχή 10 ακόµα κρατών-µελών, όποτε και 

τα δεδοµένα για τα δικαιώµατα ψήφου των ∆ιοικητών που συµµετέχουν στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας άλλαξαν. 

Η διεύρυνση της Ευρωζώνης θα οδηγήσει σε ταυτόχρονη αύξηση του 

αριθµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας. Σε µια διευρυµένη Ευρωζώνη και ανεξάρτητα από τον αριθµό των χωρών 

που θα υιοθετήσουν το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα, είναι αναγκαίο να διατηρηθεί η 

ικανότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για έγκαιρη και αποτελεσµατική λήψη 

αποφάσεων. Έτσι στις 21 Μαρτίου 2003 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε σύνθεση των 

αρχηγών των κρατών-µελών προχώρησε στην τροποποίηση του άρθρου 10.2 του 

“Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας”24. 

Για να καταστεί λοιπόν δυνατή η αποτελεσµατικότητα του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη λήψη αποφάσεων, 

αποφασίστηκε ότι ο αριθµός των ∆ιοικητών µε δικαίωµα ψήφου θα πρέπει να είναι 

µικρότερος από το συνολικό αριθµό των ∆ιοικητών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Έτσι προτείνεται πλέον ένα σύστηµα ¨εκ περιτροπής¨ άσκησης του δικαιώµατος 

ψήφου των ∆ιοικητών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπου όµως κάθε φορά το 

                                            
24 Βουλή των Ελλήνων, Αιτιολογική Έκθεση, “ Κύρωση της απόφασης του συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνερχόµενου σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων, της 21ης Μαρτίου 
2003 περί τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας”. 
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δικαίωµα ψήφου δεν µπορούν να το έχουν περισσότεροι από δεκαπέντε (15). 

Ταυτόχρονα προσδιορίζεται ότι τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα 

διατηρήσουν νόµιµα το δικαίωµα ψήφου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
25.   

Με το “εκ περιτροπής” σύστηµα ψηφοφορίας αντανακλώνται πέντε βασικές 

αρχές για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρώτα 

από όλα διατηρείται η αρχή “ένα µέλος, µία ψήφος” που αποτελεί τον πυρήνα για τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων όλων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Με τη 

διαδικασία της “εκ περιτροπής ψηφοφορίας” µπορεί πλέον η µόνιµη δυνατότητα 

ψήφου να µην υφίσταται για όλους τους ∆ιοικητές των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όµως είναι ένας τρόπος ψηφοφορίας που 

διατηρεί την αρχή “ένα µέλος, µία ψήφος”. 

Επιπλέον, όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εξακολουθούν να 

συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του σε προσωπική και ανεξάρτητη βάση είτε έχουν 

δικαίωµα ψήφου είτε όχι. Με αυτό το σύστηµα ξεπερνιούνται ιδέες που είχαν 

υπάρξει όπως ότι ο ∆ιοικητής µιας Κεντρικής Τράπεζας θα µπορούσε να 

αντιπροσωπεύει µια οµάδα από χώρες. Σε αυτή την περίπτωση όλοι έχουν το 

δικαίωµα της συµµετοχής και της εκπροσώπησης σε όλα τα θέµατα αλλά όχι το 

δικαίωµα της ψήφου. 

Το σύστηµα της “εκ περιτροπής” άσκησης δικαιώµατος ψήφου 

χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι µε αυτό το 

σύστηµα καθίσταται δυνατή η εξυπηρέτηση κάθε διεύρυνσης της ευρωζώνης ακόµα 

και αν ενταχθεί ο µέγιστος προβλεπόµενος σήµερα αριθµός κρατών-µελών. Αυτό το 

σηµείο ή χαρακτηριστικό αποτελεί ιδιαίτερο πλεονέκτηµα του συγκεκριµένου 

τρόπου ψηφοφορίας γιατί δεν χρειάζονται αλλαγές ή τροποποιήσεις αναλόγως µε τον 

αριθµό των κρατών-µελών που τελικά θα ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ
26. 

Η αντιπροσωπευτικότητα είναι ένα ακόµα χαρακτηριστικό του “εκ 

περιτροπής” συστήµατος ψηφοφορίας. Το εν λόγω σύστηµα αποτρέπει τη δηµιουργία 

καταστάσεων στις οποίες οι ∆ιοικητές µε δικαίωµα ψήφου προέρχονται από Εθνικές 

                                            
25 European Central Bank, Monthly Bulletin, “The adjustment of voting modalities in the Governing 
Council”, May 2003. 
26 European Central Bank, Monthly Bulletin, “The adjustment of voting modalities in the Governing 
Council”, May 2003 
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Κεντρικές Τράπεζες κρατών-µελών, που θεωρούνται µη αντιπροσωπευτικές της 

οικονοµίας της ζώνης του ευρώ. Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι οι ∆ιοικητές που 

προέρχονται από µικρότερες οικονοµικά χώρες δεν θα έχουν τη δυνατότητα 

ψηφοφορίας µε την ίδια συχνότητα, µε τους ∆ιοικητές που προέρχονται από Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες που αντιπροσωπεύουν µεγαλύτερα οικονοµικά κράτη-

µέλη
27.Τέλος το νέο αυτό σύστηµα ψηφοφορίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας χαρακτηρίζεται από απόλυτη διαφάνεια καθώς 

όλοι γνωρίζουν πότε ο κάθε ∆ιοικητής έχει δικαίωµα ψήφου και όχι η επιλογή να 

γίνεται µε βάση το θέµα που έρχεται προς ψήφιση. 

Με το νέο σύστηµα ψηφοφορίας, από τη στιγµή που ο αριθµός των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου υπερβαίνει τα 21, κάθε µέλος της εκτελεστικής επιτροπής 

έχει µία ψήφο, ενώ ο αριθµός των ∆ιοικητών µε δικαίωµα ψήφου υπερβαίνει τα 15. 

Συγκεκριµένα: 

α) Από τη στιγµή που ο αριθµός των µελών θα υπερβεί τους 15 ∆ιοικητές και 

έως ότου ανέλθει τους 22, αυτοί θα χωρίζονται σε 2 οµάδες. Το κριτήριο για την 

κατάταξη στις δυο αυτές οµάδες θα γίνεται µε βάση το µερίδιο συµµετοχής του 

κράτους-µέλους της οικείας Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας στο συνολικό Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν σε τιµές αγοράς και στη συγκεντρωτική αναλυτική λογιστική 

κατάσταση των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων των κρατών-µελών 

που συµµετέχουν στη ζώνη του ευρώ. Στα µερίδια συµµετοχής στο συνολικό 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τιµές αγοράς και στη συνολική συγκεντρωτική 

λογιστική κατάσταση των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ισχύει 

στάθµιση 5/6 και 1/6 αντίστοιχα.  

Η πρώτη οµάδα αποτελείται από πέντε ∆ιοικητές και η δεύτερη οµάδα από 

τους υπόλοιπους ∆ιοικητές. Η συχνότητα µε την οποία οι ∆ιοικητές της πρώτης 

οµάδας έχουν το δικαίωµα ψήφου δεν θα είναι µικρότερη από αυτή µε την οποία θα 

                                            
27 Βουλή των Ελλήνων, Αιτιολογική Έκθεση, “ Κύρωση της απόφασης του συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνερχόµενου σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων, της 21ης Μαρτίου 
2003 περί τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας”. 
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ψηφίζουν οι διοικητές της δεύτερης οµάδας. Επίσης, στην πρώτη οµάδα διατίθενται 

τέσσερα (4) δικαιώµατα ψήφου και στη δεύτερη έντεκα (11). 

β) Όταν ο αριθµός των ∆ιοικητών θα φθάσει τους 22, αυτοί θα κατανέµονται 

σε τρεις οµάδες πλέον, µε βάση τα παραπάνω κριτήρια και πάλι. Τώρα πλέον στην 

πρώτη οµάδα, η οποία αποτελείται από πέντε (5) ∆ιοικητές πάλι τα δικαιώµατα 

ψήφου θα είναι τέσσερα (4), ενώ η δεύτερη οµάδα θα αποτελείται από το ήµισυ του 

συνολικού αριθµού των ∆ιοικητών στρογγυλοποιηµένο προς τα πάνω στον 

πλησιέστερο ακέραιο αριθµό, και θα έχει οκτώ (8) δικαιώµατα ψήφου. Η τρίτη 

οµάδα θα αποτελείται από τους υπόλοιπους ∆ιοικητές και διατίθενται τρία (3) 

δικαιώµατα ψήφου
28. 

Εκτός της κάθε οµάδας οι ∆ιοικητές έχουν δικαίωµα ψήφου για ίσο χρονικό 

διάστηµα, ενώ και πάλι ισχύει ότι και µε το παλαιότερο σύστηµα ψηφοφορίας όπου 

το δικαίωµα ψήφου ασκείται αυτοπροσώπως. Επίσης έχει γίνει πρόβλεψη τόσο για τη 

δυνατότητα ψηφοφορίας µέσω τηλε-σύσκεψης όσο και για την πιθανότητα ορισµού 

αναπληρωτή εφόσον το κύριο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί µακρό χρονικό 

διάστηµα δεν µπορεί να συµµετέχει στις συνεδριάσεις. Τέλος θα πρέπει να 

επισηµανθεί ότι για να µπορέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να προχωρήσει σε 

διαδικασία ψηφοφορίας θα πρέπει να υπάρχει απαρτία δυο τρίτων (2/3). Αν δεν 

υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος µπορεί να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση στην οποία 

οι αποφάσεις µπορούν να λαµβάνονται χωρίς απαρτία
29. 

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι το νέο σύστηµα ψηφοφορίας είναι 

αρκετά περίπλοκο, που προκύπτει από το γεγονός ότι καλύπτει κάποιες βασικές 

αρχές οι οποίες είναι απαραίτητες για τα δεδοµένα συνολικά της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. Από την άλλη, διαπιστώνεται ότι το νέο σύστηµα ψηφοφορίας 

είναι παρόµοιο µε αυτό που χρησιµοποιεί η Federal Open Market Committee στην  

                                            
28 Βουλή των Ελλήνων, Αιτιολογική Έκθεση, “ Κύρωση της απόφασης του συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνερχόµενου σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων, της 21ης Μαρτίου 
2003 περί τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας”. 
29 Web site European Central Bank, (www.ecb.int), “Θεσµικές διατάξεις: Καταστατικό του ΕΣΚΤ και 
της ΕΚΤ, εσωτερικοί κανονισµοί”.  



 44 

Αµερική, όπου οι ∆ιοικητές των Federal Reserve Banks τοποθετούνται σε οµάδες και 

ασκούν το δικαίωµα της ψήφου µε διαφορετική συχνότητα
30. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων και οφείλει από 

τη στιγµή που είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής, να 

εκσυγχρονίζεται και να αντιδρά άµεσα έτσι ώστε να µπορεί να διατηρεί την 

αποτελεσµατικότητά του. Αυτό φαίνεται να προσπαθεί να το πετύχει µε το νέο τρόπο 

ψηφοφορίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο όµως θα διαφανεί στο 

άµεσο µέλλον όταν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα ξεπεράσουν τα 18. 

 

2.5.2. Η Εκτελεστική Επιτροπή   

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελεί το δεύτερο όργανο λήψης αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αποτελείται από έξι (6) µέλη, τον πρόεδρο, τον 

αντιπρόεδρο και τέσσερα (4) άλλα µέλη που διορίζονται µε κοινή συµφωνία των 

κυβερνήσεων των κρατών-µελών σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των 

χωρών-µελών της Ευρωζώνης. Τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής επιλέγονται 

µεταξύ ατόµων µε αναγνωρισµένο κύρος αλλά και ιδιαίτερη επαγγελµατική εµπειρία 

σε νοµισµατικά και τραπεζικά θέµατα., ενώ η θητεία τους είναι οκταετής και µη 

ανανεώσιµη
31. 

Ένα µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής µπορεί να χάσει τη θέση του, όταν 

αυτό πλέον δεν θα πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του ή εάν διαπράξει κάποιο βαρύ παράπτωµα. Σε αυτή την περίπτωση 

το ∆ικαστήριο µπορεί από αίτηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής 

Επιτροπής να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του. Κάθε µέλος της Εκτελεστικής 

Επιτροπής οφείλει να παρίστανται αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις και διαθέτει το 

δικαίωµα µιας ψήφου. Σύµφωνα µε τα όσα ισχύουν ως σήµερα η Εκτελεστική 

Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα. 

                                            
30 European Central Bank, Monthly Bulletin, “The adjustment of voting modalities in the Governing 
Council”, May 2003 
31 Web site European Central Bank, (www.ecb.int), “Θεσµικές διατάξεις: Καταστατικό του ΕΣΚΤ και 
της ΕΚΤ, εσωτερικοί κανονισµοί”. 
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Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία, εκτός από τις 

περιπτώσεις που προβλέπεται διαφορετικά, ενώ σε περιπτώσεις ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Για να µπορέσει η Εκτελεστική Επιτροπή να 

προχωρήσει σε ψηφοφορία θα πρέπει να υπάρχει απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των 

µελών της. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, ο πρόεδρος έχει το δικαίωµα 

να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση στην οποία οι αποφάσεις µπορούν να 

λαµβάνονται και χωρίς την απαρτία των δυο τρίτων (2/3) των µελών της 

Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Οι κύριες αρµοδιότητες για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Εκτελεστική 

Επιτροπή είναι οι εξής:  

1. Να εφαρµόζει τη νοµισµατική πολιτική για τη ζώνη του ευρώ σύµφωνα 

µε τις κατευθυντήριες γραµµές και τις αποφάσεις που λαµβάνονται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

2. Να δίνει τις απαραίτητες οδηγίες στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες για την 

εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής  

3. Να εκτελεί τις καθηµερινές εργασίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας. 

4. Να ασκεί ορισµένες αρµοδιότητες που της εκχωρεί το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, συµπεριλαµβανόµενων ορισµένων κανονιστικών αρµοδιοτήτων και  

5. Να προετοιµάζει τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Η εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής στα πλαίσια της Ευρωζώνης είναι 

ένα βασικό καθήκον το οποίο έχει ανατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή από τη 

“Συνθήκη του Μάαστριχτ”. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

ασχολείται µόνο µε τη χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής. Εδώ έρχεται 

συµπληρωµατικά και η υποχρέωση της Εκτελεστικής Επιτροπής να καθοδηγεί 

αποτελεσµατικά τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες έτσι ώστε να εφαρµόζεται σωστά 

και αποτελεσµατικά η νοµισµατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Με αυτό αποδεικνύεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το βασικό εκτελεστικό 

όργανο λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με τη σωστή 

καθοδήγηση των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών, η Εκτελεστική Επιτροπή δίνει τη 

δυνατότητα στο Ευρωσύστηµα να έχει µια πολύ καλή εικόνα της αγοράς χρήµατος 
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και κεφαλαίου και έτσι να µπορεί να αντιδρά αποτελεσµατικά ακόµα και σε 

καταστάσεις κινδύνου
32.     

Οι καθηµερινές εργασίες της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τις οποίες 

έχει αναλάβει η Εκτελεστική Επιτροπή αναφέρονται κυρίως στην εσωτερική 

οργάνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό σηµαίνει ότι η Εκτελεστική 

Επιτροπή διαµορφώνει τους κανόνες για την επιλογή, την πρόσληψη και την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
33. 

Οι αρµοδιότητες που έχει εκχωρήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην 

Εκτελεστική Επιτροπή αναφέρονται κυρίως στην υιοθέτηση και έκδοση των 

µηνιαίων εκθέσεων, την εβδοµαδιαία ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση καθώς 

επίσης των ισολογισµών που αποτελούν καταστατικές υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. Επιπλέον η Εκτελεστική Επιτροπή έχει αναλάβει τη διαχείριση 

των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενώ τέλος η 

Εκτελεστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επιβολή ποινών σε τρίτα µέρη που δεν 

συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
34. 

Όσον αφορά την προετοιµασία των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την προετοιµασία της 

ατζέντας των συνεδριάσεων, την προετοιµασία των απαραίτητων εγγράφων για τα 

θέµατα που θα συζητηθούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς επίσης και την 

υποβολή προτάσεων για τις αποφάσεις που θα παρθούν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

Τέλος θα πρέπει να θυµίσουµε ότι τα έξι (6) µέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής συµµετέχουν ενεργά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. Η ενεργή συµµετοχή µεταφράζεται στο γεγονός ότι ακόµα και 

µε το καινούργιο “εκ περιτροπής” σύστηµα ψηφοφορίας, τα έξι (6) µέλη της 

                                            
32 European Central Bank, Monthly Bulletin, “The institutional framework of the European System of 
Central Banks, July 1999. 
33 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “The European Central Bank: History, Role and 
Functions, Hanspeter K Scheller, 2004. 
34 European Central Bank, Monthly Bulletin, “The institutional framework of the European System of 
Central Banks, July 1999. 
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Εκτελεστικής Επιτροπής είναι τα µόνα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έχουν 

µόνιµα το δικαίωµα ψήφου. 

 

2.5.3. Το Γενικό Συµβούλιο   

 

Το Γενικό Συµβούλιο έχει συγκροτηθεί ως το τρίτο όργανο λήψης 

αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το Γενικό Συµβούλιο αποτελείται 

από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά 

και τους ∆ιοικητές των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών των κρατών-µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σηµαίνει ότι τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή και έπειτα 

από τη διεύρυνση που συντελέστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004, το 

Γενικό Συµβούλιο αποτελείται από 27 µέλη τα οποία είναι: ο Πρόεδρος, ο 

Αντιπρόεδρος, οι 12 ∆ιοικητές των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών της Ζώνης του 

Ευρώ και οι 13 ∆ιοικητές των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών εκτός της Ζώνης του 

Ευρώ. 

Τα τέσσερα επιπλέον µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκτός δηλαδή από 

τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν στις 

συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου αλλά δεν έχουν δικαίωµα ψήφου όπως 

συµβαίνει µε τους υπόλοιπους 27. Όπως συµβαίνει µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έτσι 

και στο Γενικό Συµβούλιο έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις συνεδριάσεις του ο 

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και ένα µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

χωρίς όµως να έχουν δικαίωµα ψήφου
35. 

Το Γενικό Συµβούλιο θεωρείται ένα µεταβατικό όργανο, το οποίο έχει 

αναλάβει την εκτέλεση των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ιδρύµατος,  

από τη στιγµή που υπάρχουν κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν 

υιοθετήσει ακόµα το ευρώ. 

Ειδικότερα το Γενικό Συµβούλιο συµβάλλει:  

                                            
35European Central Bank, Monthly Bulletin, “The institutional framework of the European System of 
Central Banks, July 1999. 
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i. στις συµβουλευτικές λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας. 

ii. στη συλλογή στατιστικών στοιχείων 

iii. στην προετοιµασία των ετήσιων εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας. 

iv. 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. 

v. στη λήψη των µέτρων που αφορούν τον καθορισµό της κλείδας 

κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 

εκτός από εκείνα που έχουν ήδη καθοριστεί στην “Συνθήκη του Μάαστριχτ” 

vi. στη θέσπιση των όρων απασχόλησης του προσωπικού της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τέλος  

vii. στις απαραίτητες προετοιµασίες για τον αµετάκλητο καθορισµό των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών των νοµισµάτων των κρατών-µελών µε παρέκκλιση 

έναντι του ευρώ. 

Όπως φαίνεται από τις αρµοδιότητες του το Γενικό Συµβούλιο αποτελεί τον 

επίσηµο κρίκο επαφής µεταξύ του Ευρωσυστήµατος και των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών που δεν έχουν υιοθετήσει ακόµα το ενιαίο νόµισµα. Στην πραγµατικότητα 

η ύπαρξη του Γενικού Συµβουλίου συντελεί αποτελεσµατικά στο διαφορετικό 

επίπεδο ολοκλήρωσης και εκπλήρωσης των κριτηρίων της “Συνθήκης του 

Μάαστριχτ” από τις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον θα πρέπει να 

τονισθεί ιδιαίτερα ότι το Γενικό Συµβούλιο είναι το µόνο από τα όργανα λήψης 

αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το οποίο δεν σχετίζεται µε τη 

νοµισµατική πολιτική.  

Τέλος, δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη ούτε από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” 

ούτε στο “Καταστατικό για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας” σχετικά µε τον ελάχιστο 

αριθµό συνεδριάσεων που θα πρέπει να πραγµατοποιεί το Γενικό Συµβούλιο ετησίως. 

Η πρακτική ως τώρα αποδεικνύει ότι το Γενικό Συµβούλιο συνεδριάζει περίπου κάθε 

τρεις µήνες στη Φρανκφούρτη. Από την άλλη το “Καταστατικό” προβλέπει ότι το 
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Γενικό Συµβούλιο θα διαλυθεί όταν όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένη ηµεροµηνία 

λήξης των εργασιών του Γενικού Συµβουλίου καθώς εκτός από τις συντονιστικές και 

συµβουλευτικές λειτουργίες του έχει αναλάβει τη ευθύνη για µια πιθανή νέα 

διεύρυνση της ζώνης του ευρώ. 

Συνοψίζοντας την παρουσίαση των οργάνων λήψης αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να τονίσουµε για µια ακόµα φορά ότι τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανεξάρτητα αν είναι µέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής ή ∆ιοικητές Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών λαµβάνουν τις αποφάσεις τους 

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

σχέση µε τις εξελίξεις σε ένα συγκεκριµένο κράτος. 

Στο Οµοσπονδιακό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών των Ηνωµένων Πολιτειών 

της Αµερικής και στην Τράπεζα της Αγγλίας υφίσταται ατοµική ευθύνη των µελών 

των οργάνων λήψης αποφάσεων, όπου το κάθε κράτος-µέλος µπορεί να δηλώσει τη 

διαφωνία του σε απόφαση που λαµβάνεται κατά πλειοψηφία. Οι συγκεκριµένες 

τράπεζες δηµοσιεύουν τις ψήφους των µελών των ∆ιοικητικών Οργάνων µε 

αποτέλεσµα έτσι να αξιολογούνται όλοι για την ατοµική τους απόδοση από το κοινό 

είτε συµφωνούν είτε διαφωνούν µε την απόφαση που εκδόθηκε.  

Σε αυτές τις δυο χώρες τα µέλη µπορεί να κληθούν στο κοινοβούλιο όχι µόνο 

για να εξηγήσουν τις αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας αλλά και τις προσωπικές 

τους απόψεις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αποφασίσει να µην δηµοσιεύει 

τις ψήφους των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γιατί αυτό είναι ασυµβίβαστο µε 

τη θεσµική διάρθρωσή της, η οποία θα γίνει ακόµα πιο περίπλοκη µετά την είσοδο 

νέων κρατών-µελών και το νέο σύστηµα ψηφοφορίας.  

 

2.6. Χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

 

Η ίδρυση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης αποτέλεσµα της οποίας 

αποτελεί το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα είναι σίγουρα το πιο σηµαντικό γεγονός στα πλαίσια της οικονοµικής ζωής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον τελευταίο αιώνα, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
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αποτελεί σίγουρα τον πιο δυνατό οργανισµό για την εκτέλεση της νοµισµατικής 

πολιτικής στην Ευρωζώνη. Η επιλογή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως 

έχουµε δει στο συγκεκριµένο ρόλο, δεν είναι τυχαία. Το κύριο ζητούµενο όµως από 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι η πορεία της σε αυτόν το δύσκολο ρόλο να 

µην είναι τυχαία αλλά αξιόπιστη. 

“Η Συνθήκη για τη ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας” καθώς και το 

“Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας” προβλέπουν µέσα από τα  άρθρα τους µια σειρά 

από παραγράφους που προστατεύουν και διευκολύνουν το ρόλο της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. Μέσα από την εµπειρία των Κεντρικών Τραπεζικών 

συστηµάτων όπως αυτό της Αµερικής και της Γερµανίας αποδεικνύεται ότι υπάρχουν 

τέσσερα (4) βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα: α) η ανεξαρτησία, β) η λογοδοσία, γ) η διαφάνεια και δ) η 

δηµοκρατικότητα.  

Έχοντας εξασφαλίσει τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά τότε θα µπορεί να 

ισχυριστεί ότι είναι αξιόπιστη ως προς την επίτευξη των στόχων της καθώς και ως 

προς την λειτουργία της. 

 

2.6.1. Ανεξαρτησία    

 

Το άρθρο 7 του “Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας” προβλέπει ότι “κατά την 

άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

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. 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 



 51 

αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους”. 

Η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί παράγοντα 

ζωτικής σηµασίας για τη επιτυχηµένη πορεία και λειτουργία της Ευρωζώνης. Θα 

µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι “ο ακρογωνιαίος λίθος” για την ορθή εφαρµογή 

της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής είναι η απόλυτη ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας καθώς και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωζώνης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλησε αυτή την ανεξαρτησία να την ενισχύσει νοµικά 

έχοντας δηµιουργήσει ένα ξεχωριστό άρθρο τόσο στη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” όσο 

και στο “Καταστατικό για το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών και την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα”.  

Επιπλέον, οι αρχηγοί των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ανανέωσαν το ενδιαφέρον τους αλλά και τη θέλησή τους για ανεξαρτησία στο  

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών µέσα από την ψήφιση του “Ευρωπαϊκού 

Συντάγµατος” στις 20 Ιουνίου 2003 στη Θεσσαλονίκη. Στο άρθρο 29 προβλέπεται 

ότι: “Κατά την άσκηση των εξουσιών της και στα οικονοµικά της, η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα είναι ανεξάρτητη. Τα όργανα και οι οργανισµοί της Ένωσης 

καθώς και οι κυβερνήσεις των κρατών-µελών δεσµεύονται να τηρούν αυτή την 

αρχή”. 

Η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί συνέπεια του 

βασικού της στόχου που είναι η σταθερότητα των τιµών. Είναι πραγµατικά 

απαραίτητο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να µην επηρεάζεται από 

οποιονδήποτε παράγοντα ή για οποιονδήποτε λόγο που θα ήταν αντίθετος στην 

επίτευξη του βασικού της στόχου µέσα από µια ενιαία νοµισµατική πολιτική. Η 

ιστορία των ανεξάρτητων Κεντρικών Τραπεζών έχει δείξει ότι µια ανεξάρτητη 

Κεντρική Τράπεζα όχι µόνο είναι σε καλύτερη θέση για την επίτευξη του βασικού 

στόχου της σταθερότητας των τιµών αλλά επιπλέον θεωρείται ότι είναι πιο αξιόπιστη 

σε σχέση µε µια  Κεντρική Τράπεζα  η οποία είναι εξαρτηµένη από µια κυβέρνηση.  

Κάθε κυβέρνηση έχει να εκπληρώσει πολλούς στόχους, οι οποίοι δεν είναι 

πάντοτε απόλυτα κατανοητοί ούτε στις οικονοµικές αγορές ούτε και στο απλό κοινό, 

χωρίς ταυτόχρονα ο στόχος της σταθερότητας των τιµών να αποτελεί προτεραιότητα. 
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Επιπλέον όλη αυτή η κατάσταση δηµιουργεί µια σύγχυση στο κοινό ενώ ταυτόχρονα 

οι στόχοι της κυβέρνησης βρίσκονται σε αντίθεση πολλές φορές µε τη σταθερότητα 

των τιµών. 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας δεν αποτελεί ένα αυτοτελές χαρακτηριστικό αλλά αναπόσπαστο κοµµάτι 

της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής που έχει τελικό στόχο τη σταθερότητα των τιµών. 

Η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να είναι σε πολλά 

επίπεδα: 

(α) καταστατική ανεξαρτησία 

(β) νοµική ανεξαρτησία 

(γ) προσωπική ανεξαρτησία 

(δ) λειτουργική ανεξαρτησία 

(ε) οικονοµική και οργανωτική ανεξαρτησία . 

Καταστατική είναι η ανεξαρτησία που απορρέει µέσα από το “Καταστατικό 

του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας” όπου αναφέρεται ξεκάθαρα ότι είναι παράνοµο να δεχθεί η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα να ζητήσει οδηγίες και υποδείξεις είτε από οποιοδήποτε κοινοτικό 

είτε από κάποιον εθνικό οργανισµό. Το συγκεκριµένο άρθρο δεν απαγορεύει στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ανταλλάσει πληροφορίες που της είναι χρήσιµες µε 

κοινοτικά ή εθνικά όργανα και οργανισµούς. Το άρθρο περί ανεξαρτησίας 

απευθύνεται στα κοινοτικά όργανα, κυβερνήσεις κρατών-µελών και άλλους 

οργανισµούς επισηµαίνοντας ότι αναλαµβάνουν και αυτοί µε τη σειρά τους την 

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

των οργάνων λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των 

Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες έχουν τη 

δική τους νοµική προσωπικότητα, η οποία απορρέει από το “Καταστατικό του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας” και τους εθνικούς νόµους αντίστοιχα ενώ ταυτόχρονα αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ανεξαρτησία τους. Η νοµική προσωπικότητα της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επισηµαίνεται για µια ακόµα φορά στο νέο 
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“Σύνταγµα της Ευρώπης” όπου αναφέρεται στο άρθρο 29, παράγραφος 3 ότι: “η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι όργανο µε νοµική προσωπικότητα”. Η νοµική 

ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενισχύεται από το δικαίωµα να 

προσέλθει στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο 

κοινοτικό όργανο ή κράτος-µέλος εµποδίζει την ανεξάρτητη λειτουργία της
36.  

Το “Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας” προστατεύει την προσωπική ανεξαρτησία των 

µελών των οργάνων λήψεως αποφάσεων της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για 

να µπορεί έτσι να εξασφαλίζει άλλη µια πτυχή που µπορεί να επηρεάσει την 

ανεξαρτησία της. Ο τρόπος που χρησιµοποιείται για να εξασφαλιστεί αυτή η 

προσωπική ανεξαρτησία είναι µέσω µακράς και δεδοµένης χρονικής διάρκειας 

συµβολαίων εργασίας. Συγκεκριµένα:  

(α) Η θητεία των ∆ιοικητών των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών είναι το 

λιγότερο πέντε χρόνια µε δυνατότητα ανανέωσης. 

(β) Η θητεία των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι διάρκειας οκτώ (8) 

ετών χωρίς δικαίωµα ανανέωσης. Τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά για τα πρώτα 

µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς ο πρώτος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας διορίστηκε για θητεία οκτώ (8) ετών και ο πρώτος 

Αντιπρόεδρος για τέσσερα (4) έτη, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα µέλη για πέντε, έξι, 

επτά και οκτώ χρόνια αντίστοιχα. Ο λόγος που συνέβη αυτό είναι για να υπάρξει µια 

οµαλή διαδοχή µετά την πρώτη θητεία της Εκτελεστικής Επιτροπής. Το 2007 όταν θα 

έχει τελειώσει η θητεία όλων των πρώτων µελών, όλα τα µέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής θα διοριστούν για θητεία οκτώ (8) ετών
37. 

(γ) Η θητεία ενός µέλους των οργάνων λήψης αποφάσεων µπορεί να λήξει 

πρόωρα µόνο στην περίπτωση ανικανότητας εκτέλεσης καθηκόντων ή σε περίπτωση 

που υποπέσει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα. Σε αυτή την περίπτωση, του 

πειθαρχικού παραπτώµατος, η Εκτελεστική Επιτροπή ή το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο 

                                            
36 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “The European Central Bank: History, Role and 
Functions, Hanspeter K Scheller, 2004. 
37 European Central Bank, Monthly Bulletin, “The institutional framework of the European System of 
Central Banks, July 1999. 
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µπορεί να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο να προχωρήσει σε απαλλαγή από 

τα καθήκοντά του το συγκεκριµένο µέλος.  

(δ) Ο ∆ιοικητής µιας Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας µπορεί να απαλλαγεί από 

τα καθήκοντά του µόνο όταν δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του ή εάν διαπράξει βαρύ παράπτωµα. Η σχετική διαδικασία µπορεί να 

προσβληθεί στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο είτε από τον ενδιαφερόµενο ∆ιοικητή είτε 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την απόφαση 

αλλαγής του ∆ιοικητή από τις τοπικές αρχές
38. 

Η λειτουργική ανεξαρτησία αναφέρεται στη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας να χρησιµοποιήσει όλα τα µέσα και τις αρµοδιότητες, για τα 

οποία είναι εξουσιοδοτηµένη να αποφασίζει αυτόνοµα πως και πότε θα τα 

χρησιµοποιήσει, για να φθάσει στην επίτευξη του τελικού της στόχου που είναι η 

σταθερότητα των τιµών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως το µόνο κοινοτικό 

όργανο για την εκτέλεση και σχεδίαση της νοµισµατικής πολιτικής, έχει το 

αποκλειστικό δικαίωµα σχετικά µε την έκδοση των τραπεζογραµµατίων του ευρώ.  

Τα κράτη-µέλη χρειάζονται την άδεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

σχετικά µε την ποσότητα των νοµισµάτων που θα εκδοθούν. Με αυτόν τον τρόπο η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να ελέγχει πλήρως την ποσότητα του 

χρήµατος στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα επίσηµα 

συναλλαγµατικά διαθέσιµα όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ελέγχει πλήρως τις 

ενέργειες των κρατών-µελών σε ξένα νοµίσµατα. Με αυτόν τον τρόπο και η 

συναλλαγµατική πολιτική χρησιµοποιείται για την επίτευξη του βασικού στόχου της 

σταθερότητα των τιµών
39. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 101 της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” το Ευρωσύστηµα 

απαγορεύεται να δανείζει σε κοινοτικά όργανα ή δηµόσιους φορείς. Η απαγόρευση 

αυτή ισχύει από την έναρξη του ∆εύτερου Σταδίου της Οικονοµικής και 

Νοµισµατικής Ένωσης και στην πραγµατικότητα προφυλάσσει το Ευρωσύστηµα  

από πιθανές πολιτικές παρεµβάσεις. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι 

                                            
38 Web site European Central Bank, (www.ecb.int), “Θεσµικές διατάξεις: Καταστατικό του ΕΣΚΤ και 
της ΕΚΤ, εσωτερικοί κανονισµοί”. 
39 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “The European Central Bank: History, Role and 
Functions, Hanspeter K Scheller, 2004. 
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ελεύθερη να χρησιµοποιεί όλα τα µέσα που διαθέτει και τις αρµοδιότητες που 

απαιτούνται για την εκτέλεση µιας αποτελεσµατικής πολιτικής. 

Η οικονοµική και οργανωτική ανεξαρτησία δίνει τη δυνατότητα στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εκτελεί τα καθήκοντά της όπως απαιτείται για την 

επίτευξη του στόχου της. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι οικονοµικά 

ανεξάρτητη γιατί πρώτα από όλα το κεφάλαιό της δεν προέρχεται από την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά έχει εγγραφεί και καταβληθεί από τις Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες. Το µερίδιο συµµετοχής κάθε κράτους-µέλους στο Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν και στον πληθυσµό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθορίζει το ποσό 

εγγραφής της κάθε Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα διαθέτει το δικό της προϋπολογισµό, ανεξάρτητο από αυτόν της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε αποτέλεσµα να διατηρεί την αυτονοµία της σε σχέση µε 

τα οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας. 

Παράλληλα, το “Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας” δίνει τη δυνατότητα στην  

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προσδιορίσει αυτόνοµα τους όρους απασχόλησης 

του προσωπικού της καθώς επίσης και να το οργανώσει όπως χρειάζεται για να 

επιτύχει το βασικό της στόχο. 

Συνοψίζοντας, παρατηρούµε ότι τόσο η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” όσο και 

το “Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας”  αλλά και το “Σύνταγµα της Ευρώπης” έχουν 

δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 

των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. Αυτό συµβαίνει µε δυο τρόπους. Ο πρώτος είναι 

άµεσος και γίνεται µέσω ενός άρθρου, γνωστό ως άρθρο για την ανεξαρτησία της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου προβλέπεται η µη παρέµβαση οποιουδήποτε 

κοινοτικού ή δηµόσιου φορέα στο έργο της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 

των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών ενώ ο δεύτερος είναι έµµεσος και µέσα από 

διάφορα άρθρα, όπως αυτό για τη διάρκεια της θητείας των µελών των οργάνων 

λήψης αποφάσεων, διαµορφώνονται οι επιµέρους µορφές ανεξαρτησίας της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. 
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2.6.2. Λογοδοσία 

 

Το άρθρο 108 της “Συνθήκης Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας” 

διασφαλίζει ότι η εκτέλεση της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής που στόχο έχει τη 

σταθερότητα των τιµών, θα πραγµατοποιείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

µε ανεξάρτητο καταστατικό, νοµικό, προσωπικό, λειτουργικό, οικονοµικό, 

οργανωτικό και κυρίως πολιτικό τρόπο. Ταυτόχρονα, ο υψηλός και πολύπλευρος 

βαθµός ανεξαρτησίας που έχει δοθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει 

να ισοσταθµίζεται µε λογοδοσία τόσο στο ευρύ κοινό της Ευρωζώνης όσο και στους 

δηµοκρατικούς θεσµούς, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αποτελείται από 

άµεσα εκλεγµένους αντιπροσώπους των πολιτών. Η λογοδοσία στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το µοναδικό ευρωπαϊκό όργανο που αποτελείται από εκλεγµένους 

δηµοκρατικά αντιπροσώπους, της δίνει αυτοµάτως την έννοια της δηµοκρατικής 

λογοδοσίας. 

Η δηµοκρατική λογοδοσία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δηµοκρατική 

νοµιµοποίηση της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ασκώντας τα καθήκοντά της η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λαµβάνει καθηµερινά αποφάσεις οι οποίες 

επηρεάζουν τη ζωή 300 εκατοµµυρίων και πλέον πολιτών της Ευρώπης. Οι 

αποφάσεις αυτές λαµβάνονται σε ένα περιβάλλον απόλυτα ανεξάρτητο και φυσικά 

ανεπηρέαστο από κυβερνήσεις κρατών-µελών, κοινοτικά όργανα και κοινοτικούς 

φορείς γεγονός που θέτει σε αµφισβήτηση τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρχικά απολαµβάνει “εσωτερική 

νοµιµοποίηση”, όπου ως θεσµικό κοινοτικό όργανο ιδρύθηκε µε τη “Συνθήκη του 

Μάαστριχτ”, η οποία υπογράφτηκε από τους αρχηγούς των κρατών-µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια ψηφίστηκε από τα εθνικά κοινοβούλια. 

Συνεπώς, τα κράτη-µέλη αποδεδειγµένα εκχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα το δικαίωµα άσκησης της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής και µάλιστα υπό 

καθεστώς ανεξαρτησίας.  

Επιπλέον, τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης µε µια ακόµα νοµοθετική πράξη, 

όπως η ψήφιση από τους αρχηγούς των κρατών-µελών του “Ευρωπαϊκού 



 57 

Συντάγµατος” αναγνώρισαν και επικύρωσαν για µια ακόµα φορά τα δικαιώµατα της  

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής. 

Επιπλέον η διαδικασία διορισµού των µελών στα όργανα λήψης αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις κυβερνήσεις των κρατών-µελών είναι ένας 

ακόµα τρόπος που επικυρώνει την “εσωτερική νοµιµοποίηση” της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας
40. 

Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα µπορεί να απολαµβάνει και 

“εξωτερική νοµιµοποίηση” όταν θα είναι πετυχηµένη στην εκτέλεση των 

καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί. Οι αποφάσεις για τη νοµισµατική πολιτική 

έχουν πάντα ένα και συγκεκριµένο στόχο: τη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών 

στη ζώνη του ευρώ. Αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να είναι 

αποτελεσµατική στην επίτευξη αυτού του στόχου τότε το ευρωπαϊκό κοινό θα 

εµπιστευθεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα κατορθώνει µέσα από 

αυτή τη διαδικασία να απολαµβάνει πλήρη “εξωτερική νοµιµοποίηση”41. 

Γενικά υπάρχει η αντίληψη στους κόλπους των οικονοµολόγων ότι η 

ανεξαρτησία και η λογοδοσία είναι οι δυο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Αυτό όµως 

που κάνει διαφορετική την κατάσταση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι 

το θεσµικό πλαίσιο που διέπει το Ευρωσύστηµα, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό 

από το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι Κεντρικές Τράπεζες άλλων χωρών. Στην 

ευρωζώνη η ενιαία νοµισµατική πολιτική αναφέρεται και εφαρµόζεται σε 12 

αυτόνοµα κράτη-µέλη από µια κεντρική αρχή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Παράλληλα, τα κράτη-µέλη εξακολουθούν να διατηρούν την ευθύνη της 

δηµοσιονοµικής πολιτικής, η οποία βασίζεται στους θεσµούς και στις αρχές του κάθε 

αυτόνοµου κράτους-µέλους. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι µια τυπική Κεντρική Τράπεζα 

όπως η Τράπεζα της Αγγλίας ή η Τράπεζα της Ιαπωνίας καθώς δεν υπάρχει ένα 

τυπικό κράτος όπως αντίστοιχα η Αγγλία ή η Ιαπωνία. Η ιδιόµορφη αυτή πολιτική 

κατάσταση επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό και τον τρόπο λογοδοσίας της Ευρωπαϊκής 

                                            
40 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “The European Central Bank: History, Role and 
Functions, Hanspeter K Scheller, 2004. 
41 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο, “Η λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας”, Νοέµβριος 2002. 
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Κεντρικής Τράπεζας. Για παράδειγµα, δεν υπάρχει “κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης” που θα αποτελεί την αντίστοιχη κυβέρνηση των κρατών-µελών αλλά σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον, έτσι είναι φυσιολογικό, να διαφέρει και ο τρόπος µε τον 

οποίο λογοδοτεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
42.  

Πριν προχωρήσουµε και δούµε τον τρόπο µε τον οποίο λογοδοτεί η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να αποσαφηνίσουµε τι σηµαίνει ο όρος 

“λογοδοσία” καθώς επίσης και ποιος είναι υπόλογος, γιατί είναι υπόλογος, σε ποιόν 

είναι υπόλογος και µε ποιόν τρόπο. Ο όρος λοιπόν λογοδοσία θα µπορούσε να πει 

κάποιος ότι σηµαίνει την υποχρέωση της Κεντρικής Τράπεζας να αιτιολογεί και να 

εξηγεί τις αποφάσεις της σε ευρύ κοινό και ταυτόχρονα να είναι απόλυτα κατανοητή 

σε αυτό. 

Όπως έχουµε ήδη αναλύσει τα κύρια όργανα λήψης αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η Εκτελεστική 

Επιτροπή, όπου δυο συλλογικά όργανα στηρίζονται στην αρχή “ένα µέλος, µια 

ψήφος” µε τον Πρόεδρο να είναι “πρώτος µεταξύ ίσων”. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

είναι ένα συλλογικό και ενιαίο όργανο όπου τα µέλη του ανεξάρτητα από πού 

προέρχονται λαµβάνουν αποφάσεις ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν τη 

συγκεκριµένη στιγµή σε όλη την ευρωζώνη και όχι σε κάποια κράτη-µέλη 

µεµονωµένα, πάντα βέβαια µε στόχο τη σταθερότητα των τιµών στη ζώνη του ευρώ.  

Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν µια 

συγκεκριµένη λογική και στρατηγική, η οποία είναι συλλογική και αρµόζουσα στην 

εκπλήρωση των καθηκόντων της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γεγονός που 

φαίνεται από το ότι το κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει αναλάβει 

ένα συγκεκριµένο τοµέα ευθύνης, για παράδειγµα την εφαρµογή της νοµισµατικής 

πολιτικής στις µεσογειακές χώρες της Ευρωζώνης, αλλά για το σύνολο της 

Ευρωζώνης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

λειτουργεί ως ένα σώµα όπου τα µέλη του είναι συλλογικά υπεύθυνα για τις 

αποφάσεις που λαµβάνονται
43. 

                                            
42 European Central Bank, “The Monetary Policy of the ECB 2004”, 2004. 
43 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “The European Central Bank: History, Role and 
Functions, Hanspeter K Scheller, 2004. 
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Κάποιοι οικονοµολόγοι υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να υφίστανται ατοµική 

ευθύνη του κάθε µέλους που συµµετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Με αυτόν τον 

τρόπο θα ήταν εµφανής η διαφωνία των µελών σε αποφάσεις που λαµβάνονται κατά 

πλειοψηφία και έτσι θα µπορούσε τα κάθε µέλος να κρίνεται από το κοινό. Αυτό το 

σύστηµα εφαρµόζεται στη Federal Reserve Bank των Ηνωµένων Πολιτειών της 

Αµερικής και στην Τράπεζα της Αγγλίας, όπου οι διαφωνίες συγκεκριµένων µελών 

γίνονται γνωστές στο κοινό µέσω της δηµοσιοποίησης των ψήφων των οργάνων 

λήψης αποφάσεων.  

Σε αυτή την περίπτωση τα µέλη µπορεί να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για 

τις αποφάσεις τους στο κοινοβούλιο. Αυτό δεν µπορεί να συµβεί στην περίπτωση της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς θα δηµιουργηθεί ένα είδος ασυµβίβαστου 

εάν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα έπρεπε να λογοδοτούν ατοµικά στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν οι ∆ιοικητές των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών 

διορίζονται από τις εθνικές τους κυβερνήσεις και όχι µόνο από κάποιο κοινοτικό 

όργανο. 

Συνεπώς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

λογοδοτεί συλλογικά για όλες τις αποφάσεις που λαµβάνει. Παράλληλα, ο Πρόεδρος 

και τα άλλα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής αιτιολογούν και εξηγούν στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις συλλογικές αποφάσεις καθώς εκεί εκπροσωπούν το 

συλλογικό όργανο από το οποίο προέρχονται και όχι τον εαυτό τους ή την Εθνική 

Κεντρική Τράπεζα από την οποία προέρχονται. 

Για να υπάρξει λογοδοσία, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και µια 

συγκεκριµένη εντολή προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την οποία και θα 

κληθεί να εκπληρώσει. Όπως έχουµε ήδη αναλύσει ο πρωταρχικός στόχος της  

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών 

στη Ζώνη του Ευρώ. Έχοντας παράλληλα ένα ποσοτικό ορισµό της σταθερότητας 

των τιµών, δηµιουργείται ένα σηµείο αναφοράς για το οποίο η  Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα αξιολογείται και φυσικά λογοδοτεί.  

Το πλαίσιο λογοδοσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει 

µάλιστα να είναι σαφώς πιο αυστηρό από τη στιγµή που έχει την ανεξαρτησία να 

επιλέγει τα µέσα και την στρατηγική που θεωρεί καταλληλότερα για την χάραξη και 
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εκτέλεση της νοµισµατικής πολιτικής. Εκτός από τον πρωταρχικό στόχο η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να στηρίζει και τις γενικότερες οικονοµικές 

πολιτικές της Κοινότητας. Γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να υιοθετεί νοµικές 

πράξεις στο βαθµό που χρειάζεται έτσι ώστε να ασκεί αποτελεσµατικά και τα 

συµπληρωµατικά καθήκοντά της
44. 

Έχοντας αναλάβει τόσο αυξηµένες αρµοδιότητες µια Κεντρική Τράπεζα έχει 

την υποχρέωση της δηµοκρατικής λογοδοσίας όχι µόνο για τα βασικά της καθήκοντα 

αλλά και για τα επικουρικά ή συµπληρωµατικά. Ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κάποιος ότι 

οι κανονιστικές αρµοδιότητες ανήκουν συνήθως σε ένα νοµοθετικό σώµα και όχι σε 

µια Κεντρική Τράπεζα, τότε αντιλαµβάνεται κανείς το µέγεθος της λογοδοσίας που 

θα πρέπει να υφίστανται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για το µόνο που δεν 

οφείλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να λογοδοτεί είναι για πράξεις που 

διενεργούνται από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και δεν ορίζονται από το 

“Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και την  

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα”.  

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένα όργανο που ιδρύθηκε µε τη 

“Συνθήκη του Μάαστριχτ” και λειτουργεί µέσα στα όρια των εξουσιών που της 

έχουν εκχωρηθεί. Η βασική της αποστολή είναι η διατήρηση της αγοραστικής αξίας 

του ευρώ στα πλαίσια της ευρωζώνης, ενώ ταυτόχρονα οφείλει να συντελεί στην 

επίτευξη της γενικότερης οικονοµικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό και 

µόνο την καθιστά υπόλογο στους πολίτες της Ευρωζώνης από τους οποίους αντλεί τη 

νοµιµοποίησή της καταρχήν η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” και κατά συνέπεια η  

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την πλευρά της για να µπορεί να 

αξιολογηθεί σωστά από όλα τα κράτη-µέλη και τους πολίτες της πραγµατοποιεί τις 

δηµοσιεύσεις της σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ενώ 

παράλληλα τα µέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων πραγµατοποιούν οµιλίες σε όλα 

τα κράτη-µέλη µε σκοπό να εξηγήσουν και να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις της στο 

ευρύ κοινό. 

                                            
44 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο, “Η λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας”, Νοέµβριος 2002. 
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Επίσης ένας δεύτερος τρόπος δηµοκρατικής λογοδοσίας της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας είναι µέσω των επίσηµα εκλεγµένων αντιπροσώπων των 

ευρωπαίων πολιτών. Έχει ανατεθεί λοιπόν επίσηµα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η 

κύρια ευθύνη για λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρόµοια είναι η 

κατάσταση και στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και στην Αγγλία όπου τα 

κοινοβούλια είναι τα επίσηµα όργανα στα οποία λογοδοτεί η Κεντρική Τράπεζα της 

χώρας. Επίσης οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες οι οποίες έχουν αναλάβει και αυτές 

αρµοδιότητες και καθήκοντα για τη σωστή εκτέλεση της νοµισµατικής πολιτικής, 

έχουν την υποχρέωση να λογοδοτούν στα κοινοβούλιά τους µέσω ετήσιων εκθέσεων 

ή και µέσω φυσικής παρουσίας του εκάστοτε ∆ιοικητή στο Κοινοβούλιο. 

 Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρότι είναι ανεξάρτητη από 

πολιτικές παρεµβάσεις διατηρεί ένα εκτεταµένο δίκτυο επαφών µε διάφορα θεσµικά 

όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε σκοπό να έχει τη δυνατότητα να παρέχει 

πληροφόρηση και να εξηγεί την πορεία της νοµισµατικής πολιτικής. Αυτός είναι ένας 

έµµεσος τρόπος δηµοκρατικής λογοδοσίας, ο οποίος χρησιµοποιείται από τις Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες, οι οποίες διατηρούν αντίστοιχες επαφές µε διάφορους 

θεσµοθετηµένους τοπικούς φορείς
45. 

Το πιο κεντρικό ερώτηµα όµως είναι ο τρόπος µε τον οποίο λογοδοτεί η   

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο ευρύ κοινό και στα θεσµοθετηµένα όργανα. 

Λαµβάνοντας πάντα υπόψη το δικαίωµα της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να 

είναι ανεξάρτητη από πολιτικές παρεµβάσεις υπήρξε η ανάγκη να είναι ξεκάθαρες οι 

διαδικασίες και οι µέθοδοι µε τις οποίες πραγµατοποιείται η δηµοκρατική λογοδοσία. 

Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 113 της “Συνθήκης του Μάαστριχτ”, η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να υποβάλλει ετήσια έκθεση για τις 

δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και την ενιαία 

νοµισµατική πολιτική τόσο του προηγούµενου όσο και του τρέχοντος έτους. Η 

έκθεση αυτή απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 

Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Παράλληλα η  

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υποχρεωµένη να συντάσσει και να δηµοσιεύει 

                                            
45 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο, “Η λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας”, Νοέµβριος 2002. 
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εκθέσεις για τις δραστηριότητες του  Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών 

κάθε τρίµηνο καθώς επίσης και να δηµοσιεύει εβδοµαδιαία ενοποιηµένη λογιστική 

κατάσταση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
46. 

Στην πράξη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πραγµατοποιεί περισσότερες 

ενέργειες από αυτές που προβλέπονται στο Καταστατικό, καθώς δηµοσιεύει ένα 

Μηνιαίο ∆ελτίο για τη νοµισµατική πολιτική και τη γενικότερη δράση του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών αντί για τις τριµηνιαίες εκθέσεις. 

Ταυτόχρονα παρέχει συνεχή και καθηµερινή ενηµέρωση στο κοινό µέσω του 

δικτυακού της τόπου, των δελτίων τύπου καθώς και τις µελέτες ή έρευνες που 

πραγµατοποιεί το επιστηµονικό της προσωπικό. Όλες αυτές οι πληροφορίες 

παρέχονται στο κοινό δωρεάν. 

Οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

είναι παρόµοιες µε αυτές άλλων µεγάλων ανεξάρτητων Κεντρικών Τραπεζών όπως η 

Federal Reserve Bank των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Τράπεζας της 

Αγγλίας. Η Federal Reserve Bank δηµοσιεύει εξαµηνιαίες εκθέσεις για τη 

δραστηριότητά της ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας δηµοσιεύει τριµηνιαίες εκθέσεις 

αλλά και ετήσια έκθεση, την οποία τη διαβιβάζει στον Υπουργό Οικονοµικών και 

αυτός την καταθέτει στο Κοινοβούλιο
47. 

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία να τονισθεί είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα δεν δηµοσιεύει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ούτε δηµοσιεύει τις ψήφους των µελών του. Ο λόγος που συµβαίνει 

αυτό είναι γιατί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει αποφάσεις για το σύνολο της 

οικονοµίας της Ευρωζώνης και όχι για µεµονωµένα κράτη-µέλη, συνεπώς δεν 

υφίσταται λόγος δηµοσιοποίησης των πρακτικών ή των ψήφων.  

Σε αντίθετη περίπτωση θα µπορούσαν να υπάρξουν ανεπιθύµητες πιέσεις 

προς τους ∆ιοικητές των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών γεγονός που θα µπορούσε να 

κλονίσει ακόµα και την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των 

Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών, ενώ παράλληλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

                                            
46 Web site European Central Bank, (www.ecb.int), “Θεσµικές διατάξεις: Καταστατικό του ΕΣΚΤ και 
της ΕΚΤ, εσωτερικοί κανονισµοί”. 
47 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο, “Η λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας”, Νοέµβριος 2002. 
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Συµβουλίου σύµφωνα µε το “Καταστατικό” δεν είναι υπόλογα ως  άτοµα αλλά ως 

όργανο για τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα για να µην συµβαίνουν παρανοήσεις έχει θεσπίσει τη διεξαγωγή 

συνέντευξης τύπου αµέσως µετά την πρώτη συνεδρίαση του µήνα του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, όπου ο Πρόεδρος αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαµβάνονται για τη 

νοµισµατική πολιτική της ευρωζώνης
48. 

Το “Καταστατικό” στο άρθρο 113 της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” προβλέπει 

την κατάθεση από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της ετήσιας 

έκθεσης στην ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο πραγµατοποιεί µια 

συνολική εκ των υστέρων αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και της άσκησης της 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εκτός από την παρουσίαση της 

ετήσιας έκθεσης, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εµφανίζεται 

τέσσερις (4) φορές το χρόνο στην Επιτροπή Οικονοµικών και Νοµισµατικών 

Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου εξηγεί τις αποφάσεις της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη νοµισµατική πολιτική ενώ παράλληλα 

απαντάει στις ερωτήσεις που υποβάλλονται από τα µέλη της επιτροπής.  

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων, µέλη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου έχουν το δικαίωµα µέσω του Προέδρου της Επιτροπής να καταθέτουν 

γραπτές ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι ερωτήσεις αυτές µαζί 

µε τις απαντήσεις τους δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. Η παρουσία ανά τρίµηνο καθώς και οι γραπτές ερωτήσεις προς τον 

Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι κάτι το οποίο δεν προβλέπεται 

στο “Καταστατικό”, ή στη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”, παρόλα αυτά η συγκεκριµένη 

διαδικασία έχει αναδειχθεί ως το κύριο µέσο λογοδοσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας. 

Παράλληλα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οικονοµικών και 

Νοµισµατικών Υποθέσεων εµφανίζονται και άλλα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως ο Αντιπρόεδρός της όπου κατά κανόνα 

παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επιπλέον η 

                                            
48 European Central Bank, “The Monetary Policy of the ECB 2004”, 2004. 
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Επιτροπή Οικονοµικών και Νοµισµατικών Υποθέσεων καλεί συχνά µέλη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής που απασχολούνται µε επιµέρους θέµατα όπως η έρευνα για 

την οικονοµική κατάσταση της ευρωζώνης, ή η συµβολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας στην προληπτική εποπτεία για πληρέστερη ενηµέρωση των πολιτών
49. 

Πρέπει ιδιαίτερα να τονισθεί ότι οι συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι 

ανοιχτές για παρακολούθηση από το κοινό ενώ τα πρακτικά των συζητήσεων 

δηµοσιεύονται στο δικτυακό τόπο και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
50. 

Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει µια ιδιαίτερη αµοιβαιότητα. Αφενός ο Πρόεδρος του 

Συµβουλίου έχει το δικαίωµα να λαµβάνει µέρος στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και του Γενικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

παρουσιάζοντας ακόµα και πρόταση προς εξέταση αν χρειασθεί, χωρίς όµως να έχει 

το δικαίωµα ψήφου. Αφετέρου ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν 

συζητούνται θέµατα σχετικά µε τους στόχους και τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. Επίσης ο Πρόεδρος συµµετέχει στις συνεδριάσεις 

του ECOFIN, όπου παρευρίσκονται οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και της Οµάδας του Ευρώ, όπου συµµετέχουν οι Υπουργοί 

Οικονοµίας και Οικονοµικών των χωρών-µελών της Ζώνης του Ευρώ. 

Οι καταστατικές υποχρεώσεις και οι καθιερωµένες πρακτικές της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για δηµοκρατική λογοδοσία είναι παρόµοιες µε 

αυτές που συµβαίνουν σε άλλες Κεντρικές Τράπεζες. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου 

∆ιοικητών του Οµοσπονδιακού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών στις Ηνωµένες 

Πολιτείες της Αµερικής έχει την υποχρέωση να εµφανίζεται τόσο στην Επιτροπή της 

Βουλής των αντιπροσώπων, όσο και της Γερουσίας για να εξηγήσει τις εξαµηνιαίες 

εκθέσεις, ενώ υπάρχουν παρουσίες και άλλων αξιωµατούχων του Οµοσπονδιακού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών όπου και όποτε χρειάζεται για θέµατα που τους 

αφορούν.  
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Στην Αγγλία ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας µαζί µε µέλη της 

Επιτροπής Νοµισµατικής Πολιτικής εµφανίζονται τακτικά στην Επίλεκτη Επιτροπή 

Οικονοµικών της Βουλής µετά τη δηµοσίευση των τριµηνιαίων εκθέσεων. Επιπλέον, 

ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας οφείλει να συντάξει επίσηµη ανοιχτή 

επιστολή στον Υπουργό Οικονοµικών σε περίπτωση που ο πληθωρισµός αποκλίνει 

περισσότερο από 1% από το στόχο που έχει τεθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω
51. 

Η δηµοκρατική λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επικουρείται 

από τα άρθρα της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” περί δικαστικού ελέγχου που 

εφαρµόζονται για όλα τα θεσµικά όργανα της κοινότητας. Όλα τα θεσµικά όργανα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να καταφύγουν στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων κατά πράξεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας “λόγω 

αναρµοδιότητας, παραβάσεως της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” ή “κατάχρησης 

εξουσίας”. Το ίδιο µπορεί να πράξει και οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 

θεωρεί ότι κάποια απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θίγει τα 

συµφέροντά του. Σε περίπτωση που η προσφυγή είναι βάσιµη τότε το ∆ικαστήριο 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κηρύσσει άκυρη την πράξη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα οφείλει να εφαρµόσει τη δικαστική απόφαση. Παρόµοια είναι η κατάσταση 

και για το Οµοσπονδιακό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών στις Ηνωµένες Πολιτείες 

της Αµερικής και για την Τράπεζα της Αγγλίας. 

Επιπλέον η διαδικασία απόλυσης µελών των διοικητικών οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία δεν γίνεται µε βάση την 

αποτελεσµατικότητα της ασκούµενης πολιτικής αλλά µε το αν υπέπεσαν σε κάποιο 

βαρύ παράπτωµα ή αν δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις για την άσκηση των 

καθηκόντων τους είναι ένα ακόµα στοιχείο που συνηγορεί και αυξάνει τη λογοδοσία 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το  ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

είναι υπεύθυνο να αποφασίσει για τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής αν πρέπει να 

απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους.  

                                                                                                                             
50Christian Noyer (1999),  “Politics and central banks”, Estonia 3 May 1999. (available also in web site 
www.ecb.int).  
51 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο, “Η λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας”, Νοέµβριος 2002. 
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Οι ∆ιοικητές των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών υπόκεινται σε έλεγχο από το 

“Καταστατικό” της οικείας Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας όπου όµως και πάλι ο 

τελικός κριτής είναι το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι διαδικασίες 

αυτές απόλυσης είναι παρόµοιες µε εκείνες που η Federal Reserve Bank των 

Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και η Τράπεζα της Αγγλίας έχουν υιοθετήσει. Οι 

δυο αυτές Κεντρικές Τράπεζες στηρίζουν τους λόγους παύσης από τα καθήκοντά 

τους τα µέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων, που δεν έχουν σχέση µε την απόδοση 

της ασκούµενης πολιτικής
52.  

Οι ισολογισµοί και τα αποτελέσµατα χρήσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας ελέγχονται από εξωτερικό ελεγκτή, ο οποίος είναι εγκεκριµένος από το 

Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στη συνέχεια δηµοσιεύονται στην Ετήσια 

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ παράλληλα το Ελεγκτικό 

Συνέδριο εξετάζει την αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. Επιπλέον, οι νοµικές διατάξεις και πρακτικές που 

αναπτύχθηκαν µε την πάροδο του χρόνου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

διαµορφώθηκαν σε συµφωνία µε τον “Κώδικα καλών πρακτικών για τη διαφάνεια 

στη νοµισµατική και χρηµατοπιστωτική πολιτική” του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου που αναθεωρήθηκε το 2001. Η Federal Reserve Bank και η Τράπεζα της 

Αγγλίας υπόκεινται επίσης σε εξωτερικό έλεγχο για τη λογιστική τους κατάσταση
53.  

Η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” παραχωρεί ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο 

ανεξαρτησίας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο µε λανθασµένους 

χειρισµούς θα µπορούσε  να οδηγήσει σε εντελώς διαφορετικά αποτελέσµατα σε 

σχέση µε το βασικό στόχο που είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. Ως 

αντίβαρο αυτής της ανεξαρτησίας η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” προβλέπει ένα ισχυρό 

σύστηµα λογοδοσίας που διέπει κάθε πτυχή της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. Η λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει εξίσου 

µεγάλη σηµασία για τη λειτουργία της, µε την ανεξαρτησία, για αυτό και αυτή 

προστατεύεται και επιβάλλεται µέσα από ένα πλήρες θεσµικό και νοµικό καθεστώς. 

                                            
52 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο, “Η λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας”, Νοέµβριος 2002. 
53 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο, “Η λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας”, Νοέµβριος 2002. 
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Η  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την πλευρά της θεωρεί ευπρόσδεκτη 

την υποχρέωσή της για δηµοκρατική λογοδοσία γιατί έτσι της δίνεται η δυνατότητα 

να εξηγεί και να αιτιολογεί στους Ευρωπαίους πολίτες τις αποφάσεις που λαµβάνει 

για τη νοµισµατική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρά το γεγονός ότι 

δεν είναι µια τυπική Κεντρική Τράπεζα ενός τυπικού εθνικού κράτους 

προσαρµόζεται καθηµερινά στα δεδοµένα και εντάσσεται στο γενικά εξελισσόµενο 

θεσµικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι διατάξεις της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” για τη λογοδοσία είναι 

προσαρµοσµένες στην ιδιόµορφη κατάσταση του περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και στόχο έχουν την προστασία της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από 

εξωτερικές παρεµβολές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εφαρµόζει τόσο τις 

καθεστωτικές της υποχρεώσεις όσο και πρακτικές που αναπτύχθηκαν σε βαθµό πολύ 

µεγαλύτερο σε σχέση µε άλλες Κεντρικές Τράπεζες όπως η Federal Reserve Bank 

και η Τράπεζα της Αγγλίας. Επίσης, όλες αυτές οι διαδικασίες είναι αξιόπιστες για τα 

διεθνή πρότυπα και διασφαλίζουν ότι η  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκπληρώνει 

αποτελεσµατικά την υποχρέωση για δηµοκρατική λογοδοσία. 

     

2.6.3. ∆ιαφάνεια 

 

Η δηµοκρατική λογοδοσία αποτελεί το αντίβαρο του υψηλού βαθµού 

ανεξαρτησίας που έχει δοθεί µέσα από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η διαφάνεια από την άλλη αποτελεί το 

σηµαντικότερο συστατικό για τη σωστή λειτουργία της λογοδοσίας. Η προσπάθεια 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για λογοδοσία περνάει µέσα από τη διαφάνειά 

της.  

Η διαφάνεια αποτελεί πολύ σηµαντική συνιστώσα στην άσκηση της ενιαίας 

νοµισµατικής πολιτικής στα πλαίσια της ευρωζώνης, καθώς συντελεί αποφασιστικά 

στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να εξηγήσει στο κοινό τις 

ενέργειες που γίνονται για τη νοµισµατική πολιτική όπως και το σκεπτικό των 

αποφάσεων που λαµβάνονται µε έναν τρόπο ανοιχτό, σαφή και έγκυρο. Όλα αυτά 

έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι η νοµισµατική πολιτική θα γίνεται ολοένα πιο 
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κατανοητή και αξιόπιστη στο κοινό. Με λίγα λόγια η διαφάνεια εξυπηρετεί τη 

λογοδοσία σε µια δηµοκρατική κοινωνία. 

Η διαφάνεια έχει άµεσο αντίκτυπο στην αποτελεσµατικότητα της ενιαίας 

νοµισµατικής πολιτικής στα πλαίσια της ευρωζώνης για πολλούς λόγους. Πρώτα από 

όλα όταν η  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ξεκάθαρη για το στόχο της και τον 

τρόπο που τον εκπληρώνει, ενισχύεται η αξιοπιστία της στο κοινό αλλά και στις 

χρηµαταγορές. Από τη στιγµή που ο στόχος της σταθερότητας των τιµών είναι 

δεδοµένος και η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι επίσης 

δεδοµένη τότε και οι προσδοκίες της αγοράς για τις τιµές θα είναι σταθερές. Με 

αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται ένα πρόσφορο οικονοµικό περιβάλλον για επενδύσεις 

και ανάπτυξη. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την έναρξη της λειτουργίας της είναι 

προσηλωµένη στην κατανόηση της νοµισµατικής πολιτικής από το ευρύ κοινό, 

γεγονός που µπορεί να επιτευχθεί µέσα έναν υψηλό βαθµό διαφάνειας. Ταυτόχρονα η 

επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας µε το κοινό και τις χρηµαταγορές 

διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της πολιτικής της. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι η στρατηγική της νοµισµατικής πολιτικής περιλαµβάνει 

ορισµό συγκεκριµένο για τη σταθερότητα των τιµών έτσι ώστε να µπορεί να 

προσδιοριστεί µε µεγάλη ακρίβεια η επίτευξη ή όχι του στόχου. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αρχικά το 

1998 ανακοίνωσε ότι: “η δωδεκάµηνη αύξηση του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή για τη ζώνη του ευρώ θα πρέπει να έχει ρυθµό χαµηλότερο του 2%”. 

Με την αναθεώρηση της στρατηγικής της νοµισµατικής πολιτικής τον Μάιο του 2003 

ο ποσοτικός ορισµός άλλαξε αλλά δεν άλλαξε ο γενικός προσανατολισµός που είναι 

η σταθερότητα των τιµών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας αποφάσισε: “για την επίτευξη της σταθερότητας των τιµών στοχεύει στη 

διατήρηση του πληθωρισµού σε επίπεδα πλησίον του 2%”54.  

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ποσοτικός ορισµός για τη σταθερότητα των 

τιµών, ο οποίος ενισχύει τη διαφάνεια καθώς εξηγεί στο κοινό και στις χρηµαταγορές 

                                            
54 Σαχινίδης ∆.Φίλιππος (2004), “ Η στρατηγική της νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος”, 
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2004. 
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πως ερµηνεύει η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το καθήκον που της έχει 

ανατεθεί από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” και έχει επιβεβαιωθεί από το 

“Ευρωπαϊκό Σύνταγµα”. Ο βαθµός διαφάνειας της νοµισµατικής πολιτικής αυξάνεται 

από τη στιγµή που υπάρχει συγκεκριµένο µέτρο σύγκρισης όπου οποιοσδήποτε 

µπορεί να κάνει συγκρίσεις για το αν ο στόχος έχει επιτευχθεί ή όχι. 

Παράλληλα, δηµοσιεύοντας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη στρατηγική 

της για τη νοµισµατική πολιτική, η οποία στηρίζεται σε δυο πυλώνες την οικονοµική 

και νοµισµατική ανάλυση, αυξάνει τη διαφάνεια της καθώς παρέχει χρήσιµες 

πληροφορίες ακόµα και για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η οργάνωση και 

χρησιµοποίηση των διαθέσιµων πληροφοριών στο πλαίσιο της στρατηγικής των δύο 

πυλώνων εξασφαλίζει ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη του όλες τις 

σηµαντικές πληροφορίες που έχουν σχέση µε τη νοµισµατική πολιτική αυξάνοντας 

έτσι το εύρος των αποφάσεων της νοµισµατικής πολιτικής. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να επιτύχει ένα σεβαστό βαθµό 

διαφάνειας χρησιµοποιεί διάφορα µέσα επικοινωνίας µε το κοινό και την 

χρηµαταγορά. Οι µηνιαίες συνεντεύξεις τύπου που παραχωρούν ο Πρόεδρος και ο 

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας µετά την πρώτη συνεδρίαση του 

µήνα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα µέσα 

επικοινωνίας. Στη συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος δίνει µια δήλωση που είναι η 

σύνοψη των αποφάσεων που έχουν ληφθεί για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη νοµισµατική πολιτική.  

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των µέσων ενηµέρωσης υποβάλλουν τις 

ερωτήσεις τους στον Πρόεδρο σχετικά µε τις προηγούµενες ανακοινώσεις, ο οποίος 

µε τη σειρά του έχει ακόµα µια ευκαιρία να εξηγήσει και να αιτιολογήσει πιο 

αναλυτικά τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη νοµισµατική πολιτική. 

Τα πρακτικά της συνέντευξης είναι διαθέσιµα για το κοινό λίγες µόνο ώρες αργότερα 

στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η συνέντευξη τύπου 

λοιπόν αποτελεί ένα πολύ ισχυρό µέσο επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας µε το κοινό, το οποίο εκπροσωπείται από τους δηµοσιογράφους. 

Σηµαντικό ρόλο στην επικοινωνιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας διαδραµατίζει και το Μηνιαίο ∆ελτίο, το οποίο έχει στόχο τη σαφή 
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ενηµέρωση του κοινού για το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η ανάλυση που λαµβάνει χώρα στο Μηνιαίο ∆ελτίο συντελεί στη βαθύτερη 

κατανόηση των εργαλείων που χρησιµοποιεί η  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για 

την εκτέλεση της νοµισµατικής πολιτικής µέσα από τους δυο πυλώνες και µε στόχο 

πάντα τη σταθερότητα των τιµών. Ταυτόχρονα σε κάθε Μηνιαίο ∆ελτίο 

δηµοσιεύονται διάφορα άρθρα τα οποία διευκολύνουν στην κατανόηση από το κοινό 

και την αγορά του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
55. 

Από το ∆εκέµβριο του 2000 
ξεκίνησε η δηµοσίευση των µακροοικονοµικών 

προβολών εµπειρογνωµόνων του ευρωσυστήµατος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

µέσω του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποφάσισε τη δηµοσίευση αυτών των προβολών 

δυο φορές το χρόνο, Ιούνιο και ∆εκέµβριο, καθώς αποτελούν σηµαντικό παράγοντα 

στη χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής. Λόγω της διαφάνειας κρίθηκε σκόπιµο το 

κοινό να γνωρίζει το ρόλο αυτών των προβολών στη χάραξη της νοµισµατικής 

πολιτικής καθώς παίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στον πρώτο πυλώνα της 

νοµισµατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Το ευρωσύστηµα το οποίο αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα και τις 12 Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες της ζώνης του ευρώ, έχει την 

υποχρέωση να ενηµερώνει το κοινό σε ένα πολυπολιτισµικό και πολύγλωσσο 

περιβάλλον. Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο, 

διατηρώντας στενή επαφή µε το εθνικό και περιφερειακό κοινό ενώ παράλληλα 

µεταφράζουν όλα τα σηµεία της νοµισµατικής πολιτικής σε όλες τις γλώσσες του 

ευρωσυστήµατος για να είναι κατανοητά από όλο το κοινό
56. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας µε απόφαση 

του στις 4 Μαρτίου 2004 εξηγεί µε ποιον τρόπο το κοινό θα έχει πρόσβαση στα 

έγγραφα της. Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτή την απόφαση κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχει δικαίωµα πρόσβασης σε έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

ενώ η ίδια πρόσβαση κάτω από ορισµένες συνθήκες µπορεί να παραχωρηθεί και σε 

πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριµένη απόφαση είναι απόλυτα 

σύµφωνη µε τις αποφάσεις που έλαβε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Birmingham το 

                                            
55 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο, “∆ιαφάνεια στη νοµισµατική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας”, Νοέµβριος 2002. 
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1992 και στην Κοπεγχάγη το 1993 και θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα να είναι ακόµα πιο διαφανής στο κοινό.  

Στην προκειµένη περίπτωση ως έγγραφο θεωρείται οποιοδήποτε περιεχόµενο 

ανεξάρτητα αν είναι γραµµένο σε χαρτί ή αποθηκευµένο σε ηλεκτρονική µορφή ή 

έχει ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική µορφή,  το οποίο συντάσσεται από την  

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή βρίσκεται στην κατοχή της καθώς επίσης και 

έγγραφα που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα και την Επιτροπή 

των ∆ιοικητών των Κεντρικών Τραπεζών των κρατών-µελών της Οικονοµικής και 

Νοµισµατικής Ένωσης. 

Η  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι δυνατό να αρνηθεί την πρόσβαση σε 

κάποιο έγγραφο αν µε τη γνωστοποίησή του θα έθιγε δηµόσια συµφέροντα όσων 

αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, οικονοµικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οικονοµικά στοιχεία της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και 

χρηµατοπιστωτικές σχέσεις. Η εµπιστευτικότητα όλων των εγγράφων που δεν 

µπορούν να δοθούν στο κοινό δεν µπορεί να εφαρµοστεί για πάνω από τριάντα (30) 

χρόνια, εκτός και αν οριστεί διαφορετικά από το δικαστήριο. 

Για να µπορέσουν οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα πρέπει πρώτα να κάνουν µια αίτηση 

πρόσβασης σε γραπτή µορφή σε µια από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και όσο το δυνατόν µε µεγαλύτερη ακρίβεια έτσι ώστε να µπορέσει να 

βρεθεί και να προσδιοριστεί το έγγραφο. Εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα 

της αίτησης ο αιτών θα λάβει απόδειξη παραλαβής της αίτησης και θα ενηµερωθεί αν 

του παρέχεται τελικά η πρόσβαση ή όχι στο έγγραφο που επιθυµεί. Σε περίπτωση 

άρνησης ο αιτών έχει δικαίωµα εντός είκοσι (20) ηµερών να υποβάλλει ξανά 

αίτηση
57.  

Με αυτήν την απόφαση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιβεβαιώνει την 

έννοια της διαφάνειας, η οποία καθιερώθηκε από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” και 

έχει στόχο τη διαρκώς στενότερη ένωση των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οι 

                                                                                                                             
56 European Central Bank, “The Monetary Policy of the ECB 2004”, 2004. 
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αποφάσεις λαµβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες. Η 

διαφάνεια των ενεργειών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι αυτή που 

αυξάνει τη νοµιµότητα, την αποτελεσµατικότητα και την υπευθυνότητά της 

ενδυναµώνοντας έτσι τις αρχές της δηµοκρατίας. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αναλάβει την πολύ µεγάλη ευθύνη να 

εκπληρώσει τον βασικό στόχο της σταθερότητας των τιµών και ταυτόχρονα να 

δικαιώσει τις προσδοκίες εκατοµµυρίων ανθρώπων. Ένα πρώτο σηµείο αναφοράς της 

επιτυχίας ή όχι του στόχου της είναι το πόσο κατανοητή είναι στο κοινό της. Η 

διαφάνεια και η αποτελεσµατική επικοινωνία µε τις χρηµατοπιστωτικές αγορές και 

το κοινό είναι σηµαντικά στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα και την αξιοπιστία 

της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη νοµισµατική πολιτική. Επιπλέον, όταν η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ειλικρινής στο τι µπορεί να κάνει η νοµισµατική 

πολιτική αλλά κυρίως τι δεν µπορεί να κάνει καθίσταται αξιόπιστη για τον τρόπο 

λειτουργίας της τόσο στο κοινό όσο και στις αγορές. 

   

2.6.4. ∆ηµοκρατικότητα 

 

 Ένας υπερεθνικός οργανισµός όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που 

απολαµβάνει πλήρη ανεξαρτησία από οποιασδήποτε µορφής παρέµβαση των 

κοινοτικών οργάνων ή οργάνων κρατών-µελών, οφείλει να εξηγεί µε µεγάλη 

λεπτοµέρεια τις αποφάσεις που λαµβάνει στο κοινό αλλά πάνω από όλα θα πρέπει να 

λειτουργεί και να αποφασίζει στηριζόµενη στις αρχές τις δηµοκρατίας. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί έναν πολύπλοκο οργανισµό, του 

οποίου η λειτουργία δεν είναι ακόµα ξεκάθαρη στο ευρύ κοινό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και για αυτό ίσως κάποιοι πιστεύουν ότι δε λειτουργεί δηµοκρατικά. 

Υπάρχουν όµως αρκετοί τρόποι να αποδείξει κάποιος τις δηµοκρατικές αρχές στις 

οποίες  στηρίζεται και µε τις οποίες πορεύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Η ύπαρξη και η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στηρίχθηκε στη 

“Συνθήκη του Μάαστριχτ” την οποία ψήφισαν και υπέγραψαν οι αρχηγοί των 

                                                                                                                             
57 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, “Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας”, 18/3/2004. 
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κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή οι δηµοκρατικά εκλεγµένοι 

εκπρόσωποι της Ευρώπης. Επιπλέον, η απόλυτη ανεξαρτησία που έχει δοθεί στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απορρέει από τη δηµοκρατικά ψηφισµένη “Συνθήκη 

του Μάαστριχτ” και επιβεβαιώθηκε µε το δηµοκρατικά ψηφισµένο “Ευρωπαϊκό 

Σύνταγµα”.  

Στην πραγµατικότητα οι δηµοκρατικά εκλεγµένοι ηγέτες των χωρών-µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν τη διορατικότητα και την αντίληψη να εκχωρήσουν 

το καθήκον του σχεδιασµού και της εκτέλεσης της νοµισµατικής πολιτικής σε έναν 

ανεξάρτητο οργανισµό. Οι ίδιοι οι πολιτικοί είναι αυτοί που αυξάνουν την 

ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προχωρώντας και ψηφίζοντας την 

“Συνταγµατική ανεξαρτησία” επιβραβεύοντας τον τρόπο που διαχειρίστηκε την 

ανεξαρτησία η  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της. 

Επιπλέον, ακόµα και ο στόχος της σταθερότητας των τιµών στα πλαίσια της 

ευρωζώνης είναι κάτι το οποίο δόθηκε αδιαπραγµάτευτο και έτοιµο στην Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. Αυτό σηµαίνει ότι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας δεν επιλέχθηκε από τον ίδιο τον οργανισµό αλλά  από τους εκλεγµένους 

αντιπροσώπους που συµφώνησαν για τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”. Η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα είναι αυτή που θέλησε να είναι διαφανής και αξιόπιστη στο ευρύ 

κοινό και όρισε ότι “η σταθερότητα των τιµών” σηµαίνει “ρυθµό πληθωρισµού κοντά 

στο 2%” έτσι ώστε να ελέγχεται καθηµερινά για την απόδοσή της.  

Με αυτόν τον ποσοτικό ορισµό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτός από το 

ότι γίνεται πιο δηµοκρατική από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” γίνεται και πιο 

ειλικρινής γιατί κάνει συγκεκριµένη τη σταθερότητα των τιµών και δεν την αφήνει 

στην αοριστία, για να µπορεί έτσι να αποφεύγει, σε περίπτωση αποτυχίας, τις 

επικρίσεις του κόσµου. 

Όπως έχουµε ήδη αναλύσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να 

ξεπεράσει τα όρια και στον τοµέα της λογοδοσίας και της διαφάνειας. Ξεπέρασε την 

καταστατική της υποχρέωση που ήταν ένα Τριµηνιαίο ∆ελτίο για την άσκηση της 

νοµισµατικής πολιτικής και προχώρησε στην έκδοση Μηνιαίου ∆ελτίου για να εξηγεί 

και να αιτιολογεί σαφέστερα σε όλο τον κόσµο τις αποφάσεις της σχετικά µε τον 

τρόπο λειτουργίας της νοµισµατικής πολιτικής.  
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Θέσπισε ακόµα συνέντευξη τύπου µετά την πρώτη συνεδρίαση του µήνα για 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όπου ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εξηγούν και 

αιτιολογούν τις αποφάσεις που λήφθηκαν για τη νοµισµατική πολιτική κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίασης. Παράλληλα δέχονται ερωτήσεις από τους εκπροσώπους 

του τύπου ενώ όλες οι λεπτοµέρειες της συνέντευξης τύπου ανακοινώνονται µετά 

από λίγο στο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

Η επιλογή και ο διορισµός τελικά των ∆ιοικητών των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών και κατά συνέπεια του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 

µπορεί να µη γίνεται µε την άµεση συµµετοχή του λαού, γίνεται όµως από τις 

κυβερνήσεις των χωρών-µελών της ευρωζώνης, οι οποίες είναι εκλεγµένες 

δηµοκρατικά από το λαό. Οι ∆ιοικητές, λοιπόν, και ο Πρόεδρος αντλούν τη 

δηµοκρατικότητά τους από τον δηµοκρατικό τρόπο που έχουν εκλεγεί αυτοί που τους 

επέλεξαν. 

Επίσης ο τρόπος που λαµβάνονται οι αποφάσεις από τα ∆ιοικητικά όργανα 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή η απλή πλειοψηφία είναι ένδειξη και 

εσωτερικής δηµοκρατίας στον τρόπο λειτουργίας της. Όπως επίσης ιδιαίτερα 

σηµαντικό είναι το καινούργιο σύστηµα της “εκ περιτροπής” ψηφοφορίας, το οποίο 

είναι τόσο άρτια εµπνευσµένο που δεν αφήνει την παραµικρή υπόνοια για 

καταστρατήγηση της δηµοκρατικής λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ανεξαρτησία, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η 

δηµοκρατικότητα είναι στοιχεία τα οποία αλληλοσυµπληρώνονται αρµονικά χωρίς 

να συγκρούονται µεταξύ τους. Όπως είδαµε ο υψηλός βαθµός ανεξαρτησίας που έχει 

δοθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντισταθµίζεται από τη δηµοκρατική 

λογοδοσία στην οποία υπόκεινται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το κοινό και 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η ανεξαρτησία και η 

λογοδοσία είναι οι δυο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Η δηµοκρατική λογοδοσία από 

την άλλη συµπληρώνεται από τον υψηλό βαθµό διαφάνειας της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας.  
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Πολλές φορές υπάρχει σύγχυση ανάµεσα στους όρους “λογοδοσία” και 

“διαφάνεια” παρότι για κάποιον που γνωρίζει τα πράγµατα είναι πολύ ξεκάθαρα. 

“Λογοδοσία” είναι η υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απέναντι 

στην πολιτική τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ “διαφάνεια” είναι µια έννοια που 

προέρχεται περισσότερο από τους οικονοµικούς κύκλους. Όλα µαζί τα τέσσερα 

χαρακτηριστικά είναι αυτά που συντελούν στην αποτελεσµατικότητα, τη 

νοµιµοποίηση, την κατανόηση και τελικά την αποδοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας από το κοινό.        

 

2.7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως µέλος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών 

 

Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες έχουν νοµική προσωπικότητα, η οποία 

απορρέει από τον εθνικό νόµο της κάθε χώρας-µέλους του Ευρωσυστήµατος. Ως 

συνέπεια της νοµοθετικής σύγκλισης που προβλέπεται από τη “Συνθήκη του 

Μάαστριχτ”, οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες που επιθυµούν να συµµετέχουν στο 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών οφείλουν να εναρµονίσουν τον εθνικό 

τους νόµο έτσι ώστε να είναι σύµφωνος µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο. Ιδιαίτερη έµφαση 

και βαρύτητα δίνεται στο άρθρο που αναφέρεται στην ανεξαρτησία της κάθε Εθνικής 

Κεντρικής Τράπεζας. Το συγκεκριµένο άρθρο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

οµαλή ένταξη και λειτουργία της κάθε Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας στο Ευρωπαϊκό 

Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών. 

Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες έχουν ξεχωριστή νοµική προσωπικότητα από 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όµως παρόλα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο 

τµήµα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και ως τέτοιο βρίσκονται 

κάτω από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις εσωτερικές 

αποφάσεις που υιοθετούνται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή την Εκτελεστική 

Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και γενικότερα να υποστηρίζουν τη 

λειτουργία της. 
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Επιπλέον, οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες ως αναπόσπαστα µέλη του 

ευρωσυστήµατος λειτουργούν ως οι καθηµερινοί λειτουργικοί εκφραστές του στην 

αγορά εφαρµόζοντας τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί βάση νόµου από την  

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να 

ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στα καθήκοντά της, έχει θεσπίσει διάφορες Επιτροπές, 

οι οποίες διοικούνται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 

στις οποίες οφείλουν να συµµετέχουν εκπρόσωποι των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών, οι οποίοι συντελούν στην εκπλήρωση του στόχου του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 

Οι στόχοι των Επιτροπών καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενώ 

αυτό είναι το όργανο στο οποίο δίνουν αναφορά για τα αποτελέσµατά τους οι 

Επιτροπές µέσω της Εκτελεστικής Επιτροπής. Το “Καταστατικό του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας” έχει 

εκχωρήσει το δικαίωµα στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες να συνεχίσουν να 

πραγµατοποιούν λειτουργίες εκτός του ευρωσυστήµατος µε δική τους υπευθυνότητα, 

εκτός και αν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίσει ότι αυτές οι λειτουργίες είναι 

αντίθετες ή δηµιουργούν πρόβληµα στους στόχους και τα καθήκοντα του 

ευρωσυστήµατος. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2001 η Ελλάδα εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ και η 

Τράπεζα της Ελλάδος αποτέλεσε τη 12η Εθνική Κεντρική Τράπεζα του 

Ευρωσυστήµατος. Η Ελλάδα για να µπορέσει να εκπληρώσει τα κριτήρια σύγκλισης 

της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” και να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, χρειάστηκε να 

προσπαθήσει πολύ για να επιτύχει εντυπωσιακές εξελίξεις στην Ελληνική Οικονοµία. 

Με την είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ συντελέστηκε η πρώτη διεύρυνση 

του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, το οποίο τα πρώτα δυο χρόνια 

της λειτουργίας του περιελάµβανε 11 χώρες-µέλη.  

Η Τράπεζα της Ελλάδος µέχρι να φθάσει στο σηµείο να αποτελέσει µια 

ισότιµη Κεντρική Τράπεζα µε τις υπόλοιπες του Ευρωσυστήµατος, είχε χαράξει τη 

δική της ιστορία, η οποία σίγουρα είναι διαφορετική από αυτή που γράφει σήµερα ως 

µέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Τράπεζα της Ελλάδος, λοιπόν, 

ιδρύθηκε το 1928 µε κύριο στόχο τη διασφάλιση της αγοραστικής αξίας του εθνικού 
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νοµίσµατος. Πριν από το 1928 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η µεγαλύτερη 

εµπορική τράπεζα της χώρας, πραγµατοποιούσε βασικές λειτουργίες µιας Κεντρικής 

Τράπεζας. Ο πρώτος ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν ο Α. ∆ιοµήδης, ο 

οποίος παρέµεινε στη διοίκηση για τρία (3) χρόνια. Στα πρώτα είκοσι (20) χρόνια της 

λειτουργίας της η Τράπεζα της Ελλάδος απολάµβανε ένα σηµαντικό βαθµό 

ανεξαρτησίας, όπως αναφέρουν οι Μουρµούρας και Αργυρού (1999), γεγονός που 

δείχνει ότι η ανεξαρτησία έχει πολύ βαθιά τις ρίζες της στο Κεντρικό Τραπεζικό 

Σύστηµα γενικότερα
58. 

Η κατάσταση άλλαξε ριζικά από το 1946 και µετά όταν ιδρύθηκε η 

Νοµισµατική Επιτροπή, η οποία µε την πάροδο του χρόνου µείωνε συνεχώς την 

ανεξαρτησία και την αυτονοµία του τρόπου λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος 

ενώ αναλάµβανε σιγά-σιγά τις αρµοδιότητες για την εκτέλεση της νοµισµατικής 

πολιτικής. Από αυτή τη χρονική στιγµή και έπειτα η Τράπεζα της Ελλάδος 

αποτελούσε υποκατάστηµα της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης σε θέµατα 

νοµισµατικής πολιτικής. Το συµπέρασµα αυτό έρχεται ως αποτέλεσµα των δυο 

βασικών στόχων της νοµισµατικής πολιτικής που ήταν η χρηµατοδότηση των 

αναγκών του δηµόσιου τοµέα, όπως επίσης και η επιλεκτική φροντίδα για φθηνή 

πίστωση σε δηµόσιους φορείς και ιδιώτες δανειζόµενους.  

Η λειτουργία της νοµισµατικής πολιτικής διήρκησε ως το 1982 και είναι ίσως 

ο κύριος υπεύθυνος που η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρείται ότι τη συγκεκριµένη 

περίοδο ήταν µια από τις πιο εξαρτηµένες Κεντρικές Τράπεζες στον κόσµο. Η 

συνεχής χρηµατοδότηση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων από την Τράπεζα της 

Ελλάδος κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980 είναι ο κύριος λόγος για τον υψηλό ρυθµό 

πληθωρισµού τη συγκεκριµένη περίοδο στην Ελλάδα. 

Η ιστορία για την Τράπεζα της Ελλάδος αλλάζει από τις 7 Φεβρουαρίου 1992 

και την υπογραφή της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” από τον τότε Έλληνα  

Πρωθυπουργό. Όπως έχουµε αναφέρει διεξοδικά µία από τις προϋποθέσεις που έθεσε 

η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” για τη συµµετοχή µιας χώρας στην Οικονοµική και 

Νοµισµατική Ένωση είναι η νοµοθετική εναρµόνιση της χώρας µε το Κοινοτικό 

                                            
58 Ioannis A.Mourmouras, Michael G.Arghyrou (1999), “Monetary policy at the European Periphery, 
Greek experience and lessons for EU candidates”, European and Transatlantic studies, July 1999. 
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∆ίκαιο. Στην περίπτωση της Τράπεζας της Ελλάδος η  “Συνθήκη του Μάαστριχτ” 

απαιτεί στη διάρκεια του ∆εύτερου Σταδίου της Οικονοµικής και Νοµισµατικής 

Ένωσης, η κυβέρνηση της Ελλάδας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για 

την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της Τράπεζας της Ελλάδος. Έτσι για πρώτη φορά 

γίνεται επίσηµη αναφορά στην Ελλάδα για ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος 

µέσω του “Προγράµµατος Σύγκλισης της Ελληνικής Οικονοµίας 1993-1998”, όπου 

στόχος ήταν η ένταξη της χώρας στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση από την 

1η Ιανουαρίου 1999 µαζί µε τα υπόλοιπα κράτη-µέλη που θα εκπλήρωναν τα 

κριτήρια σύγκλισης της “Συνθήκης του Μάαστριχτ”59.  

Συγκεκριµένα στο κεφάλαιο του “Προγράµµατος Σύγκλισης της Ελληνικής 

Οικονοµίας” για τη νοµισµατική πολιτική αναφέρεται: “Η κυβέρνηση θα προχωρήσει 

στη θεσµοθέτηση της ανεξαρτησίας της Τράπεζας της Ελλάδος εντός του 1993 ώστε 

να ενισχυθεί το ταχύτερο δυνατόν η αποτελεσµατικότητα της νοµισµατικής πολιτικής 

και να διευκολυνθεί η συµµετοχή της Ελλάδας στην Οικονοµική και Νοµισµατική 

Ένωση”. Το “Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδας” ήταν έτοιµο τον Αύγουστο 

του 1993 προς ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όµως λόγω πολιτικής 

αστάθειας η χώρα οδηγήθηκε σε πρόωρες εκλογές µε αποτέλεσµα το θέµα της 

ανεξαρτησίας της Τράπεζας της Ελλάδος να µείνει χρονικά αρκετά πίσω. 

Ένα χρόνο αργότερα, τον Αύγουστο του 1994, ο τότε Υπουργός Εθνικής 

Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελλάδας,  ανέφερε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και 

στην ουσία επανέφερε το θέµα, ότι η θέληση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να 

παραχωρήσει ανεξαρτησία στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ένα σηµαντικό βήµα ακόµα 

έγινε καθώς µετά την αλλαγή της διακυβέρνησης στη χώρα η αντίληψη για 

ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα παρέµεινε.  

Η νέα κυβέρνηση της χώρας προχώρησε σε αναθεώρηση του αρχικού 

“Προγράµµατος Σύγκλισης της Ελληνικής Οικονοµίας” δηµιουργώντας πλέον ένα 

νέο “Πρόγραµµα Σύγκλισης 1994-1999”, όπου και πάλι γίνεται αναφορά στην 

ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία θα συντελέσει στην αύξηση της 

αξιοπιστίας και της αποτελεσµατικότητας της νοµισµατικής πολιτικής. Τη 

                                            
59 Ιωάννης Α. Μουρµούρας (2003), “ Νέες προκλήσεις της οικονοµικής πολιτικής στην εποχή του 
ευρώ”, Επιστηµονική Βιβλιοθήκη Κριτική, Νοέµβριος 2003. 
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συγκεκριµένη χρονική περίοδο ίσως το πιο σηµαντικό γεγονός ήταν ότι οι δυο 

µεγαλύτερες πολιτικές παρατάξεις της χώρας είχαν πεισθεί πλέον ότι για να µπορέσει 

η χώρα να λειτουργεί αποτελεσµατικά στον τοµέα της νοµισµατικής πολιτικής θα 

έπρεπε να δοθεί ανεξαρτησία στην Τράπεζα της Ελλάδος, έστω και καταστατική. 

Το ∆εκέµβριο του 1997 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο νόµος 2548 

µε γενικό τίτλο “Ρυθµίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος”. Στην ουσία αυτός ο νόµος 

άλλαξε την ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς για πρώτη φορά παραχωρείται 

επίσηµα καταστατική ανεξαρτησία στη Τράπεζα της Ελλάδος. Ο νόµος 2548 δέχτηκε 

κάποιες αλλαγές από το νόµο 2609 µε γενικό τίτλο “Κύρωση ορισµένων διατάξεων 

του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις” για να είναι 

ακόµα πιο κοντά στις απαιτήσεις της “Συνθήκης του Μάαστριχτ”. Τελικά ο νόµος 

που παραχωρεί ανεξαρτησία στην Τράπεζα της Ελλάδος δηµοσιεύτηκε στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 31 ∆εκεµβρίου 2000 και τέθηκε επίσηµα σε ισχύ 

µε την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2001. 

Ο καινούργιος αυτός νόµος προβλέπει µε κάθε λεπτοµέρεια το σκοπό, τις 

αρµοδιότητες, τα όργανα λήψης αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, τις σχέσεις 

της µε τη Βουλή και την Κυβέρνηση, τα µέσα της νοµισµατικής πολιτικής που 

µπορεί να χρησιµοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς επίσης την ανεξαρτησία της 

από την κυβέρνηση και γενικότερα όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα της 

Τράπεζας της Ελλάδος ως πλήρες µέλος του ευρωσυστήµατος. 

Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 1 του νόµου  2548 ο σκοπός της Τράπεζας της 

Ελλάδος είναι η “διασφάλιση της σταθερότητας του γενικού επιπέδου των τιµών. Με 

την επιφύλαξη του πρωταρχικού στόχου, η Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει τη γενική 

οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης”, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2001 η Τράπεζα 

της Ελλάδος “επιδιώκει τον πρωταρχικό σκοπό της διατήρησης της σταθερότητας 

των τιµών” σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 105 της “Συνθήκης του Μάαστριχτ”. 

Για να µπορέσει η Τράπεζα της Ελλάδος να επιτύχει το στόχο της, της έχουν 

δοθεί ορισµένες αρµοδιότητες οι οποίες είναι οι εξής: 

1. Χαράσσει και ασκεί τη νοµισµατική πολιτική 

2. Ασκεί τη νοµισµατική πολιτική της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της 

δραχµής έναντι των άλλων νοµισµάτων, σύµφωνα µε το πλαίσιο συναλλαγµατικής 
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πολιτικής που προκρίνει η Κυβέρνηση ύστερα από διαβουλεύσεις µε την Τράπεζα 

της Ελλάδος. 

3. Κατέχει και διαχειρίζεται τα επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της 

χώρας. 

4. Ασκεί την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλων επιχειρήσεων 

και οργανισµών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της οικονοµίας. 

5. Προωθεί και επιβλέπει την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων πληρωµών 

καθώς και συστηµάτων διαπραγµάτευσης, διακανονισµού και εκκαθάρισης 

εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων και λοιπών χρηµατοπιστωτικών 

µέσων. 

6. Εκδίδει τραπεζογραµµάτια. 

7. Ενεργεί ως ταµίας και εντολοδόχος του ∆ηµοσίου. 

Από τη στιγµή που η Τράπεζα της Ελλάδος εισήλθε στο ευρωσύστηµα, παύει 

να ασκεί αυτοτελώς τις αρµοδιότητες των περιπτώσεων (1), (2), (3) και (5) αλλά 

συµβάλλει ως αναπόσπαστο µέλος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών στην άσκηση των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 

σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της. Από την ίδια στιγµή η Τράπεζα της 

Ελλάδος εκδίδει τραπεζογραµµάτια που κυκλοφορούν ως νόµιµο χρήµα σύµφωνα µε 

το “Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας”. 

Ξεχωριστό άρθρο τόσο στο νόµο όσο και στο “Καταστατικό της Τράπεζας 

της Ελλάδος” υπάρχει για το πιο επίµαχο χαρακτηριστικό µιας σύγχρονης Κεντρικής 

Τράπεζας. “Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους η Τράπεζα της Ελλάδος και τα 

µέλη των οργάνων της δε ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από την Κυβέρνηση ή 

οργανισµούς. Η κυβέρνηση και οι λοιποί φορείς πολιτικής εξουσίας δεν επιδιώκουν 

να επηρεάζουν τα όργανα της Τράπεζας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους”. 

Με σαφέστερο τρόπο καθορίζεται η καταστατική ανεξαρτησία της Τράπεζας της 

Ελλάδος από πολιτικές παρεµβάσεις και εναρµονίζεται έτσι ο νόµος µε τις 

απαιτήσεις της “Συνθήκης του Μάαστριχτ”.  

Στο αµέσως επόµενο άρθρο καθορίζεται ο τρόπος λογοδοσίας της Τράπεζας 

της Ελλάδος στο ευρύ κοινό και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σύµφωνα λοιπόν µε το 
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“Καταστατικό” η Τράπεζα της Ελλάδος είναι υποχρεωµένη να υποβάλλει κάθε έτος 

έκθεση για τη νοµισµατική πολιτική του προηγούµενου και του τρέχοντος έτους στη 

Βουλή των Ελλήνων και στο Υπουργικό Συµβούλιο, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους 

η Τράπεζα της Ελλάδος οφείλει να υποβάλλει συµπληρωµατική έκθεση για τις 

εξελίξεις στη νοµισµατική πολιτική. Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 

εµφανίζεται στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής µε σκοπό την ενηµέρωση για θέµατα 

νοµισµατικής πολιτικής.  

Για τον ίδιο λόγω ο ∆ιοικητής µπορεί να ζητήσει, όποτε το θεωρεί σκόπιµο, 

από τον Πρόεδρο της Βουλής να εµφανιστεί στη συγκεκριµένη επιτροπή. Με την 

επιφύλαξη της ανεξαρτησίας, ο ∆ιοικητής µπορεί να παρίσταται σε συνεδριάσεις του 

Υπουργικού Συµβουλίου ή Επιτροπών του Υπουργικού Συµβουλίου, όταν 

συζητούνται θέµατα που σχετίζονται µε την Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης η 

κυβέρνηση ζητάει τη γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος για κάθε σχέδιο νόµο που 

αφορά τις αρµοδιότητές της ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί αυτοβούλως να 

διατυπώνει προτάσεις στην κυβέρνηση για θέµατα που την αφορούν. Από τη στιγµή 

που ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος 

είναι υποχρεωµένη να συµβάλλει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για υποβολή εκθέσεων
60. 

Τα όργανα διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η Γενική Συνέλευση 

των µετόχων, το Γενικό Συµβούλιο, ο ∆ιοικητής, ο Υποδιοικητής και το Συµβούλιο 

Νοµισµατικής Πολιτικής. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο 

όργανο της Τράπεζας, το οποίο συνέρχεται µια φορά το χρόνο το αργότερο µέχρι τον 

Απρίλιο. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να συνέλθει εκτάκτως αν αυτό απαιτηθεί από 

το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των µετόχων και εντός 30 ηµερών από την 

ηµεροµηνία έγγραφης αιτήσεως. Τα αποτελέσµατα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 

είναι διαθέσιµα εγγράφως από τα καταστήµατα της Τράπεζας της Ελλάδος για τους 

µετόχους µόνο. Ο Πρόεδρος των Γενικών Συνελεύσεων εκλέγεται από τη Γενική 

Συνέλευση και σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του νικά. Η Γενική Συνέλευση 

είναι αρµόδια για: 
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1.Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης 

2. Έγκριση του ισολογισµού έπειτα από έκθεση των ελεγκτών 

3.Προσδιορισµό του µερίσµατος και γενικά διάθεσης των καθαρών κερδών. 

4.Εκλογή ή ανάκληση των µελών του Γενικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. 

5.Απαλλαγή του Γενικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε προσωπική 

ευθύνη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. 

6.Υποβολή προτάσεων στη Βουλή των Ελλήνων για τροποποίηση του 

καταστατικού, µε εξαίρεση την αύξηση κεφαλαίου. 

7.Συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέµατος υποβάλλεται στη Γενική 

Συνέλευση από το Γενικό Συµβούλιο. 

Το Γενικό Συµβούλιο µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις για θέµατα που δεν 

εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ή του Συµβουλίου 

Νοµισµατικής Πολιτικής. Το Γενικό Συµβούλιο αποτελείται από τον ∆ιοικητή, δυο 

Υποδιοικητές, τα µέλη του Συµβουλίου Νοµισµατικής πολιτικής καθώς και έξι 

συµβούλους εκ των οποίων οι τρεις τουλάχιστον θα προέρχονται από το χώρο της 

βιοµηχανίας, το εµπόριο, και τη γεωργία. Οι έξι σύµβουλοι εκλέγονται από τη Γενική 

Συνέλευση για θητεία τριών ετών και έχουν το δικαίωµα επανεκλογής.  

Ο ∆ιοικητής και οι Υποδιοικητές διορίζονται για θητεία έξι (6) ετών που 

µπορεί να ανανεωθεί µε προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του Γενικού 

Συµβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος στο Υπουργικό Συµβούλιο. Η αποµάκρυνση 

τους µπορεί να συµβεί µόνο αν καταστούν οριστικά ανίκανοι για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους ή υποπέσουν σε βαρύ παράπτωµα. Επιπλέον από τη στιγµή που 

ιδρύθηκε το ευρωσύστηµα ο ∆ιοικητής ως ανεξάρτητη προσωπικότητα συµµετέχει 

στο Γενικό Συµβούλιο και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας.61    

                                                                                                                             
60 Alex Cuckierman, Steve B. Webb and Bilin Neyapti (1992), “Measuring the independence of 
Central Banks and its effects on policy outcomes”, The world bank economic review, vol. 6, No 3, 
pp.353-398, 1992. 
61 Alex Cuckierman, Steve B. Webb and Bilin Neyapti (1992), “Measuring the independence of 
Central Banks and its effects on policy outcomes”, The world bank economic review, vol. 6, No 3, pp. 
353-398, 1992. 
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Το Γενικό Συµβούλιο καλείται σε συνεδρίαση από τον ∆ιοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος ή αν απουσιάζει από τον αναπληρωτή Υποδιοικητή του, που 

είναι ο αρχαιότερος εκ των δυο, όποτε παραστεί ανάγκη αλλά σίγουρα τουλάχιστον 

µια φορά το µήνα. Το Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα έξι (6) 

τουλάχιστον µέλη του, οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία ενώ σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.  

Στα καθήκοντα του Γενικού Συµβουλίου περιλαµβάνονται η δηµιουργία της 

Ηµερήσιας ∆ιάταξης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, την έγκριση των 

ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, την ίδρυση ή 

κατάργηση υποκαταστηµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, τις αποσβέσεις της 

Τράπεζας της Ελλάδος και την εσωτερική οργάνωση του οργανισµού. 

Το Συµβούλιο της Νοµισµατικής Πολιτικής αποτελείται από τον ∆ιοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος, τους δυο Υποδιοικητές και τρία (3) άλλα µέλη που 

διορίζονται µε προεδρικό διάταγµα το οποίο εκδίδεται µετά από απόφαση του 

Υπουργικού Συµβουλίου, ύστερα από γνώµη του ∆ιοικητή. Η θητεία των τριών (3) 

µελών είναι εξαετής και ανανεώσιµη, ενώ το Υπουργικό Συµβούλιο µετά από 

πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας µπορεί να τα παύσει από τα καθήκοντα 

τους µόνο αν έχουν καταστεί οριστικά ανίκανα ή έχουν υποπέσει σε βαρύ 

παράπτωµα.  

Το Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) 

µέλη, οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Όπως γίνεται αντιληπτό τα µέλη του  

Συµβουλίου της Νοµισµατικής Πολιτικής είναι και µέλη του Γενικού Συµβουλίου της 

Τράπεζας της Ελλάδος. 

Το Συµβούλιο της Νοµισµατικής Πολιτικής είναι αρµόδιο για τη χάραξη της 

νοµισµατικής πολιτικής καθώς επίσης και για θέµατα που αφορούν την άσκηση της 

συναλλαγµατικής πολιτικής, τη λειτουργία των συστηµάτων πληρωµών και την 

έκδοση τραπεζογραµµατίων. Από τη στιγµή όµως που η Ελλάδα υιοθέτησε το ευρώ 

ως ενιαίο νόµισµα οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου της Νοµισµατικής Πολιτικής 

τροποποιήθηκαν µε αποτέλεσµα να είναι υπεύθυνο να αναλύει τις οικονοµικές και 

νοµισµατικές εξελίξεις και να εξετάζει την επίδραση της νοµισµατικής πολιτικής που 
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χαράσσεται στα πλαίσια του ευρωσυστήµατος. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

του πλέον το Συµβούλιο της Νοµισµατικής Πολιτικής ενεργεί σύµφωνα µε τις 

κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Στο άρθρο 55 του “Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος” αναφέρεται 

µια ακόµα ξεχωριστή αλλά καίρια αρµοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος. Η 

Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύµατα καθώς επίσης και 

στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων και οργανισµών του χρηµατοπιστωτικού 

τοµέα: 

1. εταιριών χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

2. εταιριών πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων 

3. εταιριών αµοιβαίων εγγυήσεων 

4. ταµείων αντεγγύησης 

5.  ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος 

6. εταιριών διαµεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές 

Στόχος της Τράπεζας της Ελλάδος µέσω της προληπτικής εποπτείας είναι η 

σταθερότητα και η αποτελεσµατικότητα του πιστωτικού συστήµατος και γενικότερα 

του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της οικονοµίας. Επιπλέον, η εποπτεία αποβλέπει στη 

διαφάνεια των διαδικασιών και των όρων των συναλλαγών που υπόκεινται σε αυτήν. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος κατά την άσκηση των εποπτικών αρµοδιοτήτων της έχει το 

δικαίωµα να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σε όσους πράττουν παραβάσεις και 

υπόκεινται στον έλεγχό της. 

Στο θέµα της προληπτικής εποπτείας παρατηρούµε ότι πρώτα από όλα 

αποτελεί µια ξεχωριστή και ιδιαίτερη αρµοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος, την 

οποία την κατείχε παραδοσιακά και δεν άλλαξε τίποτα παρά την είσοδο της Ελλάδας 

στην ευρωζώνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φαίνεται να αφήνει την επιλογή 

στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες για το αν αναλάβουν αυτή την αρµοδιότητα 

παράλληλα µε την εκτέλεση της νοµισµατικής πολιτικής ή αν θα την εκχωρήσουν σε 

κάποιο άλλο ίδρυµα. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως τώρα έχει υπό την εποπτεία της 

κάποιες κατηγορίες ιδρυµάτων ενώ έχει εκχωρήσει την εποπτεία κάποιων ιδρυµάτων 

σε άλλους οργανισµούς. 
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Σε αυτό ακριβώς το σηµείο είναι που αναπτύσσεται καθηµερινά µια διαµάχη 

για το αν µια Εθνική Κεντρική Τράπεζα του Ευρωσυστήµατος και συγκεκριµένα η 

Τράπεζα της Ελλάδος είναι σε θέση να διατηρεί την εποπτεία του συνόλου της 

αγοράς ενώ παράλληλα εφαρµόζει τη νοµισµατική πολιτική. Έχουν αναπτυχθεί 

πολλά επιχειρήµατα τόσο υπέρ όσο και κατά του συνδυασµού αυτών των δυο 

αρµοδιοτήτων από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Τελειώνοντας αυτή την ενότητα της έρευνας, έγινε µια προσπάθεια για µια 

ιδιαίτερα εκτενή αναφορά στην οικονοµική, οργανωτική και νοµική διάρθρωση τόσο 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσο και της Τράπεζας της Ελλάδος. Θεωρείται 

απαραίτητη αυτή η παρουσίαση των δυο Κεντρικών Τραπεζών γιατί όλη αυτή η 

θεωρητική προσέγγιση των πραγµάτων, όπως έχει καθορισθεί από νόµους και 

καταστατικά θα µας βοηθήσει ιδιαίτερα παρακάτω για να εξετάσουµε πρακτικά πόσα 

από αυτά που είχαν οραµατιστεί οι δηµιουργοί της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” 

ισχύουν και πόσα όχι. 

Όλη αυτή η παρουσίαση θα αποτελέσει τη βάση για να εξετάσοµε αν 

πράγµατι ο καταστατικός βαθµός ανεξαρτησίας που απολαµβάνει η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ελλάδος ισχύει και στην πράξη. Μέσα από 

αυτή την παρουσίαση θα ξεκινήσουµε και την ανάλυση για το αν η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα  και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες µπορούν να συνδυάσουν τη 

λειτουργία της νοµισµατικής πολιτικής και την προληπτική εποπτεία ή όχι. 

Γενικότερα η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας 

της Ελλάδος ήταν τόσο εκτενής γιατί αυτή θα αποτελέσει τη βάση για τα επόµενα 

κεφάλαια της έρευνας.    
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Κεφάλαιο 3: Ενιαία Νοµισµατική Πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. 

 

3.1. Ορισµός και θεωρητικό υπόβαθρο της ανεξαρτησίας της 

νοµισµατικής πολιτικής 

 

Στις αρχές του 20ου αιώνα εκτός από την περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ελάχιστες ήταν οι χώρες που διέθεταν Κεντρικές Τράπεζες. Με την πάροδο του 

χρόνου ο αριθµός των χωρών αυτών αυξήθηκε και σήµερα πλέον το 90% των χωρών 

που συµµετέχουν στα Ηνωµένα Έθνη διαθέτουν Κεντρική Τράπεζα. Ο τρόπος που  οι 

Κεντρικές Τράπεζες λειτουργούν διαφοροποιείται από µέρα σε µέρα µε τις 

περισσότερες Κεντρικές Τράπεζες να προσαρµόζονται στις σύγχρονες εξελίξεις.  

Τα τελευταία χρόνια η Κεντρική Τράπεζα παύει να αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της κυβερνητικής πολιτικής. Μέχρι τότε, τόσο η χάραξη όσο και η άσκηση της 

νοµισµατικής πολιτικής αποτελούσε σηµαντικό τµήµα της συνολικής κυβερνητικής 

πολιτικής, όπου  η πολιτική εξουσία είχε την τελική ευθύνη για τα αποτελέσµατά της. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχει αρχίσει να αυξάνεται το ενδιαφέρον των 

οικονοµολόγων για τη σταθερότητα των τιµών µέσα από τη δηµιουργία µιας 

ανεξάρτητης Κεντρικής Τράπεζας. 

Χώρες από όλα τα µέρη του κόσµου όπως η Χιλή, η Βενεζουέλα, η Νέα 

Ζηλανδία αλλά και οι πρώην κοµµουνιστικές χώρες όπως η Πολωνία άρχισαν να 

σκέφτονται το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µια πιθανή αλλαγή του νόµου που 

διέπει τη λειτουργία της Κεντρικής Τράπεζας, παραχωρώντας έτσι ανεξαρτησία από 

την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είδαµε, η 

“Συνθήκη του Μάαστριχτ” στις αρχές του 1993 απαιτεί να παραχωρηθεί ανεξαρτησία 

στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες πριν από την έναρξη του Τρίτου Σταδίου της 

Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, όπως επίσης ότι η νεοσύστατη Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα θα είναι και αυτή απολύτως ανεξάρτητη από τον πολιτικό έλεγχο. 

Τριάντα χρόνια πριν ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα διέθεταν µόνο οι Ηνωµένες 

Πολιτείες της Αµερικής, η Γερµανία και η Ελβετία. 
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Η ανεξαρτησία είναι ένα από τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει 

να διαθέτει µια σύγχρονη Κεντρική Τράπεζα, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί το 

σηµαντικότερο χαρακτηριστικό και τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο 

στηρίζονται οι λειτουργίες των Κεντρικών Τραπεζών. Τα άλλα τρία χαρακτηριστικά, 

όπως είδαµε είναι η λογοδοσία, η διαφάνεια και η δηµοκρατικότητα. Τα 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά αποκτούν αξία από τη στιγµή που µια Κεντρική 

Τράπεζα γίνεται ανεξάρτητη, ενώ ταυτόχρονα η αξία τους αυξάνεται όσο αυξάνεται 

και ο βαθµός ανεξαρτησίας της. Με λίγα λόγια η διαφάνεια, η λογοδοσία και η 

δηµοκρατικότητα είναι συµπληρωµατικά χαρακτηριστικά της ανεξαρτησίας καθώς 

άρχισαν να εµφανίζονται στην ορολογία του Κεντρικού Τραπεζικού συστήµατος από 

την στιγµή που εµφανίστηκε και η ανάγκη για ανεξάρτητες Κεντρικές Τράπεζες 

παγκοσµίως. 

Σίγουρα η ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών αποτελεί τα τελευταία 

χρόνια µια από τις πιο καινοτόµες ιδέες στην ιστορία του Κεντρικού Τραπεζικού 

συστήµατος. Για να γίνει όµως καλύτερα κατανοητός ο όρος της ανεξαρτησίας θα 

είναι χρήσιµο να δούµε έναν αναλυτικό ορισµό του όρου. Σύµφωνα λοιπόν µε τον 

Alan S.Blinder (1996) ανεξαρτησία σηµαίνει δυο πράγµατα. Το πρώτο είναι ότι η 

Κεντρική Τράπεζα είναι ελεύθερη να αποφασίσει πως θα επιτύχει τους στόχους της, 

χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αναλαµβάνει να επιλέξει αυτούς τους στόχους µόνη της. 

Αντίθετα µάλιστα σε µια δηµοκρατική κοινωνία η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να θέτει 

τους στόχους και η Κεντρική Τράπεζα να αναλαµβάνει την επίτευξη αυτών.  

Μια ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί 

ελεύθερα όποια από τα εργαλεία της νοµισµατικής πολιτικής χρειάζεται για να 

επιτύχει τους στόχους της. Ο Alan Blinder πιστεύει ότι σε µια δηµοκρατική κοινωνία 

οι εκλεγµένοι εκπρόσωποι του κοινού έχουν το δικαίωµα να αποφασίζουν για 

στόχους όπως αυτοί των Κεντρικών Τραπεζών. Οι Κεντρικές Τράπεζες οφείλουν να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την επίτευξη των στόχων του κοινού.62   

Παράλληλα, ο Blinder επισηµαίνει ότι το δεύτερο χαρακτηριστικό της 

ανεξαρτησίας είναι ότι οι αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας δεν µπορούν να 

                                            
62 Alan S.Blinder (1996), “Central Banking in a Democracy”, Federal Reserve Bank of Richmond, 
September 1996. 
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προσβληθούν από κανένα τµήµα της πολιτικής ηγεσίας, εκτός από εξαιρετικές 

περιπτώσεις. Για παράδειγµα στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής ούτε ο 

Πρόεδρος, ούτε το ανώτατο δικαστήριο µπορούν να αλλάξουν την απόφαση της 

Federal Open Market Committee. Μόνο το Κογκρέσο µπορεί να αλλάξει µια 

απόφαση της Federal Open Market Committee και αυτό µπορεί να συµβεί στην 

περίπτωση που η συγκεκριµένη απόφαση ξεπερνάει τα όρια του νόµου των 

Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Αυτό είναι ένα στοιχείο σηµαντικό που καθιστά 

την Federal Reserve Bank ανεξάρτητη από πολιτικές παρεµβάσεις. Σε αντίθετη 

περίπτωση η Federal Reserve Bank δεν θα αποτελούσε µια ανεξάρτητη Κεντρική 

Τράπεζα καθώς οι αποφάσεις της θα είχαν ισχύ µέχρι το σηµείο που δεν θα ήταν 

δυσάρεστες σε κάποιους µε περισσότερη δύναµη. 

∆ίνοντας έναν αρκετά σαφή ορισµό του όρου “ανεξάρτητη” Κεντρική 

Τράπεζα µπορούµε να βρούµε σηµεία τα οποία οι οικονοµολόγοι τα έχουν 

ερµηνεύσει µε την πάροδο του χρόνου µε διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Ο James 

Forder (1996) επισηµαίνει ότι υπάρχουν δυο διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά µε την 

έννοια της ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών. Η πρώτη οµάδα οικονοµολόγων 

πιστεύει ότι οι Κεντρικές Τράπεζες θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες χωρίς ιδιαίτερα 

όρια, το οποίο σηµαίνει ότι θα πρέπει να είναι ελεύθερες να θέσουν τα επιτόκια σε 

οποιοδήποτε επίπεδο αυτές επιθυµούν.  

Με βάση αυτή τη θεωρία λειτουργούν τόσο η Bundesbank όσο και η Federal 

Reserve Bank αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η µόνη διαφορά είναι ότι η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να διαφυλάσσει τη σταθερότητα των τιµών 

στην Ευρωζώνη ενώ είναι απολύτως ελεύθερη να αποφασίσει ταυτόχρονα πως θα 

επιτύχει αυτόν το στόχο. 

Η άλλη οµάδα που ονοµάζεται “contractarian”από τον Forder, υφίσταται στη 

χώρα της Νέας Ζηλανδίας και αποτέλεσε τη βάση για την ανεξαρτησία που δόθηκε 

στην Τράπεζα της Αγγλίας τον Μάιο του 1997. Στην πραγµατικότητα η µορφή αυτή 

ανεξαρτησίας είναι ένας συνδυασµός της λογοδοσίας προς το Κοινοβούλιο µιας 

χώρας και της σύγχρονης µορφής διοίκησης όπου η αµοιβή ενός ∆ιευθυντή 

σχετίζεται άµεσα µε την απόδοση του. Στην Αγγλία για παράδειγµα ο Υπουργός 

Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών θέτει έναν στόχο για τον πληθωρισµό, τον 
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οποίο η Επιτροπή της Νοµισµατικής Πολιτικής καθοδηγούµενη από το ∆ιοικητή της 

Τράπεζας της Αγγλίας πρέπει να αποφασίσει τον καλύτερο τρόπο µε τον οποίο θα 

επιτύχει το συγκεκριµένο στόχο.  

Για να επιτύχει το στόχο της η Κεντρική Τράπεζα έχει µόνο ένα εργαλείο της 

νοµισµατικής πολιτικής, τα επιτόκια, και κανένα άλλο όπως συµβαίνει σε άλλες 

χώρες. Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας είναι υπόλογος να λογοδοτήσει µέσω 

αναφοράς σε επιτροπή του Υπουργείου Οικονοµικών που εξετάζει αν ο στόχος που 

έχει τεθεί επιτεύχθηκε ή όχι. Αν ο στόχος του πληθωρισµού δεν έχει επιτευχθεί τότε ο 

∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει γραπτές 

εξηγήσεις γιατί δεν επιτεύχθηκε ο στόχος που είχε τεθεί.63 

Στην πραγµατικότητα η θεωρία των “contractarian” παραπέµπει περισσότερο 

σε µια σύγχρονη µορφή διαχείρισης ενός έργου, όπου ο υπεύθυνος του έργου είναι ο 

αρµόδιος να λάβει αποφάσεις αλλά και στο τέλος να λογοδοτήσει για τον βαθµό 

επιτυχίας του έργου, και λιγότερο σε µια σύγχρονη ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα. 

Επιπλέον από τη στιγµή που ο ∆ιοικητής και η οµάδα εργασίας του δεν έχουν την 

ελευθερία να χρησιµοποιήσουν όποιο µέσο νοµισµατικής πολιτικής θεωρούν 

κατάλληλο για την κάθε περίπτωση τότε µπορούµε να πούµε ότι αυτό δεν είναι 

ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα. 

Οι Grilli, Masciandaro και Tabellini το 1991, όπως και οι Alesina και 

Summers (1992) προχώρησαν και έκαναν έναν επιπλέον διαχωρισµό στην 

ανεξαρτησία και µίλησαν για οικονοµική και πολιτική ανεξαρτησία. Ως πολιτική 

ανεξαρτησία θεωρείται η ικανότητα της Κεντρικής Τράπεζας να επιλέξει τον τελικό 

της στόχο αυτόνοµα χωρίς να επηρεάζεται από την πολιτική ηγεσία της χώρας. 

Σύµφωνα µε τους συγκεκριµένους συγγραφείς η πολιτική ανεξαρτησία 

προστατεύεται και αναδεικνύεται ή όχι από: (α) τη διάρκεια της θητείας του ∆ιοικητή 

και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, (β) τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα µέλη της κυβέρνησης, (γ) τις επίσηµες αρµοδιότητες 

της Κεντρικής Τράπεζας. 

                                            
63 James Forder (1996), “On the assessment and implementation of “institutional” remedies”, Oxford 
Economic Paper, pp.39-51, 1996.  
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Ως οικονοµική ανεξαρτησία θεωρείται η ικανότητα της Κεντρικής Τράπεζας 

να χρησιµοποιήσει χωρίς κανέναν περιορισµό τα απαραίτητα µέσα της νοµισµατικής 

πολιτικής έτσι ώστε να επιτύχει το στόχο που έχει θέσει. Η οικονοµική ανεξαρτησία 

προστατεύεται και αναδεικνύεται από: (α) την επίδραση που ασκεί η κυβέρνηση στην 

Κεντρική Τράπεζα για δανεισµό και πολλές φορές και το ποσό του δανεισµού, (β) τη 

φύση των νοµισµατικών µέσων που χρησιµοποιεί η Κεντρική Τράπεζα.64 

Ο Fischer (1995) στη δική του προσέγγιση εισάγει έναν καινούργιο 

διαχωρισµό για την ανεξαρτησία, την “ανεξαρτησία του στόχου” και την 

“ανεξαρτησία των µέσων”. Οι µορφές ανεξαρτησίας που εισάγει ο Fischer 

ταυτίζονται µε τις µορφές ανεξαρτησίας που αναφέρουν στα έργα τους ο Grilli et al 

και οι Alesina και Summers. Ως “ανεξαρτησία του στόχου” ο Fischer θεωρεί την 

αυτονοµία µιας Κεντρικής Τράπεζας να θέσει µόνη της τους στόχους που θέλει να 

επιτύχει και ως “ανεξαρτησία των µέσων” θεωρεί την αυτονοµία να επιλέξει  τα µέσα 

της νοµισµατικής πολιτικής που θεωρεί καταλληλότερα για την επίτευξη του στόχου 

της. Η “ανεξαρτησία του στόχου” είναι ταυτόσηµη µε την πολιτική ανεξαρτησία ενώ 

η “ανεξαρτησία των µέσων” είναι  ταυτόσηµη µε την οικονοµική ανεξαρτησία. 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω µπορούµε να βγάλουµε έναν πιο 

ολοκληρωµένο ορισµό για την ανεξαρτησία και να πούµε ότι ανεξάρτητη είναι η 

Κεντρική Τράπεζα που έχει την αυτονοµία να επιλέξει το στόχο της αλλά 

ταυτόχρονα έχει την ελευθερία να αποφασίσει ποιο από τα νοµισµατικά εργαλεία θα 

χρησιµοποιήσει για να επιτύχει τελικά τον στόχο της. Αυτό σηµαίνει ότι η Κεντρική 

Τράπεζα είναι ανεξάρτητη όταν έχει τόσο “οικονοµική ανεξαρτησία” όσο και 

“πολιτική ανεξαρτησία”.  

Τέλος πρέπει να επισηµανθεί ότι για να είναι ανεξάρτητη µια Κεντρική 

Τράπεζα θα πρέπει να έχει την ελευθερία να πραγµατοποιεί πολιτικά µη αποδεκτά 

πράξεις από το κοινό όπως για παράδειγµα να αυξήσει τα επιτόκια όταν ο κόσµος 

περιµένει το αντίθετο, αν αυτό εξυπηρετεί την αποτελεσµατικότερη επίτευξη των 

στόχων της. Βασικό σηµείο για να µην ξεπεραστούν τα όρια της ανεξαρτησίας είναι 

                                            
64 Vittorio Grilli, Donato Masciandaro and Guido Tabellini (1991), “Institutions and policies”, 
Economic Policy, October 1991. 
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το γεγονός ότι ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να επιλέγεται από τους 

δηµοκρατικά εκλεγµένους πολιτικούς αρχηγούς. 

 

3.2. Επιχειρήµατα για την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας 

στην άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής.   

 

Η θεωρία για την ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα ξεκινάει από τη στιγµή που 

θεωρήθηκε ότι η νοµισµατική πολιτική καθορίζεται ως εσωτερικό φαινόµενο της 

οικονοµίας και είναι το αποτέλεσµα των στρατηγικών επιδράσεων µεταξύ των 

συµµετεχόντων σε αυτήν. Παλαιότερες οικονοµικές έρευνες θεωρούσαν τη 

νοµισµατική πολιτική ως ένα φαινόµενο της οικονοµίας που καθορίζονταν από 

εξωτερικούς παράγοντες µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η ανάπτυξη µοντέλων, 

θεωριών ή ακόµα και απλών σκέψεων για διαµόρφωση του νόµου έτσι ώστε να 

αποδίδεται ανεξαρτησία στην Κεντρική Τράπεζα. 

Τα υψηλά ποσοστά πληθωρισµού που έλαβαν χώρα στις δεκαετίες του 1970 

και του 1980 στις περισσότερες βιοµηχανικές χώρες του κόσµου, οδήγησαν τον 

Kenneth Rogoff (1985) να επιχειρηµατολογήσει για πρώτη φορά, για το ενδεχόµενο 

να ανατεθεί σε έναν συντηρητικό κεντρικό τραπεζίτη ο σχεδιασµός και η εφαρµογή 

της νοµισµατικής πολιτικής. Κατά τη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης της έννοιας της 

ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας έχουν αναπτυχθεί αρκετά επιχειρήµατα που 

εξηγούν και επιβεβαιώνουν γιατί το Κεντρικό Τραπεζικό σύστηµα οφείλει να κινηθεί 

προς αυτή την κατεύθυνση. Τα πιο πειστικά από αυτά όµως είναι: (α) ο χαµηλότερος 

ρυθµός πληθωρισµού, (β) τα µειονεκτήµατα των πολιτικών σε θέµατα της 

νοµισµατικής πολιτικής, (γ) η συµβολή της ανεξαρτησίας στην επιτυχία των 

προγραµµάτων σύγκλισης και (δ) η αξιοπιστία. 

Η διατήρηση του ρυθµού πληθωρισµού σε χαµηλά επίπεδα είναι θετικό 

στοιχείο µιας οικονοµίας για δυο λόγους. Πρώτον, ένα σταθερό επίπεδο τιµών δίνει 

τη δυνατότητα στην οικονοµία να λειτουργεί πιο αποτελεσµατικά και να µη χάνονται 

άσκοπα διαθέσιµοι πόροι. Όταν το επίπεδο των τιµών παραµένει σταθερό, οι 

άνθρωποι µπορούν να λάβουν καλύτερες αποφάσεις τόσο στο επίπεδο της 
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κατανάλωσης όσο και της επένδυσης, χωρίς να πρέπει να συνυπολογίσουν την 

πιθανή αύξηση των τιµών στο µέλλον. 

∆εύτερον, ο πληθωρισµός αποτελεί µια µορφή φορολογίας για τους ιδιώτες 

τόσο για αυτούς που έχουν καταθέσεις όσο και για αυτούς που διατηρούν κρατικά 

οµόλογα. Υπό συνθήκες υψηλού πληθωρισµού οι πολίτες µιας χώρας έχουν ένα 

ιδιαίτερο κίνητρο για να µειώσουν τις καταθέσεις τους και να αποφύγουν έτσι τον 

έµµεσο φόρο του πληθωρισµού. Γενικότερα, ο υψηλός πληθωρισµός είναι ένα 

φαινόµενο που µειώνει καθηµερινά την αγοραστική αξία του χρήµατος και συνεπώς 

την αγοραστική δύναµη των νοικοκυριών. 

Είναι γεγονός ότι ένα µεγάλο τµήµα της θεωρίας της ανεξαρτησίας των 

Κεντρικών Τραπεζών έχει στηριχθεί στο επιχείρηµα του χαµηλού πληθωρισµού. 

Πολλοί συγγραφείς υποστήριξαν ότι χώρες µε ανεξάρτητες Κεντρικές Τράπεζες 

έχουν χαµηλότερους ρυθµούς πληθωρισµού σε σχέση µε χώρες που διαθέτουν 

εξαρτηµένη από την πολιτική ηγεσία Κεντρική Τράπεζα. Ο Gowland (1997) δίνει µια 

άλλη διάσταση στη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην Κεντρική Τράπεζα και τον 

ρυθµό πληθωρισµού αναφέροντας ότι η συσχέτιση δεν αποδεικνύει και αιτιότητα.   

Αντίθετα µάλιστα συµπληρώνοντας το συλλογισµό του πιστεύει ότι υπάρχει 

κάποια σχέση που συνδέει αυτές τις δύο παραµέτρους η οποία είναι ότι οι χώρες µε 

χαµηλό πληθωρισµό έχουν ταυτόχρονα υιοθετήσει και ανεξάρτητη Κεντρική 

Τράπεζα ή ότι η αποστροφή προς τον πληθωρισµό µπορεί να οδηγήσει τόσο σε 

χαµηλό πληθωρισµό όσο και σε ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα.  

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Γερµανίας που έχει και χαµηλό 

πληθωρισµό και ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα. Η Γερµανία ως χώρα έχει δείξει µία 

ιδιαίτερη προσπάθεια για διατήρηση χαµηλού ρυθµού πληθωρισµού τόσο για 

ιστορικούς λόγους όσο και για λόγους κουλτούρας ενώ παράλληλα έχει επιλέξει η 

Bundesbank να αποτελεί µία από τις πιο ανεξάρτητες Κεντρικές Τράπεζες 

παγκοσµίως
65. 

 Η άποψη που εξέφρασε ο Gowland φαίνεται να προσεγγίζει περισσότερο την 

πραγµατικότητα από ότι οι παλαιότερες θεωρίες. Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε 

να πούµε ότι ο χαµηλός ρυθµός πληθωρισµού και η ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα 
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αποτελούν τάσεις ταυτόσηµες στη σηµερινή κοινωνία. Αυτό σηµαίνει ότι οι χώρες 

που έχουν αποφασίσει να καταπολεµήσουν τους υψηλούς ρυθµούς πληθωρισµού 

µέσα στα µέτρα που λαµβάνουν είναι η απόδοση ανεξαρτησίας στην Κεντρική 

Τράπεζα. Η Κεντρική Τράπεζα και µόνο δεν µπορεί να συντελέσει στη µείωση του 

ρυθµού πληθωρισµού αν τόσο η πολιτική ηγεσία όσο και ο πληθυσµός της χώρας δεν 

έχουν συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα. 

Ένα διαφορετικό επιχείρηµα πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η οικονοµική 

θεωρία για να αποδοθεί ανεξαρτησία στην Κεντρική Τράπεζα µιας χώρας είναι τα 

µειονεκτήµατα που έχουν οι πολιτικοί σε θέµατα που αφορούν το σχεδιασµό και την 

υλοποίηση της νοµισµατικής πολιτικής. Το επιχείρηµα αυτό ανάλογα µε το 

συγγραφέα έχει λάβει διαφορετική µορφή στη σύγχρονη θεωρία της ανεξαρτησίας 

των Κεντρικών Τραπεζών.  

Ο Friedman (1968) και ο Laidler (1982) έχουν επικεντρωθεί κυρίως στην 

άγνοια των πολιτικών να αντεπεξέλθουν σε θέµατα γενικότερα της οικονοµίας µιας 

χώρας. Πιστεύουν ότι η οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας µπορεί πιο εύκολα να 

επιτευχθεί όταν οι πολιτικοί δεν θα έχουν τη δύναµη να διαχειριστούν την οικονοµία 

µε απόλυτη ελευθερία. 

Ο Friedman συγκεκριµένα υποστηρίζει την ύπαρξη κανόνων που θα µπορούν 

να υπερκαλύψουν την έλλειψη των γνώσεων των πολιτικών. Ο Laidler επισηµαίνει 

ότι το χειρότερο σηµείο της νοµισµατικής πολιτικής είναι όταν αυτή σχεδιάζεται από 

ανθρώπους που δεν τη γνωρίζουν. Ο Friedman επιπλέον σηµειώνει ότι τόσο οι 

πολιτικοί όσο και οι Κεντρικοί Τραπεζίτες έχουν στερηθεί το δικαίωµα, λόγω 

ιστορικών γεγονότων, να λειτουργούν υπό πλήρη ελευθερία και για αυτό θα πρέπει 

να τους τεθούν κανόνες ώστε να µπορούν να διαχειριστούν καλύτερα αυτή την 

εξουσία.  

Ο Alberto Alesina, ο οποίος ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε τη σχέση που υπάρχει 

ανάµεσα στη νοµισµατική πολιτική και την πολιτική ηγεσία, κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι η µακροοικονοµία και οι πολιτικοί είναι πολύ βαθιά συνδεδεµένοι 

                                                                                                                             
65 David Gowland (1997), “Banking on change”, London: Politea, 1997 
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ενώ οι εκλογές µπορούν να χαθούν ή να κερδηθούν ως αποτέλεσµα των γενικότερων 

οικονοµικών συνθηκών
66. 

Σύµφωνα µε τον Alesina (1987) υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που 

µπορούν να συνδέσουν τη µακροοικονοµία και το πολιτικό σύστηµα. Στην πρώτη 

περίπτωση υπάρχει η παραδοχή ότι ο µοναδικός στόχος των πολιτικών παρατάξεων 

είναι να παραµείνουν όσο περισσότερο µπορούν στην εξουσία, χωρίς να 

ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα αποτελέσµατα της πολιτικής τους στην οικονοµία 

εκτός κι αν αυτά επηρεάζουν τις εκλογικές επιλογές των ψηφοφόρων. Σε αυτό το 

µοντέλο σε ένα πολιτικό σύστηµα που υπάρχουν δύο πολιτικά κόµµατα, οι προτάσεις 

των πολιτικών θα είναι σχεδόν ίδιες, αν εκλεγούν, για την οικονοµική πολιτική
67. 

Στη δεύτερη περίπτωση υποθέτουµε ότι διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις 

έχουν διαφορετικές προτεραιότητες όσον αφορά την οικονοµική τους πολιτική, 

πιθανόν λόγω διαφορετικού ιδεολογικού υπόβαθρού. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει 

µία αβεβαιότητα για τις επιλογές των ψηφοφόρων στις εκλογές καθώς εδώ παίζουν 

πλέον ρόλο και τα αποτελέσµατα της οικονοµικής πολιτικής και το ιδεολογικό 

υπόβαθρο των ψηφοφόρων. Σε αυτή την περίπτωση οι παρατάξεις κερδίζουν το 

δικαίωµα στη δηµιουργία οικονοµικής πολιτικής µέσα από την εκλογική διαδικασία 

χωρίς κανείς να γνωρίζει τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής
68.  

Οι δύο παραπάνω περιπτώσεις αποτελούν για τον Alesina οικονοµικά 

µοντέλα, στα οποία προσθέτοντας ή αφαιρώντας ή και διαφοροποιώντας µία 

παράµετρο µπορούν να αλλάξουν εντελώς συµπεράσµατα. Στην πράξη αυτό που 

συµβαίνει είναι ότι οι πολιτικοί δεν έχουν κανένα πρόβληµα να χρησιµοποιήσουν τη 

νοµισµατική πολιτική κατά τέτοιον τρόπο που θα διευκόλυνε την επανεκλογή τους 

στην επόµενη εκλογική διαδικασία. Οι πολιτικοί µπορούν κάλλιστα να αυξήσουν τις 

κρατικές δαπάνες µειώνοντας έτσι την ανεργία µετά από 12 µήνες χωρίς όµως να 

αυξηθεί ο πληθωρισµός για τα επόµενα δύο χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο µπορούν να 

                                            
66 Alberto Alesina, “Politics and business cycles in industrial democracies”, Harvard University, 
NBER and CERP. 
67 Alberto Alesina (1987), “Macroeconomic policy in a two-party system as a repeated game”, 
Quarterly journal of economics, 1987. 
68 Alberto Alesina (1987), “Macroeconomic policy in a two-party system as a repeated game”, 
Quarterly journal of economics, 1987. 
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προχωρήσουν σε εκλογές, έχοντας τα θετικά αποτελέσµατα του υψηλού 

πληθωρισµού, και να τις κερδίσουν. 

Θα πρέπει επιπλέον να σηµειωθεί ότι η νοµισµατική πολιτική για την 

υλοποίησή της χρειάζεται ένα µακρύ χρονικό διάστηµα. Τα αποτελέσµατα της 

νοµισµατικής πολιτικής στον πληθωρισµό έρχονται µε σηµαντική καθυστέρηση, µε 

αποτέλεσµα τα αποτελέσµατά της να µην είναι άµεσα ορατά. Οι πολιτικοί τόσο στις 

δηµοκρατικές όσο και στις µη δηµοκρατικές χώρες είναι γνωστοί τόσο για την 

ανυποµονησία τους όσο και την µικρή χρονική διάρκειας ορίζοντες. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα να µην µπορούν να δείξουν ιδιαίτερη κατανόηση στην χρονική 

υστέρηση που υπάρχει για τα αποτελέσµατα της νοµισµατικής πολιτικής.  

Συνεπώς, αν δοθεί η διαχείριση της νοµισµατικής πολιτικής στην πολιτική 

ηγεσία το µόνο που µπορεί να συµβεί είναι να δηµιουργούν νοµισµατική πολιτική µε 

βάση τα καθηµερινά αποτελέσµατα και κέρδη σε µικρό χρονικό ορίζοντα 

θυσιάζοντας έτσι το µέλλον της οικονοµίας. 

Το τρίτο επιχείρηµα για τις ανεξάρτητες Κεντρικές Τράπεζες είναι ιδιαίτερα 

σύγχρονο και έχει άµεση εφαρµογή µε τα δρώµενα της Ευρωζώνης. Μία ανεξάρτητη 

Κεντρική Τράπεζα συµβάλλει µε τη λειτουργία της στη σταθεροποίηση και µείωση 

του δηµόσιου χρέους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι πριν λίγα χρόνια κάποιες από τις 

χώρες - µέλη της Ευρωζώνης, και κάποιες ακόµα και σήµερα, βρέθηκαν αντιµέτωπες 

µε αυτή την κατάσταση όταν η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” έθεσε έναν αριθµό 

κριτηρίων σύγκλισης καθώς και ένα χρονοδιάγραµµα για τη συµµετοχή στην 

Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. 

Μέσα στα κριτήρια που έθετε η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” υπήρχαν και αυτά 

που σχετίζονται µε τη δηµοσιονοµική κατάσταση µιας χώρας, όπως αυτή 

απεικονίζεται µέσα από το δείκτη του δηµόσιου χρέους και των δηµοσιονοµικών 

ελλειµµάτων. Όπως ήδη έχει αναφερθεί στην εισαγωγή αυτής της διδακτορικής 

διατριβής η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” έθεσε ως στόχο ότι το δηµόσιο χρέος πρέπει 

να είναι κάτω από το 60% του ΑΕΠ και το δηµοσιονοµικό χρέος ως ποσοστό του 

ΑΕΠ να είναι κάτω από 3%. 

 Ο λόγος που τέθηκαν αυτά τα δηµοσιονοµικά κριτήρια από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση είναι γιατί ήθελαν να αποφευχθούν φαινόµενα όπου µία χώρα µε υψηλό 
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δηµόσιο χρέος θα εισέρχονταν στην Ευρωζώνη και θα δηµιουργούσε πληθωριστικές 

πιέσεις σε όλη την περιοχή. Αν οι επενδυτές θεωρήσουν ότι υπάρχει κίνδυνος σε µία 

χώρα κήρυξης του δηµοσίου σε µερική ή ολική πτώχευση, θα προσπαθήσουν να 

απαλλαγούν από τα κρατικά οµόλογα που θα κατέχουν µε αποτέλεσµα η τιµή των 

οµολόγων να πέσει δραµατικά. Τότε, η Κεντρική Τράπεζα της συγκεκριµένης χώρας 

για να αποφευχθεί η κρίση στην αγορά των οµολόγων, θα αναγκάζονταν να αγοράσει 

όσα κρατικά οµόλογα θα πωλούνταν, µε τελικό αποτέλεσµα την αύξηση του 

επιπέδου των τιµών στο σύνολο της ευρωζώνης. 

Από τα στατιστικά στοιχεία του 1992 γινόταν φανερό ότι κάποιες χώρες δεν 

θα κατάφερναν ως το 1999 να επιτύχουν τους δηµοσιονοµικούς στόχους της 

“Συνθήκης του Μάαστριχτ”. Η Ελλάδα, η Ιταλία και το Βέλγιο τη συγκεκριµένη 

περίοδο είχαν δηµόσιο χρέος που ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν πάνω από 100%. 

Σύµφωνα µε τον Μουρµούρα (2003) για την επίτευξη του δηµοσιονοµικού στόχου 

εκτός από ένα αυστηρό σταθεροποιητικό πρόγραµµα σύγκλισης από την κυβέρνηση, 

ρόλο έχει και η ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα της κάθε χώρας.  

Ο συγγραφέας παίρνοντας ως παράδειγµα τη χώρα της Ελλάδας εξηγεί πόσο 

σηµαντικός µπορεί να είναι ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος στην επίτευξη του 

δηµοσιονοµικού στόχου. Στην Ελλάδα µεγάλο µέρος των δηµοσίων εσόδων 

προέρχονταν από τον πληθωριστικό φόρο δηλαδή τη σιωπηρή φορολόγηση των 

ονοµαστικών χρηµατικών διαθεσίµων των νοικοκυριών. Έχοντας µία ανεξάρτητη 

Κεντρική Τράπεζα αυτό θεωρητικά σηµαίνει σηµαντικές απώλειες των δηµοσίων 

εσόδων, καθώς ο στόχος είναι πάντα τα χαµηλά ποσοστά πληθωρισµού, γεγονός που 

θα µπορούσε να µειώσει τις πιθανότητες του προγράµµατος σύγκλισης. Επιπλέον, 

έχοντας µία εξαρτηµένη Κεντρική Τράπεζα η εκάστοτε κυβέρνηση θα µπορούσε να 

έχει πιστωτικές διευκολύνσεις για τη χρηµατοδότηση των δηµοσιονοµικών 

ελλειµµάτων.  

Παρόλα αυτά ο καθηγητής Μουρµούρας αποδεικνύει ότι ο διορισµός ενός 

ανεξάρτητου ∆ιοικητή που έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση της 

σταθερότητας των τιµών και αρνείται τη χρηµατοδότηση δηµοσιονοµικών 

ελλειµµάτων, είναι ένας επιπλέον λόγος για την επιτυχία του σταθεροποιητικού 

προγράµµατος. Αυτό συµβαίνει γιατί ένας ανεξάρτητος ∆ιοικητής λειτουργεί ως 
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εγγυητής της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας καθώς οι εύκολοι τρόποι χρηµατοδότησης 

των δηµόσιων ελλειµµάτων όπως η κοπή νέου χρήµατος ή η µαζική αγορά οµολόγων 

του δηµοσίου δεν είναι πλέον διαθέσιµη από την Κεντρική Τράπεζα. Με αυτόν τον 

τρόπο ο ∆ιοικητής µιας ανεξάρτητης Κεντρικής Τράπεζας επιβάλλει δηµοσιονοµική 

πειθαρχία σε µία κυβέρνηση µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται και το 

σταθεροποιητικό πρόγραµµα σύγκλισης και χαµηλά ποσοστά πληθωρισµού
69. 

Η δηµιουργία µιας ανεξάρτητης Κεντρικής Τράπεζας εκτός από το 

πρόγραµµα δηµοσιονοµικής σύγκλισης συµβάλλει καθηµερινά στην επίτευξη των 

δηµοσιονοµικών στόχων µιας κυβέρνησης καθώς η µείωση του πληθωρισµού 

επιφέρει µείωση των ονοµαστικών επιτοκίων µε αποτέλεσµα χαµηλότερες δαπάνες 

για την κάλυψη του δηµόσιου χρέους. 

Τα δύο πρώτα επιχειρήµατα, του χαµηλού πληθωρισµού και τα 

µειονεκτήµατα των πολιτικών στη σχεδίαση της νοµισµατικής πολιτικής, δεν είναι 

ιδιαίτερα πειστικά για την εκχώρηση ανεξαρτησίας σε µία Κεντρική Τράπεζα. Αυτό 

συµβαίνει γιατί δεν αποδεικνύεται έµπρακτα ότι δίνοντας ανεξαρτησία σε µία 

Κεντρική Τράπεζα ο ρυθµός πληθωρισµού της συγκεκριµένης χώρας σίγουρα θα 

µειωθεί αλλά τελικά µάλλον είναι ένας από τους παράγοντες που συντελούν στο 

επιθυµητό αποτέλεσµα. 

 Όσον αφορά το επιχείρηµα της άγνοιας των πολιτικών µπορεί κάποιος να 

υποστηρίξει ότι αυτό δεν αποτελεί τόσο ισχυρό λόγο για τη δηµιουργία µιας 

ανεξάρτητης Κεντρικής Τράπεζας αλλά περισσότερο για τη δηµιουργία κανόνων. 

Επιπλέον η θεωρία του “πολιτικού κύκλου” βασίζεται περισσότερο σε κυνικούς 

πολιτικούς και αγνώµονες ψηφοφόρους παρά σε µία πραγµατική κοινωνία. 

Το πιο πειστικό από τα επιχειρήµατα που έχουν αναπτυχθεί για την εκχώρηση 

ανεξαρτησίας στις Κεντρικές Τράπεζες είναι η αξιοπιστία λόγων και πράξεων. 

Αξιοπιστία σηµαίνει η ικανότητα κάποιου να πείθει ότι η άποψή του είναι αληθινή ή 

ότι τα κίνητρα µε τα οποία λειτουργεί κάποιος είναι επίσης αληθινά ή ότι µπορούµε 

να εµπιστευθούµε τελικά την άποψη κάποιων. Στην οικονοµική θεωρία αξιοπιστία 

                                            
69 Ιωάννης Α. Μουρµούρας (2003), “ Νέες προκλήσεις της οικονοµικής πολιτικής στην εποχή του 
ευρώ”, Επιστηµονική Βιβλιοθήκη Κριτική, Νοέµβριος 2003 
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σηµαίνει ότι οι οικονοµικοί παράγοντες της αγοράς δείχνουν εµπιστοσύνη στην 

προσπάθεια των διαµορφωτών της νοµισµατικής πολιτικής για χαµηλό πληθωρισµό. 

Η οικονοµική υπόθεση που αναπτύχθηκε εδώ είναι ότι σε περίπτωση που το 

επίπεδο απασχόλησης σε µία χώρα είναι κάτω από το επίπεδο που επιδίωκε η 

πολιτική εξουσία, τότε µπορεί η κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόµενο άσκησης µιας 

επεκτατικής νοµισµατικής πολιτικής µε στόχο την αύξηση του επιπέδου της 

απασχόλησης. Ο ιδιωτικός όµως τοµέας γνωρίζοντας την επιδίωξη της κυβέρνησης, η 

οποία παρεµβαίνει για να αυξήσει το επίπεδο της απασχόλησης, µειώνοντας τους 

πραγµατικούς µισθούς, απαντάει µε αξιώσεις για υψηλότερους µισθούς, µειώνοντας 

έτσι τα οποία κέρδη σε όρους αυξηµένης απασχόλησης. Αυτό το παράδειγµα δείχνει 

έµπρακτα το πρόβληµα της έλλειψης αξιοπιστίας στη νοµισµατική πολιτική, ενώ 

ταυτόχρονα εξηγεί πολύ χαρακτηριστικά το φαινόµενο του 

“στασιµοπληθωρισµού”.70 

Ο Ken Rogoff (1985) πρότεινε µέσα από την έρευνά του ότι µία κυβέρνηση 

µπορεί να αποφύγει την ανεπιθύµητη κατάσταση που αναφέρθηκε παραπάνω, 

υψηλός ρυθµός πληθωρισµού σε συνάρτηση µε χαµηλό επίπεδο απασχόλησης, 

δηµιουργώντας µία ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα που θα της εκχωρηθεί το 

δικαίωµα καθορισµού της νοµισµατικής πολιτικής. Μία ανεξάρτητη Κεντρική 

Τράπεζα η οποία έχει στόχο τη σταθερότητα των τιµών και το χαµηλό ρυθµό 

αύξησης της προσφοράς χρήµατος µπορεί να παρέχει αξιοπιστία στη νοµισµατική 

πολιτική, µε αποτέλεσµα τον χαµηλό ρυθµό πληθωρισµού που επιτυγχάνεται από την 

επίδραση που έχει η αυξηµένη αξιοπιστία στις πληθωριστικές προσδοκίες του 

ιδιωτικού τοµέα
71.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα του τι αποτελέσµατα µπορεί να έχει η 

απόκτηση αξιοπιστίας στην πράξη έλαβε χώρα στην περίοδο 1990 - 1997, τότε που η 

Bundesbank κατείχε υψηλό βαθµό αξιοπιστίας ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας όχι. Ο 

ρυθµός πληθωρισµού της Γερµανίας ήταν υψηλότερος από αυτόν της Αγγλίας αλλά 

οι προσδοκίες για τον πληθωρισµό στη Γερµανία ήταν περίπου 2% ενώ στην Αγγλία 

                                            
70 Ιωάννης Α. Μουρµούρας (2003), “ Νέες προκλήσεις της οικονοµικής πολιτικής στην εποχή του 
ευρώ”, Επιστηµονική Βιβλιοθήκη Κριτική, Νοέµβριος 2003. 
71 Stanley Fischer (1995), “Central Banking independence revisited”, AEA papers and proceedings, 
Vol.85, No 2, May 1995. 
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ήταν περίπου 5%. Μετά τη συνένωση της Γερµανίας ο ρυθµός πληθωρισµού 

αυξήθηκε αλλά οι παράγοντες της αγοράς δεν αύξησαν τις πληθωριστικές τους 

προσδοκίες γιατί πίστεψαν ότι η Bundesbank θα επαναφέρει τον ρυθµό πληθωρισµού 

σε χαµηλά επίπεδα.  

Παράλληλα στην Αγγλία ο χαµηλός ρυθµός πληθωρισµού δεν οδήγησε τελικά 

σε χαµηλές πληθωριστικές προσδοκίες. Μέσα από αυτό το γεγονός αποδεικνύεται η 

σπουδαιότητα της αξιοπιστίας στη νοµισµατική πολιτική, από τη στιγµή µάλιστα που 

οι προσδοκίες για τον πληθωρισµό είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν 

τον πραγµατικό ρυθµό πληθωρισµού
72. Γενικά η αξιοπιστία είναι ένα χαρακτηριστικό 

που αποκτάται δύσκολα και πολλές φορές µε αρκετό κόστος αλλά ταυτόχρονα 

µπορεί πολύ εύκολα να χαθεί. 

Οι περισσότεροι από τους συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί µε το Κεντρικό 

Τραπεζικό σύστηµα πιστεύουν ότι αξιοπιστία δεν µπορούν να αποκτήσουν όλες οι 

Κεντρικές Τράπεζες αλλά µόνο αυτές που είναι ανεξάρτητες από πολιτικές 

παρεµβάσεις. Επιπλέον πιστεύεται ότι µία ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα δεν 

πρόκειται να υποφέρει από το πρόβληµα της “χρονικής ασυνέπειας” που πρώτοι 

αναφέρουν οι Kydlland και Prescott το 1986.  

Ο Gowland παροµοιάζει το πρόβληµα της “χρονικής ασυνέπειας” µε αυτό 

των εξετάσεων. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή τη θεωρία το µεγάλο κέρδος των µαθητών 

από τις εξετάσεις είναι η επανάληψη των µαθηµάτων. Όταν οι καθηγητές 

ανακοινώσουν ότι οι εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν σε µία εβδοµάδα, οι µαθητές 

θα ξεκινήσουν επανάληψη για να αυξήσουν τις γνώσεις τους στα µαθήµατα. 

Φθάνοντας στην ηµέρα των εξετάσεων οι καθηγητές µπορούν να αποφασίσουν την 

ακύρωση των εξετάσεων αφού ο στόχος της επανάληψης θα έχει ήδη επιτευχθεί. 

Παρόµοια, στη νοµισµατική πολιτική µπορεί να ανακοινωθεί ότι αύριο θα 

υπάρξει αποπληθωρισµός. Αν οι παράγοντες της αγοράς πιστέψουν την ανακοίνωση, 

θα µειώσουν τις πληθωριστικές τους προσδοκίες σύµφωνα µε τη νοµισµατική 

πολιτική. Έτσι ακόµα και αν οι αρχές δεν προχωρήσουν σε αποπληθωρισµό την 

επόµενη µέρα, τότε θα έχουν το κέρδος του χαµηλού ρυθµού πληθωρισµού και του 

υψηλού επιπέδου απασχόλησης χωρίς να έχουν εφαρµόσει την πολιτική που είχαν 
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ανακοινώσει. Σε αυτήν την περίπτωση βρίσκει πλήρη πρακτική εφαρµογή το 

πρόβληµα της “χρονικής ασυνέπειας” (time - inconsistency) στην οικονοµία, όπου οι 

αρχές µπορούν να ανακοινώνουν αποπληθωρισµό και να µην τον πράττουν 

εισπράττοντας όµως όλα τα οφέλη από µία τέτοια ανακοίνωση. 

Το πρόβληµα όµως ξεκινάει όταν οι παράγοντες της αγοράς δεν θα πιστέψουν 

την ανακοίνωση των αρχών ενώ οι αρχές θα κάνουν πράξη την ανακοίνωσή τους. Σε 

αυτή την περίπτωση οι παράγοντες της αγοράς δεν θα έχουν προσαρµόσει τις 

πληθωριστικές τους προσδοκίες και έτσι το κόστος από τον αποπληθωρισµό της 

οικονοµίας θα είναι πολύ µεγαλύτερο. Αυτή ακριβώς ήταν η κατάσταση στην Αγγλία 

την περίοδο 1973 - 1983 όταν η πρωθυπουργός κα Θάτσερ ήθελε να µειώσει το 

ρυθµό πληθωρισµού µε κάθε κόστος και προχωρούσε σε αποπληθωρισµό της 

οικονοµίας χωρίς όµως να την πιστεύουν οι παράγοντες της αγοράς.  

 Το πρόβληµα της “χρονικής ασυνέπειας” επιλύεται εύκολα όταν υπάρχει 

αξιόπιστη Κεντρική Τράπεζα για τη χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής. Αυτό 

συµβαίνει γιατί η ύπαρξη αξιόπιστης ανεξάρτητης Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί µία 

δέσµευση για τους παράγοντες της αγοράς που ακόµα και αν αυξηθεί κάποια στιγµή 

ο ρυθµός πληθωρισµού η Κεντρική Τράπεζα θα κάνει ότι είναι δυνατό για να 

επανέλθει το επίπεδο των τιµών σε χαµηλά επίπεδα, έτσι και αυτοί θα διατηρήσουν 

τις πληθωριστικές τους προσδοκίες σε χαµηλά επίπεδα.  

Στα πλαίσια της Ευρωζώνης, όπως έχουµε δει, η χάραξη της νοµισµατικής 

πολιτικής έχει φύγει από τα χέρια των τοπικών αρχών και πραγµατοποιείται από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επιπλέον όλα τα κράτη - µέλη έχουν έναν ορισµένο 

ρυθµό πληθωρισµό που τους έδωσε τη δυνατότητα να συµµετέχουν στην Ευρωζώνη 

και οι ανεξάρτητες Κεντρικές Τράπεζες οφείλουν να διατηρούν το ρυθµό αυτό σε 

χαµηλό επίπεδο, γεγονός που αποτελεί επίσηµη δέσµευση για αυτές. 

Αυτό που θα πρέπει να έχουν όλοι στο µυαλό τους είναι ότι όταν εκχωρείται 

ανεξαρτησία σε µία Κεντρική Τράπεζα αυτό δεν σηµαίνει αυτόµατα ότι αυτή η 

Κεντρική Τράπεζα είναι ταυτόχρονα και αξιόπιστη. Η αξιοπιστία είναι ένα 

χαρακτηριστικό που αποκτάται δύσκολα και δεν είναι προϊόν ενός νόµου ή ενός 

καταστατικού αλλά της ιστορίας και της πορείας της Κεντρικής Τράπεζας στην 

                                                                                                                             
72 David Gowland (1997), “Banking on change”, London: Politea, 1997. 
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πάροδο του χρόνου. Η Federal Reserve Bank και η Bundesbank χρειάστηκαν να 

περάσουν πολλά χρόνια µέχρι να αποκτήσουν το χαρακτηριστικό της αξιοπιστίας 

χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι κάποιες φορές δεν το απώλεσαν µετά από λάθη τους.  

 

3.3. Η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη 

νοµισµατική πολιτική 

 

Η νοµισµατική πολιτική της Ευρωζώνης πραγµατοποιείται από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των χωρών-

µελών. Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για το 

σχεδιασµό της νοµισµατικής πολιτικής και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες για την 

εκτέλεση αυτής στις χώρες - µέλη της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, 

σύµφωνα πάντα µε την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο 

πρωταρχικός στόχος της νοµισµατικής πολιτικής είναι η σταθερότητα των τιµών 

όπως αυτός εκφράζεται από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”.  

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να υλοποιήσει το στόχο της έχει το 

δικαίωµα να χρησιµοποιήσει ελεύθερα τα εργαλεία της νοµισµατικής πολιτικής που 

διαθέτει όπως η κυκλοφορία του χρήµατος, η τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών, οι 

πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας, οι πράξεις 

κύριας και µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης. 

 Σύµφωνα µε τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”: ο πρωταρχικός στόχος του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών είναι η διατήρηση της σταθερότητας 

των τιµών. Μέχρι τότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατηγορούνταν από 

διάφορους παρατηρητές ότι ο στόχος αυτός πρώτα από όλα είναι πολύ γενικός χωρίς 

να δίνεται κάποιο σηµείο αναφοράς ούτε για το κατώτερο ούτε για το ανώτερο όριο. 

Επιπλέον ο στόχος αυτός ήταν αδιαφανής για το λαό της Ευρωζώνης αλλά και για 

τους παρατηρητές των αγορών ενώ ταυτόχρονα δεν υπήρχε χρονικός ορίζοντας για 

την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Τον Οκτώβριο του 1998 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας ανακοίνωσε επίσηµα τη στρατηγική του για τη νοµισµατική πολιτική της 

Ευρωζώνης. Σύµφωνα λοιπόν µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου “ως 
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σταθερότητα των τιµών ορίζεται η ετήσια αύξηση του Εναρµονισµένου ∆είκτη 

Τιµών Καταναλωτή για τη ζώνη του ευρώ µε ρυθµό χαµηλότερο του 2%. Η 

σταθερότητα των τιµών θα πρέπει να διατηρείται µεσοπρόθεσµα”. 

Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό υπάρχουν τρία σηµεία που έχουν ιδιαίτερη 

σηµασία στην προσπάθεια κατανόησης όλων των παραµέτρων του. Πρώτα από όλα η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποδεικνύει ότι ο Εναρµονισµένος ∆είκτης Τιµών 

Καταναλωτή είναι ο πλέον κατάλληλος δείκτης τιµών για να ορίσει τη σταθερότητα 

των τιµών στα πλαίσια της Ευρωζώνης καθώς είναι ο µόνος δείκτης τιµών που ήταν 

εναρµονισµένος για όλη τη ζώνη του ευρώ κυρίως κατά την ένταξή του στο Τρίτο 

Στάδιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης.  

∆εύτερον, θέτοντας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας τον Εναρµονισµένο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή ως δείκτη µέτρησης για 

την Ευρωζώνη αφήνει να εννοηθεί ότι οι αποφάσεις του θα βασίζονται στις 

νοµισµατικές, οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ. 

 Με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε ότι η ενιαία 

νοµισµατική πολιτική θα υιοθετηθεί για όλη την ευρωζώνη και δεν αλλάζει σε 

µεµονωµένες εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, δίνοντας έναν ορισµό του τι 

σηµαίνει σταθερότητα των τιµών έρχεται σε πλήρη αρµονία µε τους ορισµούς που 

είχαν υιοθετήσει οι περισσότερες Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες τόσο εντός όσο και 

εκτός ζώνης ευρώ
73.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχοντας 

πάντα ως στόχο τη σταθερότητα των τιµών αποφάσισε ότι η στρατηγική της 

νοµισµατικής πολιτικής θα στηρίζεται σε δύο θεµελιώδη στοιχεία. Το πρώτο ήταν ότι 

θα αποδίδεται εξέχων ρόλος στο χρήµα, µε ανακοίνωση ποσοτικής τιµής αναφοράς 

για την αύξηση ενός ευρύτερου νοµισµατικού µεγέθους. Το δεύτερο ήταν η 

αξιολόγηση σχετικά µε τους κινδύνους που θα επηρέαζαν τη σταθερότητα των τιµών, 

η οποία θα γινόταν µε βάση ένα ευρύ φάσµα από οικονοµικές και 

χρηµατοοικονοµικές µεταβλητές ως δείκτες της µελλοντικής εξέλιξης των τιµών. 

                                            
73 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο, “Οι δυο πυλώνες της στρατηγικής της ΕΚΤ για τη 
νοµισµατική πολιτική”, Νοέµβριος 2000. 
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Με αυτήν τη στρατηγική η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την επίτευξη 

του πρωταρχικού της στόχου εξασφαλίζει πλέον και διαφάνεια στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων αλλά και λογοδοτεί στο ευρύ κοινό της ευρωζώνης για τα αποτελέσµατα 

των ενεργειών της. Στηριζόµενη σε αυτήν τη στρατηγική η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα θα ενηµερώνει µε λεπτοµέρεια και σε τακτά χρονικά διαστήµατα σχετικά µε 

την κατάσταση της ζώνης του ευρώ για τα νοµισµατικά, οικονοµικά και 

χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα ενώ µε βάση αυτά θα λαµβάνονται οι αποφάσεις 

της νοµισµατικής πολιτικής. 

 Αυτά είναι τα κύρια σηµεία που έδωσε έµφαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Οκτώβριο του 1998 και ενηµέρωσε τους 

ενδιαφερόµενους µέσω ∆ελτίου Τύπου στις 13 του µήνα για τις αποφάσεις του. 

Πολλοί συγγραφείς και οικονοµολόγοι σχολίασαν άλλοτε θετικά και άλλοτε 

αρνητικά τις αποφάσεις που έλαβε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε τη στρατηγική που θα ακολουθεί πλέον για την 

άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Πάνω από όλα αυτά όµως οι 

περισσότεροι σχολίασαν και προσπάθησαν να ερµηνεύσουν τις αποφάσεις της  

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  

Τα δύο θεµελιώδη στοιχεία πάνω στα οποία θα στήριζε τη στρατηγική της το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην γλώσσα των 

οικονοµολόγων πήραν το χαρακτηρισµό των δύο πυλώνων της νοµισµατικής 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι δύο πυλώνες, λοιπόν, της 

στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εντάσσονται σε ένα ευρύτερο 

στρατηγικό πλαίσιο όπου παρέχονται πληροφορίες για την οργάνωση, ανάλυση και 

διασταύρωση του µεγάλου όγκου των δεδοµένων οικονοµικού περιεχοµένου, τα 

οποία διατίθενται στους υπεύθυνους για τη χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής. 

Στον πρώτο πυλώνα λοιπόν επέλεξε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να δώσει εξέχοντα ρόλο στο χρήµα γεγονός που 

περικλείει τα συµπεράσµατα πολλών µελετών ότι οι αιτίες του πληθωρισµού είναι 

κυρίως θέµα νοµισµατικής φύσεως. Τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία της 

ευρωζώνης επισηµαίνουν ότι υπάρχει µία σταθερή σχέση µεταξύ των νοµισµατικών 
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µεγεθών, και κυρίως του Μ3, και της εξέλιξης των τιµών σε χρονικούς ορίζοντες 

σχετικούς µε αυτούς της λήψης αποφάσεων στη νοµισµατική πολιτική.  

Το Μ3 φαίνεται να διαθέτει επαρκείς ιδιότητες ως δείκτης για τη µελλοντική 

εξέλιξη των τιµών γεγονός που έδινε σηµαντικά αποτελέσµατα για τη χάραξη της 

νοµισµατικής πολιτικής µεσοπρόθεσµα. Ο εξέχων ρόλος του χρήµατος 

επιβεβαιώθηκε µε την ανακοίνωση µιας τιµής αναφοράς για το Μ3. Η τιµή αυτή 

αναφοράς θα ανανεώνονταν σε ετήσια βάση όµως από το 1993 ως και το 2003 η τιµή 

αναφοράς παρέµεινε αµετάβλητη στο 4,5%74. Το Ευρωσύστηµα παρακολουθούσε τις 

νοµισµατικές εξελίξεις σε σχέση µε την τιµή αναφοράς µε βάση τον κινητό µέσο 

τριών µηνών των ετήσιων ρυθµών µεταβολής του Μ3. Με αυτόν τον τρόπο το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διασφάλισε ότι 

απότοµες διακυµάνσεις µηνιαίων στοιχείων δεν θα παρείχαν λανθασµένες 

πληροφορίες που περιέχονται στο νοµισµατικό µέγεθος. 

Η επίσηµη ανακοίνωση της τιµής αναφοράς του Μ3 δηµιουργούσε αυτόµατα 

µία δέσµευση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι 

θα αναλύει και θα εξηγεί στο ευρύ κοινό τις εξελίξεις στα νοµισµατικά µεγέθη και τις 

συνέπειές τους στη σταθερότητα των τιµών εκτός της ευρωζώνης. Αυτό που πρέπει 

να γίνει κατανοητό είναι ότι το νοµισµατικό µέγεθος Μ3 δεν χρησιµοποιήθηκε ως 

ενδιάµεσο νοµισµατικό µέγεθος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά ως 

µέσο ανάλυσης και αξιολόγησης της πορείας προς τον πρωταρχικό στόχο. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν σκόπευε 

να αντιδράσει σε βραχυπρόθεσµες αποκλίσεις από το στόχο, παρά το γεγονός ότι 

αποκλίσεις της τρέχουσας νοµισµατικής επέκτασης από την τιµή αναφοράς πιθανόν 

να δηµιουργούσαν κινδύνους στη σταθερότητα των τιµών. Αυτός είναι άλλωστε ο 

λόγος που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε συγκεκριµένη τιµή 

αναφοράς για τη νοµισµατική επέκταση και όχι όρια διακύµανσης, τα οποία θα 

µπορούσαν να ερµηνευτούν εσφαλµένα ως ένδειξη ότι τα επιτόκια θα µεταβάλλονταν 

αυτόµατα εάν η νοµισµατική επέκταση ξεπερνούσε αυτά τα όρια.75  

                                            
74 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο, “Οι δυο πυλώνες της στρατηγικής της ΕΚΤ για τη 
νοµισµατική πολιτική”, Νοέµβριος 2000. 
75 Σαχινίδης ∆.Φίλιππος (2004), “ Η στρατηγική της νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος”, 
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2004. 
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 Επιπλέον, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

αποφάσισε να µην αντιδρά σε βραχυπρόθεσµες αποκλίσεις του ρυθµού µεταβολής 

του Μ3 από το στόχο λόγω της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων που είχε στη 

διάθεσή του. Ταυτόχρονα, η αλλαγή του πλαισίου του οικονοµικού περιβάλλοντος 

στις χώρες εντός ευρωζώνης θα άλλαζε τη συµπεριφορά των επιχειρήσεων και των 

νοικοκυριών γεγονός που θα επηρέαζε το ρυθµό µεταβολής του Μ3 και τη 

διακύµανσή του. 

 Παράλληλα µε την αξιολόγηση των αποκλίσεων του Μ3 από την τιµή 

αναφοράς, ο πρώτος πυλώνας της νοµισµατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας περιλαµβάνει και την ανάλυση παρόµοιων νοµισµατικών 

µεγεθών µε το Μ3, ιδίως των πιστώσεων και άλλων βασικών στοιχείων λογιστικής 

φύσεως. Η ανάλυση επιπλέον στοιχείων έδωσε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα να κατανοήσει και να αξιολογήσει ακόµα καλύτερα το Μ3 αλλά 

και να έχει µία ευρύτερη εικόνα της ρευστότητας στην οικονοµία και την επίδρασή 

τους στη σταθερότητα των τιµών
76.   

Επειδή ο πληθωρισµός αποτελεί νοµισµατικό φαινόµενο, οι νοµισµατικές 

εξελίξεις δεν µπορεί να είναι ο µόνος οδηγός για την αξιολόγηση των κινδύνων που 

θα απειλούσαν τη σταθερότητα των τιµών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, για να µπορεί 

να λαµβάνει σωστές αποφάσεις, πρέπει να έχει ολοκληρωµένη εικόνα της 

οικονοµικής κατάστασης στην ευρωζώνη. Στηριζόµενο πάνω σε αυτό το σκεπτικό το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προχώρησε στη 

δηµιουργία του ∆εύτερου Πυλώνα της νοµισµατικής πολιτικής, ο οποίος 

περιλαµβάνει την αξιολόγηση µέσω δεικτών των προοπτικών σχετικά µε την εξέλιξη 

των τιµών και των κινδύνων που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τη σταθερότητα των 

τιµών στην ευρωζώνη.   

Στο ∆εύτερο Πυλώνα της νοµισµατικής πολιτικής πλέον η ανάλυση 

διενεργείται για τον προσδιορισµό της επιρροής που ασκούν παράγοντες, οι οποίοι 

επηρεάζουν την εξέλιξη των τιµών βραχυπρόθεσµα. Ακόµα και αυτές οι 

βραχυπρόθεσµες εξελίξεις έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τη νοµισµατική πολιτική 

                                            
76 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο, “Οι δυο πυλώνες της στρατηγικής της ΕΚΤ για τη 
νοµισµατική πολιτική”, Νοέµβριος 2000. 
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καθώς αν αυτές οι επιπτώσεις εδραιωθούν µπορούν κάλλιστα να επηρεάσουν και την 

εξέλιξη των τιµών µακροπρόθεσµα. Ταυτόχρονα, υπάρχουν δείκτες που µπορούν να 

σηµαίνουν απειλή για τη σταθερότητα των τιµών µεσοπρόθεσµα µε ακόµα πιο άµεσο 

τρόπο. Οι αυξανόµενες, για παράδειγµα, ελλείψεις στην αγορά εργασίας έχουν την 

τάση να δηµιουργούν ανοδικές πιέσεις στο κόστος εργασίας, οι οποίες µε τη σειρά 

τους θα ασκήσουν µία σταθερή και επίµονη επίδραση στις τιµές καταναλωτή. 

Γενικότερα στον ∆εύτερο Πυλώνα, η αξιολόγηση γίνονταν µε ένα ευρύ 

φάσµα από οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές µεταβλητές, οι οποίες θα 

µπορούσαν να αποτελέσουν τον πρόδροµο δεικτών για τις εξελίξεις στις τιµές. Μέσα 

στις µεταβλητές τις οποίες θα λάµβανε υπόψη της αυτή η αξιολόγηση είναι οι µισθοί 

των εργαζοµένων, η συναλλαγµατική ισοτιµία, οι τιµές των οµολόγων, διάφοροι 

δείκτες της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης, δείκτες δηµοσιονοµικής 

πολιτικής, δείκτες τιµών και κόστους, καθώς και διάφορες έρευνες που θα 

διενεργούνταν τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Σηµαντικό 

ρόλο στην αξιολόγηση του ∆εύτερου Πυλώνα έπαιζαν και οι προβλέψεις για τον 

πληθωρισµό που προκύπτουν από όλες τις µεταβλητές που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσπάθησε 

µε το συνδυασµό των δύο πυλώνων της νοµισµατικής πολιτικής να εξασφαλίσει ότι 

οι νοµισµατικές, χρηµατοοικονοµικές και οικονοµικές εξελίξεις θα είναι αντικείµενο 

προσεκτικής παρακολούθησης και ανάλυσης. Η ανάλυση σε βάθος δίνει στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη δυνατότητα να διαµορφώνει τα επιτόκιά της σε ένα 

τέτοιο επίπεδο όπου θα εξυπηρετείται καλύτερο ο πρωταρχικός της στόχος δηλαδή η 

σταθερότητα των τιµών. Εξασφαλίζοντας έτσι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 

αγοραστική αξία του ευρώ, επηρεάζει ταυτόχρονα και την εξωτερική αξία του ευρώ 

όπως αυτή µετριέται µε τη συναλλαγµατική του ισοτιµία έναντι άλλων νοµισµάτων. 

Η ανακοίνωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας για τη στρατηγική της νοµισµατικής πολιτικής των δύο πυλώνων και του 

ποσοτικού ορισµού, τον Οκτώβριο του 1998 αµφισβητήθηκε πολύ και από πολλούς 

ανθρώπους. Το πρώτο σηµείο τριβής αποτέλεσε ο ποσοτικός ορισµός που δόθηκε για 

τη σταθερότητα των τιµών όπως αυτός επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα. Ο ορισµός αυτός θεωρήθηκε ιδιαίτερα προβληµατικός καθώς είναι 
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διφορούµενος και ασύµµετρος γεγονός που µειώνει την αποτελεσµατικότητά του 

όσον αφορά τις πληθωριστικές προσδοκίες. Χαρακτηρίστηκε ως διφορούµενος γιατί 

δεν ήταν ξεκάθαρο το χαµηλότερο εύρος του πληθωρισµού και ταυτόχρονα 

ασύµµετρος γιατί το ανώτατο και το κατώτατο όριο έχουν ανακοινωθεί µε 

διαφορετική ακρίβεια το καθένα. Αυτό σηµαίνει ότι το ανώτατο όριο είναι 

προσδιορισµένο µε ακρίβεια ενώ το κατώτατο όχι. 

Ένας συµµετρικός ορισµός θα υπήρχε αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

έθετε ένα στόχο µε συγκεκριµένο εύρος τόσο για το ανώτατο όσο και για το 

κατώτατο όριο προσδιορισµένα µε σαφήνεια. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα µπορούσε να θέσει ως σταθερότητα των τιµών 

τοποθετώντας τα όρια µεταξύ 1,5% και 2,5% µειώνοντας την πιθανότητα για 

µηδενικό πληθωρισµό ή ακόµα και για αντιπληθωρισµό. Με αυτόν τον τρόπο η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα µπορούσε έτσι να στοχεύσει το 2% ως ρυθµό 

πληθωρισµού και να βοηθήσει τις χώρες που έχουν πολύ χαµηλό ρυθµό 

πληθωρισµού όπως η Γερµανία. 

Το δεύτερο σηµείο στο οποίο επικρίθηκε ιδιαίτερα το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ότι η στρατηγική των δύο πυλώνων δεν 

ενίσχυσε αλλά µάλλον µείωσε τη διαφάνεια της νοµισµατικής πολιτικής µε 

αποτέλεσµα να δυσκολεύει και η επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

µε τις αγορές και το κοινό, γεγονός που θα µπορούσε να επιφέρει οικονοµικό κόστος 

στην ευρωζώνη. Αυτό που επισηµαίνεται είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας 

πυλώνας στον οποίο θα περιέχονταν όλες οι πληροφορίες για τα νοµισµατικά και 

πιστωτικά µεγέθη, προκειµένου να γίνονται σωστές προβλέψεις για την πορεία του 

πληθωρισµού, οι οποίες είναι απαραίτητες για το σχεδιασµό και την εκτέλεση της 

νοµισµατικής πολιτικής. 

 Προτείνονταν επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να 

ανακοινώνει ένα συµµετρικό στόχο για τον πληθωρισµό και να χρησιµοποιεί όλες τις 

διαθέσιµες πληροφορίες ώστε οι προβλέψεις να είναι συνεπείς µε τον πραγµατικό 

πληθωρισµό. Όλη αυτή η διαδικασία θα συνοδεύονταν από βελτίωση των 

διαδικασιών διαφάνειας και ανακοινώσεων στο κοινό ώστε να ελέγχεται καλύτερα ο 

τρόπος χάραξης της νοµισµατικής πολιτικής. Αυτό για το οποίο στην ουσία 
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επικρίθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αφορούσε την απόφασή της να µη 

δηµοσιεύει τις προβλέψεις της για τον πληθωρισµό γεγονός που δυσκόλευσε την 

επικοινωνία της µε τις αγορές και το κοινό καθιστώντας την ταυτόχρονα λιγότερο 

διαφανή.  

Μετά από τις έντονες επικρίσεις που δέχθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα για τη στρατηγική που εφάρµοσε στη νοµισµατική πολιτική από τον 

Οκτώβριο του 1998, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το Μάιο του 2003 προχώρησε σε 

αναθεώρηση τελικά της στρατηγικής του. Λαµβάνοντας υπόψη του το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την πετυχηµένη στρατηγική του για 

τα τέσσερα προηγούµενα χρόνια όπως επίσης και τις µελέτες του επιστηµονικού της 

προσωπικού αποφάσισε να τροποποιήσει τον ποσοτικό ορισµό της σταθερότητας των 

τιµών και να αναδιαρθρώσει το ρόλο των δύο πυλώνων στη λήψη αποφάσεων για τη 

νοµισµατική πολιτική. 

Σύµφωνα λοιπόν µε την τροποποίηση που δέχθηκε ο ορισµός της 

σταθερότητας των τιµών πήρε την εξής µορφή: “Για την επίτευξη της σταθερότητας 

των τιµών ο στόχος πλέον είναι η διατήρηση του ρυθµού πληθωρισµού σε επίπεδα 

πλησίον του 2% µακροπρόθεσµα”. 

Παράλληλα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

επαναπροσδιόρισε το ρόλο του κάθε πυλώνα στη στρατηγική της νοµισµατικής 

πολιτικής αφού πρώτα διευκρίνισε ότι οι αποφάσεις της νοµισµατικής πολιτικής θα 

συνεχίσουν να βασίζονται στην εκτενή ανάλυση των κινδύνων διατάραξης της 

σταθερότητας των τιµών. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτήν την αναθεώρηση ο δεύτερος 

πυλώνας, που πλέον ονοµάζεται πυλώνας της οικονοµικής ανάλυσης, αναβαθµίζεται 

και αποκτάει πρωτεύοντα ρόλο στην αναζήτηση και τον προσδιορισµό των 

ενδεχόµενων κινδύνων για τη σταθερότητα των τιµών
77. 

Αντίθετα ο πρώτος πυλώνας, ο οποίος ονοµάζεται πλέον πυλώνας 

νοµισµατικής πολιτικής, αποµακρύνεται από την πρώτη θέση και λαµβάνει θέση 

συµπληρωµατικού πυλώνα για τον πυλώνα της οικονοµικής ανάλυσης. Ο πυλώνας 

της νοµισµατικής ανάλυσης θα χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των µεσο - 

                                            
77 Σαχινίδης ∆.Φίλιππος (2004), “ Η στρατηγική της νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος”, 
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2004. 
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µακροπρόθεσµων πληθωριστικών τάσεων και τη διασταύρωση των εκτιµήσεων που 

προκύπτουν από τον πυλώνα της οικονοµικής ανάλυσης για τους κινδύνους 

διατάραξης της σταθερότητας των τιµών. Επιπλέον στα πλαίσια της οικονοµικής 

ανάλυσης εγκαταλείπεται πλέον η παρακολούθηση της ποσοτικής τιµής αναφοράς σε 

ετήσια βάση.  

Πιο συγκεκριµένα η νοµισµατική ανάλυση εξακολουθεί να λαµβάνει υπόψη 

της, τις εξελίξεις σε ένα ευρύ φάσµα νοµισµατικών δεικτών, συµπεριλαµβανοµένου 

του Μ3. Επειδή όµως ο στόχος είναι να τονιστεί ο πιο µακροπρόθεσµος χαρακτήρας 

της τιµής αναφοράς για τη νοµισµατική επέκταση ως σηµείου αναφοράς για την 

αξιολόγηση των νοµισµατικών εξελίξεων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

αποφάσισε να µην επανεξετάζει πλέον την τιµή αναφοράς του Μ3 σε ετήσια βάση. 

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι και στους δύο ορισµούς που έδωσε 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη σταθερότητα 

των τιµών, ο στόχος επιδιώκεται να επιτευχθεί µεσοπρόθεσµα. Αυτό συµβαίνει γιατί 

η οικονοµία δέχεται συνεχώς απρόβλεπτες επιθέσεις, οι οποίες µπορούν να 

επηρεάσουν τη σταθερότητα των τιµών, όµως η νοµισµατική πολιτική µπορεί να 

επηρεάσει το ρυθµό πληθωρισµού µόνο µε κάποια χρονική υστέρηση. Η χρονική 

υστέρηση µε την οποία αντιδρά η οικονοµία είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση, 

καθώς εξαρτάται από τις επικρατούσες γενικότερες οικονοµικές συνθήκες, και 

φυσικά διακατέχονται από έναν βαθµό αβεβαιότητας. 

Με βάση όλα αυτά, θα ήταν πολύ δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα αλλά και για οποιαδήποτε άλλη Κεντρική Τράπεζα να διατηρήσει τον 

πληθωρισµό σε κάποιο ορισµένο σηµείο σταθερά ή ακόµα και να τον επαναφέρει στο 

επιθυµητό επίπεδο σε µικρό χρονικό διάστηµα. Η νοµισµατική πολιτική δεν µπορεί 

να αντιδράσει και να επηρεάσει τις τιµές σε µικρό χρονικό διάστηµα. Αντίθετα, η 

νοµισµατική πολιτική χρειάζεται ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα για να επιδράσει 

στο ρυθµό πληθωρισµού και αυτό το διάστηµα είναι τουλάχιστον µεσοπρόθεσµα.  

Με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την ευελιξία να 

αντιδράσει κατάλληλα στις οικονοµικές µεταβολές, χωρίς να υπάρχει ο 

προβληµατισµός για το αν καθυστέρησε ή όχι να αντιδράσει στα γεγονότα και να 

δηµιουργήσει αναταράξεις στην αγορά. Άλλωστε ο όρος “µεσοπρόθεσµα” είναι 
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αρκετά ασαφής και αόριστος καθώς κανένας δεν µπορεί να προσδιορίσει επακριβώς 

το χρονικό διάστηµα που καλύπτει. 

Όλες οι Κεντρικές Τράπεζες του κόσµου λειτουργούν µέσα σε ένα 

περιβάλλον σηµαντικής αβεβαιότητας, η οποία µπορεί να λαµβάνει διαφορετικές 

µορφές. Μία µορφή αβεβαιότητας που έχει εντοπιστεί είναι η µερική 

προβλεψιµότητα των οικονοµικών αποτελεσµάτων, η οποία σχετίζεται µε διαταραχές 

στις επιµέρους οικονοµικές µεταβλητές οι οποίες δεν µπορούν να προβλεφθούν εκ 

των προτέρων. Κάποιες άλλες µορφές αβεβαιότητας σχετίζονται µε την ατελή 

µέτρηση, ερµηνεία και κατανόηση των διαθέσιµων πληροφοριών της οικονοµίας. 

Η κατάσταση σχετικά µε την αβεβαιότητα είναι πολύ πιο δύσκολη για την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής όχι σε µία 

χώρα αλλά σε 12, 15 και ίσως αύριο 25 διαφορετικές χώρες, κουλτούρες και 

οικονοµίες. Επιπλέον, οι πιθανές ατέλειες των στοιχείων και η αβεβαιότητα σχετικά 

µε τις οικονοµικές πληροφορίες που διατίθενται στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες 

επιβάλλουν τη συνεχή διασταύρωση τόσο των πληροφοριών όσο και των αναλύσεων. 

Με βάση αυτά τα στοιχεία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη χάραξη της 

νοµισµατικής πολιτικής δε θα µπορούσε και δεν πρέπει να στηριχθεί σε έναν 

µεµονωµένο δείκτη, µία πρόβλεψη ή ακόµα και σε ένα µεµονωµένο µοντέλο. 

Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να διασταυρώνει και να 

αξιολογεί τα µηνύµατα που λαµβάνει από διαφορετικούς δείκτες και τις διαθέσιµες 

πληροφορίες από το σύνολο της οικονοµίας. Επιπλέον, η στρατηγική της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί µία προσέγγιση πλήρους πληροφόρησης, 

λαµβάνοντας πληροφορίες όχι µόνο σχετικές µε τη δραστηριότητά της αλλά και 

πληροφορίες που πιθανόν να ερµηνεύουν διαφορετικά τα µηνύµατα της οικονοµίας. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχοντας επίγνωση των µορφών 

αβεβαιότητας που υπάρχουν στα όρια της ευρωζώνης αλλά και των συνεπειών τους, 

φροντίζει να τα λαµβάνει υπόψη της κατά το σχεδιασµό της νοµισµατικής πολιτικής. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λόγω αυτής της αβεβαιότητας προχώρησε και 

έδωσε ένα σαφή ποσοτικό ορισµό για τη σταθερότητα των τιµών καθώς επίσης και 

τον χρονικό ορίζοντα επίτευξης του στόχου. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύει ότι 

παρέχει ένα σηµείο αναφοράς για τις προσδοκίες της αγοράς αλλά και ένα µέτρο 
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σύγκρισης για αξιολόγηση των επιδόσεων και τη λογοδοσία της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να µπορέσει να επιτύχει το στόχο της, 

που είναι η σταθερότητα των τιµών στα πλαίσια της ευρωζώνης, αποφάσισε να 

χρησιµοποιήσει εκτός από τον ποσοτικό ορισµό την οικονοµική και νοµισµατική 

ανάλυση ως συµπληρωµατικές κατηγορίες αναλυτικών προσεγγίσεων. Η στρατηγική 

των δύο πυλώνων παρέχει τη δυνατότητα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας να έχει ένα πλαίσιο ανάλυσης των πληροφοριών που δέχεται 

γενικότερα για την οικονοµική, νοµισµατική και χρηµατοοικονοµική κατάσταση της 

ευρωζώνης, ενώ ταυτόχρονα αντιµετωπίζει τα φαινόµενα αβεβαιότητας που 

υπάρχουν στη ζώνη του ευρώ. 

Στο πλαίσιο της ύπαρξης ενός βαθµού αβεβαιότητας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα αποφάσισε να προχωρήσει στη στρατηγική των δύο πυλώνων, καθώς η 

εξάρτηση από έναν και µόνο δείκτη ή ένα και µόνο πλαίσιο ανάλυσης θα µπορούσε 

να αυξήσει σηµαντικά τους κινδύνους ως προς τον πρωταρχικό στόχο. Η 

χρησιµοποίηση της συγκεκριµένης στρατηγικής αποτελεί σίγουρα µία µεγάλη 

διαφοροποίηση για τα δεδοµένα των Κεντρικών Τραπεζών. 

Η εµπειρία από τον Οκτώβρη του 1999 ως και τον Μάιο του 2003 έδειξε, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ότι η στρατηγική 

αυτή επέβαλλε µία πειθαρχία στην εφαρµογή της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής. 

Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επικρίθηκε αρκετά για τους 

χειρισµούς της στο συγκεκριµένο θέµα, η ίδια προσπάθησε να είναι συνεπής και 

διαφανής προς το κοινό.  

Με βάση αυτό το σκεπτικό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: (α) 

δικαιολογούσε πάντα πώς µία απόφαση εξυπηρετούσε τις προοπτικές για τη 

διατήρηση της σταθερότητας των τιµών, (β) εξηγούσε το ρόλο της εξέλιξης των 

δεικτών, προβολών και προβλέψεων στη λήψη της κάθε απόφασης, (γ) εξηγούσε το 

ρόλο των νοµισµατικών εξελίξεων στην κάθε απόφαση, (δ) λογοδοτούσε όποτε 

προέκυπταν διαφορετικά σήµατα από τους δύο πυλώνες και εξηγούσε πως θα 

χρησιµοποιηθούν αυτά στις τελικές αποφάσεις. 
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Ταυτόχρονα µε τις αλλαγές που πραγµατοποίησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Μάιο του 2003 απέδειξε ότι 

αφουγκράζεται την αγορά και συµµετέχει ενεργά σε αυτήν. Φυσικά η στρατηγική 

των δύο πυλώνων φαίνεται αρκετά πολύπλοκη σε σχέση µε πρακτικές που 

ακολουθούσαν άλλες Κεντρικές Τράπεζες, όµως η πολυπλοκότητα αυτή αντανακλά 

πλήρως το περιβάλλον για το οποίο λαµβάνονται οι αποφάσεις αυτές. Επιπλέον, η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πρωτοπόρος στην υιοθέτηση µιας τέτοιας 

στρατηγικής γεγονός που απαιτεί χρόνο και από τους παρατηρητές της αγοράς και 

από το κοινό για την εξοικείωσή τους µε αυτή. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα καταβάλει προσπάθειες συνεχώς για να γίνεται ολοένα και πιο κατανοητή η 

στρατηγική της στον κόσµο. 

Συνοψίζοντας για τη στρατηγική του ποσοτικού ορισµού και των δύο 

πυλώνων µπορούµε να πούµε ότι αρχικά δηµιουργήθηκαν προβλήµατα επικοινωνίας 

µε τις αγορές, γεγονός όµως που δεν εµπόδισε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να 

ασκήσει επιτυχώς τα καθήκοντά της τα τέσσερα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της. 

Με την αναθεώρηση της στρατηγικής η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε ένα 

βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση στοχεύοντας σε ένα ρυθµό πληθωρισµό πιο κοντά 

στο 2% µεσοπρόθεσµα αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο του αποπληθωρισµού.  

Στο θέµα των δύο πυλώνων, οι περισσότεροι οικονοµολόγοι υποστηρίζουν ότι 

µε την απόφασή της ουσιαστικά επισηµοποίησε την πολιτική που ακολουθούσε 

αρκετό καιρό, δηλαδή να µη δεσµεύεται στη λήψη των αποφάσεων της νοµισµατικής 

πολιτικής από τα µηνύµατα του νοµισµατικού πυλώνα. Η αλλαγή αυτή θα την 

βοηθήσει να αποκαταστήσει την επικοινωνία της µε το κοινό αφού οι αποφάσεις της 

θα είναι πιο διαφανείς και πιο συνεπείς µε την αναθεωρηµένη στρατηγική της. 

Με βάση τα παραπάνω φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει 

συνεχώς βήµατα µπροστά για να κατακτήσει τον πολυπόθητο στόχο που είναι η 

αξιοπιστία στις αποφάσεις της και τον τρόπο λειτουργίας της. Θεωρητικά η 

στρατηγική που έχει επιλέξει από το Μάιο του 2003 θα συνεχίσει να φέρνει θετικά 

αποτελέσµατα για την ευρωζώνη καθώς στην ουσία αποτελεί συνέχιση της 

προηγούµενης στρατηγικής και όχι κάτι το καινούργιο. 
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3.4. Εναλλακτικές Στρατηγικές Νοµισµατικής Πολιτικής 

 

Ένας σηµαντικός αριθµός από στρατηγικές νοµισµατικής πολιτικής έχουν 

υιοθετηθεί στην ιστορία των Κεντρικών Τραπεζών, και ακόµα υιοθετούνται, οι 

οποίες άλλοτε µοιάζουν και άλλοτε δεν έχουν κανένα κοινό σηµείο µε τη 

νοµισµατική πολιτική που ακολούθησε και ακολουθεί ακόµα και σήµερα η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας πριν λάβει τις τελικές του αποφάσεις είχε να σκεφθεί τέσσερις προτάσεις, 

τέσσερις δηλαδή διαφορετικές στρατηγικές, για τη νοµισµατική πολιτική της “Ζώνης 

του ευρώ”, οι οποίες είναι οι εξής: (α) Ο Κανόνας του Taylor, (β) Ο στόχος για τον 

πληθωρισµό, (γ) οι νοµισµατικοί στόχοι και (δ) ο στόχος της συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας.  

Στην ιστορία του Κεντρικού Τραπεζικού συστήµατος οι τέσσερις αυτές 

στρατηγικές νοµισµατικής πολιτικής έχουν συζητηθεί και εφαρµοστεί από διάφορες 

Κεντρικές Τράπεζες στον κόσµο. Η καθεµία από αυτές έχει τα πλεονεκτήµατά της 

και τα µειονεκτήµατά της ενώ για διαφορετικούς λόγους η καθεµία δεν υιοθετήθηκε 

ως στρατηγική της νοµισµατικής πολιτικής της ευρωζώνης από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το κοινό σηµείο που θα µπορούσε 

να βρει κάποιος και στις τέσσερις αυτές στρατηγικές είναι ο στόχος για τη διατήρηση 

της σταθερότητας των τιµών µε διαφορετικούς τρόπους και µέσα η καθεµία. 

 

3.4.1. Ο Κανόνας του Taylor 

 

Ο Taylor αρχικά σηµείωσε ότι η αύξηση στα επιτόκια πρέπει να είναι 

µεγαλύτερη από την αύξηση του πληθωρισµού αν θέλει η Κεντρική Τράπεζα να 

καταπολεµήσει τον πληθωρισµό. Σύµφωνα µε τον Taylor από τη στιγµή που τα 

ονοµαστικά επιτόκια αυξάνονται ποσοστιαία το ίδιο µε τις µεταβολές στον 

προσδοκώµενο πληθωρισµό, µία αύξηση στα επιτόκια κατά το ίδιο ποσοστό δεν έχει 

νόηµα. Έτσι η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να αυξήσει το πραγµατικό βασικό 

επιτόκιο για να µπορέσει να καταπολεµήσει αποτελεσµατικά τον πληθωρισµό. Στην 
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ουσία ο Taylor υποστήριξε ότι το πραγµατικό βασικό επιτόκιο πρέπει να είναι 

µεγαλύτερο από το φυσικό ποσοστό του επιτοκίου κάθε φορά που ο πληθωρισµός 

είναι πάνω από το στόχο. 

Σε περίπτωση που το επίπεδο του ονοµαστικού βασικού επιτοκίου είναι 

δεδοµένο, το πραγµατικό επιτόκιο θα τείνει κατά τη διάρκεια του χρόνου να ισούται 

µε το φυσικό πραγµατικό επιτόκιο. Βραχυπρόθεσµα όµως η κατάσταση δεν είναι ίδια 

και έτσι αν το πραγµατικό επιτόκιο είναι µικρότερο από το φυσικό, η προσφορά 

χρήµατος θα αυξηθεί µε αποτέλεσµα την πίεση των πραγµατικών επιτοκίων κάτω 

από το φυσικό ποσοστό. Παράλληλα, ο πληθωρισµός και το προϊόν θα έχουν επίσης 

µία αυξητική τάση όταν το επιτόκιο είναι χαµηλότερο από το φυσικό του επίπεδο
78. 

Το ερώτηµα που τίθεται λοιπόν τώρα είναι κατά πόσο θα πρέπει η Κεντρική 

Τράπεζα να αλλάξει το βασικό επιτόκιο σε πραγµατικούς όρους µετά από τις 

µεταβολές που υφίσταται το προϊόν και ο πληθωρισµός. Ο Taylor στην περίπτωση 

αυτή υποστήριξε ότι η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να αυξήσει το βασικό επιτόκιο 

σε πραγµατικούς όρους κατά µισή ποσοστιαία µονάδα για κάθε ποσοστιαία µονάδα 

απόκλισης του πληθωρισµού πάνω από το στόχο, ενώ το ίδιο θα πρέπει να συµβεί και 

µε το προϊόν. Αντίθετα, η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να προχωρήσει σε µείωση 

του πραγµατικού επιτοκίου κατά το ίδιο ποσοστό όταν οι αποκλίσεις στον 

πληθωρισµό ή το προϊόν είναι κάτω από το στόχο.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι για τον Taylor η νοµισµατική 

πολιτική σε πραγµατικούς όρους του βασικού επιτοκίου πρέπει να αντιδρά κατά τον 

ίδιο τρόπο σε διακυµάνσεις του προϊόντος και του πληθωρισµού. 

Ο Κανόνας του Taylor µπορεί να λάβει µορφή εξίσωσης, η οποία είναι η 

ακόλουθη: Rt = r + ∆pt + 0,5 (∆pt - Π*) + 0,5 ty  (1) 

όπου  Rt = είναι το επιτόκιο που θέτει το Federal Funds, για την περίοδο t,  

       ποσοστιαία ανά έτος. 

 r = είναι το µέσο πραγµατικό επιτόκιο ισορροπίας, σε ποσοστιαίες  

      µονάδες ανά έτος 

                                            
78 John Taylor (1993), “Discretion versus policy rules in practice”, Carnegre Rochester, Conference 
series on public policy, vol. 39, p.p. 195-214. 
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 ∆pt = είναι ο πληθωρισµός, πρόσφατος ή αναµενόµενη µελλοντική 

τιµή του, ως ποσοστό. 

 Π* = είναι ο στόχος για τον πληθωρισµό, σε ποσοστιαίες µονάδες ανά  

         έτος 

 ty  = είναι η απόκλιση του τρέχοντος πραγµατικού ΑΕΠ από το 

δυνητικό  ή φυσικό του επίπεδο, ως ποσοστό. 

Αυτό που παρατηρεί κάποιος από την εξίσωση (1) είναι ότι η παρουσία του 

όρου ∆pt στη δεξιά πλευρά της εξίσωσης συνεπάγεται ότι το µέτρο του πραγµατικού 

επιτοκίου (Rt - ∆pt), προσαρµόζεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω στο µέσο 

πραγµατικό επιτόκιο r αναλόγως µε τις αποκλίσεις του πληθωρισµού και του 

προϊόντος από τις τιµές - στόχους. 

Για να γίνει πιο κατανοητός ο Κανόνας του Taylor παραθέτουµε το παρακάτω 

παράδειγµα. Αν ο πληθωρισµός ήταν µία ποσοστιαία µονάδα πάνω από το στόχο του 

και το προϊόν στο δυνητικό του επίπεδο, σύµφωνα µε τον Κανόνα του Taylor το 

επιτόκιο θα έπρεπε να είναι της τάξεως του 5,5%. Το ποσοστό αυτό προκύπτει από 

το γεγονός ότι έχουµε 3% για τον πληθωρισµό, συν 2% για το επίπεδο ισορροπίας 

του πραγµατικού επιτοκίου συν 0,5% για την υπέρβαση του πληθωρισµού από το 

στόχο.  

 Έτσι, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο Κανόνας του Taylor αναφέρεται στο 

επιτόκιο του Federal Funds, το οποίο είναι η µεταβλητή που χρησιµοποιεί η Federal 

Reserve Bank ως εργαλείο λειτουργίας προκειµένου να επηρεάζει την εξέλιξη των 

µακροχρόνιων συνθηκών. Μία αύξηση στα επιτόκια από την Κεντρική Τράπεζα 

αποτελεί ένα µέτρο της συσταλτικής πολιτικής που σκοπό έχει τη µείωση της 

συνολικής ζήτησης. Συνοψίζοντας λοιπόν ο Κανόνας του Taylor προτείνει 

υψηλότερα επιτόκια από το Federal Funds όταν η πληθωρισµός είναι υψηλός και το 

προϊόν είναι υψηλό σχετικά µε την παραγωγική δύναµη. Αυτό που έχει σηµασία είναι 

το πραγµατικό επιτόκιο. 

Πολλοί οικονοµολόγοι ήταν αυτοί που έκριναν αρνητικά τη χρησιµότητα του 

Κανόνα του Taylor κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι µετά το 1993, 

το έτος δηλαδή της δηµοσίευσης του Κανόνα, το βασικό επιτόκιο της Federal 

Reserve Bank απέκλινε σηµαντικά από το στόχο του Taylor παρότι πλέον 
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απευθύνονταν σε πραγµατικά µεγέθη. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί οι υπολογισµοί 

στον Κανόνα δεν µπορεί να είναι ακριβείς και µπορεί να υπάρχουν διακυµάνσεις 

καθώς κανείς δε γνωρίζει µε σιγουριά πόσο γρήγορα αναπτύσσεται µία οικονοµία. 

Τα µειονεκτήµατα αυτά του Κανόνα του Taylor έχουν ισχυρή βάση αλλά δεν 

υποσκάπτουν τα θεµέλια της θεωρίας. Αυτό συµβαίνει γιατί ο Taylor δεν τον 

πρότεινε ως ένα µοναδικό Κανόνα αλλά κυρίως ως µία κατευθυντήρια στρατηγική 

για τη νοµισµατική πολιτική. Ο Taylor αναγνώριζε ότι θα υπήρχαν αποκλίσεις από 

τον Κανόνα καθώς θα υπάρχουν πάντα παράγοντες που θα αναγκάζουν την Κεντρική 

Τράπεζα να λειτουργεί διαφορετικά από τις κατευθύνσεις ενός Κανόνα. Ο Taylor 

παράλληλα ισχυρίζεται ότι η εφαρµογή του Κανόνα δεν σηµαίνει ότι πρέπει να 

υπάρχει αλλαγή στα επιτόκια όταν µεταβάλλονται ο πληθωρισµός ή το προϊόν αλλά 

απαιτεί αυτές οι δύο µεταβλητές να είναι και οι µοναδικές που επηρεάζουν τις 

αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας. 

Αυτό στην ουσία που βγαίνει ως συµπέρασµα είναι ότι ο Κανόνας αυτός 

µπορεί να προσαρµοστεί σε στόχους διαφορετικούς κάθε φορά για τον πληθωρισµό 

καθώς η ακριβής µορφή του Κανόνα δεν είναι τόση σηµαντική όσο είναι οι 

γενικότερες κατευθυντήριες γραµµές να ακολουθούνται ως στρατηγική της 

νοµισµατικής πολιτικής. Η γενικότερη στρατηγική είναι ότι η αύξηση του 

ονοµαστικού επιτοκίου πρέπει να είναι µεγαλύτερη της αυξήσεως του πληθωρισµού. 

Αν ακολουθείται η γενικότερη στρατηγική µακροπρόθεσµα τότε αυξάνεται η 

αξιοπιστία της Κεντρικής Τράπεζας γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα 

βραχυπρόθεσµα να παρεκκλίνει αν χρειαστεί από αυτή χωρίς να δηµιουργούνται 

κίνδυνοι απώλειας ελέγχου του πληθωρισµού. Ο Κανόνας του Taylor έχει πρακτική 

εφαρµογή όταν αντιµετωπιστεί ως µία γενικότερη στρατηγική νοµισµατικής 

πολιτικής και όχι µε την κλασική έννοια του Κανόνα. 

 

3.4.2. Ο Στόχος για τον πληθωρισµό 

 

Ο Στόχος για τον Πληθωρισµό είναι ένα ακόµα ολοκληρωµένο πλαίσιο 

νοµισµατικής πολιτικής του οποίου ο στόχος είναι η διατήρηση της σταθερότητας 

των τιµών. Ο στόχος για τον πληθωρισµό δεν αποτελεί µία αντιπληθωριστική 
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πολιτική µε την έννοια ότι χρησιµοποιείται στην πράξη για πολιτικές 

σταθεροποίησης αλλά µία γενικότερη στρατηγική νοµισµατικής πολιτικής η οποία 

περιλαµβάνει στόχους και µέσα υλοποίησης. Το πιο σηµαντικό σηµείο της 

στρατηγικής του στόχου για τον πληθωρισµό είναι ότι αναφέρεται στο πρόβληµα της 

δυναµικής ασυνέπειας, το οποίο εµπεριέχεται στην άσκηση της νοµισµατικής 

πολιτικής χωρίς ταυτόχρονα να εµφανίζει τα προβλήµατα που εµπεριέχονται στην 

στρατηγική των ενδιάµεσων νοµισµατικών στόχων. 

Σύµφωνα µε τον Green J. H. (1996) ως πολιτική του στόχου του 

πληθωρισµού θεωρείται ένα πλαίσιο νοµισµατικής πολιτικής σύµφωνα µε το οποίο η 

διατήρηση της σταθερότητας των τιµών είναι ο κύριος αντικειµενικός στόχος. Οι 

αποφάσεις της στρατηγικής αυτής λαµβάνονται σύµφωνα µε τον προσδοκώµενο 

µελλοντικό πληθωρισµό σε σχέση πάντα µε τον επίσηµο στόχο για τον 

πληθωρισµό
79.  

Ο “Στόχος για τον πληθωρισµό” ως στρατηγική νοµισµατικής πολιτικής έχει 

τρία χαρακτηριστικά, τα οποία ταυτόχρονα αποτελούν και τα κύρια δυνατά της 

σηµεία. Το πρώτο, λοιπόν, χαρακτηριστικό είναι ότι αποτελεί ένα σαφή επίσηµο 

στόχο για τον πληθωρισµό, ο οποίος προσδιορίζει το επίπεδο του στόχου, το χρονικό 

ορίζοντα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο στόχος αυτός θα πρέπει να 

τροποποιηθεί ή και να παραβλεφθεί αν χρειαστεί.  

Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει ενδιάµεσος στόχος που να σχετίζεται είτε µε 

την προσφορά χρήµατος είτε µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία. Τρίτον, αποτελεί µία 

στρατηγική νοµισµατικής πολιτικής η οποία διακρίνεται από διαφάνεια, η οποία 

επιτυγχάνεται µέσω διαφόρων τρόπων επικοινωνίας της Κεντρικής Τράπεζας µε το 

κοινό. Η επικοινωνία µε το κοινό δίνει τη δυνατότητα στον ιδιωτικό τοµέα να κάνει 

εκτιµήσεις σχετικά µε την κίνηση του πληθωρισµού και έτσι να µπορεί να προβλέψει 

πιθανές αντιδράσεις των νοµισµατικών αρχών στις εξελίξεις της οικονοµίας.  

Το αρχικό υπόδειγµα του στόχου για τον πληθωρισµό βρίσκεται στο έργο του 

Svensson L.E.O. (1997) “Optimal Inflation targets”, ο οποίος απέδειξε ότι 

                                            
79

 Green J. H. (1996), “Inflation targeting: Theory and Policy implication”, IMF Working Paper, No 

96/65. 
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υιοθετώντας ένα στόχο για τον πληθωρισµό χαµηλότερο από τον κοινωνικά 

επιθυµητό, η Κεντρική Τράπεζα είναι σε θέση να µειώσει το µέσο πληθωρισµό σε 

µία τιµή χαµηλότερη από αυτή που θα πετύχαινε µέσω µιας διακριτικής στρατηγικής 

νοµισµατικής πολιτικής. Επιπλέον ο Svensson απέδειξε ότι υπάρχει µία 

συγκεκριµένη τιµή για το στόχο του πληθωρισµού, η οποία αν υιοθετηθεί από την 

Κεντρική Τράπεζα καταλήγει σε µέσο πληθωρισµό, ο οποίος είναι ίσος µε τον 

κοινωνικά επιθυµητό πληθωρισµό. Παρόλα αυτά η έρευνα του Svensson δεν 

φαίνεται να έδωσε λύση στο πρόβληµα αξιοπιστίας που αντιµετωπίζουν οι 

περισσότερες Κεντρικές Τράπεζες ενώ ο στόχος για τον πληθωρισµό χάνεται 

συστηµατικά
80. 

Ως συµπλήρωµα της έρευνας του Svensson έρχεται το έργο του De Grauwe 

(1996 b), ο οποίος διαπίστωσε ότι η παρουσίαση των στόχων για τον πληθωρισµό θα 

πρέπει να συνδυάζεται µε την παραχώρηση της στρατηγικής νοµισµατικής πολιτικής 

σε ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα. Σύµφωνα µε την έρευνα του De Grauwe η 

παραχώρηση της νοµισµατικής πολιτικής σε ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα σε 

συνδυασµό µε την υιοθέτηση ενός επίσηµου στόχου για τον πληθωρισµό, οδηγεί σε 

ένα µέσο ρυθµό πληθωρισµού ο οποίος είναι χαµηλότερος από αυτόν του Svensson81.  

Στην πράξη η στρατηγική του στόχου για τον πληθωρισµό εφαρµόστηκε κατά 

τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 από ένα σηµαντικό αριθµό χωρών της Ευρώπης 

όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, η Σουηδία και η Φιλανδία. Τα αποτελέσµατα για τις 

οικονοµίες αυτών των χωρών ήταν πολύ θετικά καθώς ο πραγµατικός πληθωρισµός 

είχε µειωθεί σε τέτοιο βαθµό ώστε να βρίσκεται αρκετά κάτω από το µέσο όρο των 

15 χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον τοµέα της αξιοπιστίας της 

νοµισµατικής πολιτικής επίσης αυτές οι τρεις χώρες έκαναν σηµαντικά βήµατα 

προόδου γεγονός που αποδεικνύεται από τη σύγκριση του επιπέδου των 

µακροπρόθεσµων επιτοκίων τους µε το αντίστοιχο της Bundesbank.  

Τέλος στα θετικά της στρατηγικής του στόχου για τον πληθωρισµό 

καταγράφεται το γεγονός ότι και οι τρεις αυτές χώρες πληρούσαν το κριτήριο για τα 

                                            
80 Svensson L.E.O. (1997) “Optimal Inflation targets”, “Conservative” “Central Banks and Linear 
Inflation Contracts”, American Economic Review 87, p.p. 98 – 114, 1997. 
81 De Grauwe (1996 b) ,“Inflation targeting to achieve inflation convergence in the fransition towards 
EMU”, CEPR Discussion Paper, No 1457, London, 1996. 
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µακροπρόθεσµα επιτόκια που είχε τεθεί από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”. 

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι ο στόχος για τον πληθωρισµό είναι µία αρκετά 

αποτελεσµατική στρατηγική για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών µε βάση 

τα αποτελέσµατα αρκετών  χωρών. 

 

3.4.3. Ενδιάµεσοι Νοµισµατικοί Στόχοι 

 

 Η στρατηγική της νοµισµατικής πολιτικής των ενδιάµεσων νοµισµατικών 

στόχων είναι µία ακόµα από τις εναλλακτικές στρατηγικές που έλαβε υπόψη του το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν αποφασίσει. Η 

στρατηγική των ενδιάµεσων νοµισµατικών στόχων στην ουσία στοχεύει σε 

νοµισµατικά µεγέθη. Στην πράξη αυτό ερµηνεύεται στο ότι η Κεντρική Τράπεζα 

αλλάζει τα επιτόκιά της σε µία γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλει είτε για να 

αυξήσει είτε για να µειώσει τη νοµισµατική ανάπτυξη µε ένα ρυθµό ο οποίος είναι 

προκαθορισµένος. Ο ρυθµός αυτός καθορίζεται µε το σκεπτικό να συµβάλλει στη 

σταθερότητα του γενικού επιπέδου των τιµών. 

 Η στρατηγική των ενδιάµεσων νοµισµατικών στόχων στηρίζεται σε δύο 

σηµεία. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει µία σταθερή σχέση ανάµεσα στην 

ποσότητα του χρήµατος και στο γενικό επίπεδο των τιµών σε ένα µέσο χρονικό 

διάστηµα, όπου αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα η σταθερότητα των τιµών να προέρχεται 

από τα αποθέµατα του χρήµατος. Το δεύτερο είναι ότι τα χρηµατικά αποθέµατα θα 

πρέπει να βρίσκονται υπό έλεγχο από τη νοµισµατική πολιτική βραχυπρόθεσµα. 

Συνδυάζοντας αυτά τα δύο στοιχεία η Κεντρική Τράπεζα µπορεί να προχωρήσει σε 

αλλαγή των επιτοκίων για να διατηρήσει τα χρηµατικά αποθέµατα σε ένα επιθυµητό 

επίπεδο, εξαιτίας της σταθερής σχέσης ποσότητας χρήµατος και τιµής, διατηρώντας 

έτσι έµµεσα τη σταθερότητα στις τιµές
82. 

 

 
 

                                            
82 European Central Bank, “The Monetary Policy of the ECB 2004”, 2004. 
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3.4.4. Ο Στόχος Της Συναλλαγµατικής Ισοτιµίας 

 

Μία ακόµα στρατηγική νοµισµατικής πολιτική η οποία θα µπορούσε να είχε 

διαδραµατίσει διαφορετικό ρόλο στα σηµερινά δεδοµένα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας είναι ο στόχος για τη συναλλαγµατική ισοτιµία. Η στρατηγική αυτή είχε 

χρησιµοποιηθεί από αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες πριν από την Οικονοµική και 

Νοµισµατική Ένωση στα πλαίσια του Μηχανισµού Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών του 

Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος. 

Η στρατηγική του στόχου της συναλλαγµατικής ισοτιµίας χρησιµοποιείται 

κυρίως για µικρές, ανοικτές οικονοµίες όπου η παραγωγή και η κατανάλωση διεθνών 

προϊόντων αποτελούν σηµαντικό µέρος της οικονοµίας. Έτσι οι αλλαγές στη 

συναλλαγµατική ισοτιµία µπορούν να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στο γενικό επίπεδο 

των τιµών λόγω της επίδρασής της στην τιµή των εισαγόµενων προϊόντων
83.  

Όπως έχουµε ήδη δει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας αποφάσισε να µην υιοθετήσει καµία από τις τέσσερις παραπάνω 

στρατηγικές νοµισµατικής πολιτικής αλλά προχώρησε σε κάτι διαφορετικό αλλά 

ίσως όχι ιδιαίτερα καινοτόµο. Ο Κανόνας του Taylor θα ήταν πολύ δύσκολο να 

εφαρµοστεί όταν ακόµα από το 1993 που δηµοσιεύτηκε φάνηκε ότι δεν είχε πρακτική 

εφαρµογή στα δεδοµένα της Αµερικάνικης Οικονοµίας και απέκλινε από τον στόχο 

αρκετά. 

Το πιο σηµαντικό σηµείο όµως είναι ότι η συγκεκριµένη στρατηγική 

προϋποθέτει ότι οι αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να στηρίζονται σε 

δύο µεταβλητές και µόνο, τον πληθωρισµό και το προϊόν. Είναι γεγονός ότι για τα 

δεδοµένα µε τα οποία λαµβάνει σήµερα τις αποφάσεις της για τη νοµισµατική 

πολιτική η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µοιάζει ιδιαίτερα περιοριστικό και χωρίς 

ταυτόχρονα να στηρίζεται στην ανάλυση αρκετών µεταβλητών που θα µπορούσαν να 

αποδώσουν καλύτερα την εικόνα της οικονοµίας της Ευρωζώνης. 

Αναλύοντας κάποιος τη στρατηγική του στόχου για τον πληθωρισµό που 

εφαρµόζουν άλλες Κεντρικές Τράπεζες µπορεί να βρει αρκετές οµοιότητες µε τη 

                                            
83 Ioannis A.Mourmouras, Michael G.Arghyrou (1999), “Monetary policy at the European Periphery, 
Greek experience and lessons for EU candidates”, European and Transatlantic studies, July 1999. 
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στρατηγική νοµισµατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρόλα 

αυτά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να µην υιοθετήσει αυτή τη 

στρατηγική νοµισµατικής πολιτικής γιατί η επικέντρωση στην πρόβλεψη του 

πληθωρισµού και µόνο δεν παρέχει ένα ικανό πλαίσιο που θα διαβλέπει κανείς τη 

φύση των προβληµάτων που µπορεί να επηρεάσουν τη σταθερότητα των τιµών.  

Για τα δεδοµένα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η κατάλληλη 

αντίδραση της νοµισµατικής πολιτικής εξαρτάται κυρίως από τις πηγές από τις οποίες 

προέρχονται τα προβλήµατα της σταθερότητας των τιµών, οπότε ως ελάχιστο η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιθυµεί µία βαθύτερη ανάλυση της οικονοµικής 

κατάστασης της ευρωζώνης και όχι µόνο την πρόβλεψη του πληθωρισµού. 

Επιπλέον πολλές φορές ο στόχος για τον πληθωρισµό αναφέρεται σε 

συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα όπου οι αποφάσεις της νοµισµατικής πολιτικής 

µπορεί να χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλες ή ακόµα και ως κερδοσκοπικές για 

κάποιες αγορές, ενώ από την άλλη θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι δεν είναι 

ιδιαίτερα σοφό σε µία περιοχή όπως η ευρωζώνη µε διαφορετικές φιλοσοφίες, 

διαφορετική κουλτούρα και ξεχωριστό βαθµό αβεβαιότητας το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να στηρίζεται µόνο στην πρόβλεψη 

για τον πληθωρισµό. Σίγουρα χρειάζεται µία ανάλυση που να στηρίζεται σε 

περισσότερες οικονοµικές µεταβλητές.  

Η στρατηγική των ενδιάµεσων νοµισµατικών στόχων µπορεί να πει κάποιος 

ότι έχει επηρεάσει ως ένα σηµείο τη στρατηγική που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα τελικά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όµως αποφάσισε να µην 

υιοθετήσει µόνο τους νοµισµατικούς στόχους γιατί αναγνώρισε ότι υπάρχουν και 

άλλες σηµαντικές µεταβλητές που µπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητα των 

τιµών εκτός από το χρήµα. Επιπλέον όσο µετατοπιζόταν η Ευρώπη προς τη 

δηµιουργία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης και της Ευρωζώνης τόσο 

αυξάνονταν τα δείγµατα ότι διάφοροι παράγοντες της οικονοµίας διαστρέβλωναν 

έστω και προσωρινά τα µηνύµατα των νοµισµατικών δεικτών. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα απέφυγε να στηρίξει τη νοµισµατική πολιτική µόνο στους 

νοµισµατικούς στόχους.  
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Όσον αφορά τώρα τη στρατηγική του στόχου για τη συναλλαγµατική ισοτιµία 

είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν µπορούσε να υιοθετήσει µία 

στρατηγική η οποία απευθύνεται σε µικρές, ανοικτές οικονοµίες όταν η Ευρωπαϊκή 

οικονοµία χαρακτηρίζεται ως κλειστή και µεγάλη που δεν µπορεί να επηρεαστεί 

εύκολα από µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επέλεξε αρχικά µία στρατηγική νοµισµατικής 

πολιτικής αποκλειστικά δική του, η οποία να αντικατοπτρίζει πλήρως τις συνθήκες 

που είχε να αντιµετωπίσει στις αρχές του Τρίτου Σταδίου της Οικονοµικής και 

Νοµισµατικής Ένωσης. Ταυτόχρονα προσπάθησε να δείξει ότι η επιλεχθείσα 

στρατηγική αποτελούσε συνέχεια της πετυχηµένης στρατηγικής που είχαν εφαρµόσει 

οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες για να επιτύχουν την είσοδό τους στη ζώνη του ευρώ. 

Εκτός από όλα αυτά τα θετικά, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας έπρεπε να υιοθετήσει και µία στρατηγική, η οποία να λαµβάνει υπόψη της  

οπωσδήποτε τις διάφορες µορφές αβεβαιότητας που δηµιουργήθηκαν από την είσοδο 

του ευρώ αλλά ταυτόχρονα τις νέες προσκλήσεις που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε απλά λόγια επέλεξε µία στρατηγική 

προσανατολισµένη στη σταθερότητα. Πολλοί πίστεψαν ότι αυτή η πολιτική έµοιαζε 

µε κάποια από τις πολιτικές που αναφέραµε παραπάνω όµως ούτε καθαρά η 

στρατηγική του στόχου για τον πληθωρισµό ήταν, ούτε η στρατηγική των 

ενδιάµεσων νοµισµατικών στόχων ήταν ούτε επίσης ένας συνδυασµός των δύο 

αυτών στρατηγικών φαίνεται να µπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας στηρίχθηκε όπως έχει αναφερθεί στους “δύο πυλώνες” όπου αρχικά 

δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο του χρήµατος ενώ παράλληλα υπήρξε η 

νοµισµατική ανάλυση που αναφέρονται κυρίως στην ανάλυση του ρίσκου για τη 

σταθερότητα των τιµών στη ζώνη του ευρώ. 

Στην ουσία αυτό που προσπάθησε να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

είναι να εφαρµόσει µια στρατηγική νοµισµατικής πολιτικής η οποία θα έχει ως κύριο 

χαρακτηριστικό την αποτελεσµατικότητα. Η καλύτερη στρατηγική θα ήταν αυτή που 

θα µπορούσε να επιφέρει αξιόπιστα και ρεαλιστικά αποτελέσµατα στην επίτευξη του 
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στόχου που είναι η σταθερότητα των τιµών στη ζώνη του ευρώ. Όλη αυτή η 

προσπάθεια και ο στόχος ήταν αυτά που έκαναν κάποιους να πιστέψουν ότι η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει υιοθετήσει τη στρατηγική του στόχου για τον 

πληθωρισµό. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την πλευρά της όµως έδειξε ότι η 

στρατηγική της δεν οδηγήθηκε από µια επιµονή και µόνο για τη σταθερότητα των 

τιµών. Άλλωστε αυτό θεσπίστηκε κυρίως από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” και από 

την επίσηµη ανακοίνωση του τι σηµαίνει σταθερότητα των τιµών για την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. Αυτό που είχε ιδιαίτερη σηµασία για την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα ήταν να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η νοµισµατική πολιτική να 

οδηγήσει πραγµατικά στα επιθυµητά αποτελέσµατα στην πράξη.  

Εξηγώντας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τι σηµαίνει για αυτήν 

σταθερότητα των τιµών δεν σηµαίνει ότι εφαρµόζει την πολιτική του στόχου για τον 

πληθωρισµό, δίνει απλά το στίγµα για τη διαταγή που έχει λάβει από τη “Συνθήκη 

του Μάαστριχτ” και πρέπει να την επιτύχει. Φυσικά όλο αυτό είναι εντελώς 

διαφορετικό από το να θέτεις ετήσιους στόχους για το ρυθµό του πληθωρισµού µε 

συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα µε κύριο σηµείο της στρατηγικής της την 

ανακοίνωση µιας πρόβλεψης του πληθωρισµού όπως συµβαίνει στην περίπτωση της 

στρατηγικής του στόχου για τον πληθωρισµό. 

Ταυτόχρονα η στρατηγική νοµισµατικής πολιτικής που επιλέχτηκε από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επίσης δεν αναφέρεται 

στους ενδιάµεσους νοµισµατικούς στόχους. Για να εφαρµοστεί µία τέτοια 

στρατηγική θα πρέπει στην ευρωζώνη να έχουν γίνει κατάλληλες τεχνικές 

προετοιµασίες νωρίτερα έτσι ώστε να είναι αποδοτική. Αυτό σηµαίνει ότι ένας 

ενδιάµεσος νοµισµατικός στόχος θα µπορούσε να είναι σηµαντικός για τη 

νοµισµατική πολιτική αν υπήρχε µία σταθερή σχέση ανάµεσα στο χρήµα και στις 

τιµές και το χρήµα µπορούσε να κοντρολαριστεί βραχυπρόθεσµα χρησιµοποιώντας 

απλά τα επιτόκια. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε όµως ότι όταν µιλάµε για την ευρωζώνη 

µιλάµε για 12 διαφορετικές οικονοµίες σε συνθήκες αβεβαιότητας, όπου οι 

αντιδράσεις του χρήµατος δεν µπορούν να προβλεφθούν µε βεβαιότητα. 
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 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε 

να στηριχθεί στους “δύο πυλώνες” γιατί εκτός από τη σπουδαιότητα που έχει το 

χρήµα ως νοµισµατικό µέγεθος, χρειάζονται περισσότεροι οικονοµικοί δείκτες για να 

έχει καλύτερη εικόνα για το τι συµβαίνει στην ευρωζώνη. Η προσανατολισµένη στη 

σταθερότητα νοµισµατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

σχεδιάστηκε µε σκοπό να αποφεύγονται οι σπασµωδικές και µηχανικές αντιδράσεις 

κάθε φορά που δεν πετυχαίνει ένα συγκεκριµένο στόχο βραχυπρόθεσµα. Αυτό που 

επιθυµεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι να επιτυγχάνει το στόχο της 

σταθερότητας των τιµών µεσοπρόθεσµα ανταποκρινόµενη κάθε φορά στις 

οικονοµικές συνθήκες της ευρωζώνης. 

Στις 8 Μαΐου του 2003 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας αποφάσισε να αλλάξει κάποια πράγµατα στη στρατηγική της νοµισµατικής 

πολιτικής χωρίς όµως να κάνει ριζικές αλλαγές. Έδωσε ένα ακόµα πιο σαφή ορισµό 

της σταθερότητας των τιµών ενώ πρωτεύοντα ρόλο πλέον έχει ο πυλώνας της 

οικονοµικής ανάλυσης όταν ο πυλώνας της νοµισµατικής ανάλυσης αναλαµβάνει 

πλέον δευτερεύοντα ρόλο. Η φιλοσοφία όµως παραµένει η ίδια και αυτό είναι που 

έχει σηµασία. 

Η φιλοσοφία αυτή λέει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εφαρµόζει µία 

ξεκάθαρη προς όλους στρατηγική νοµισµατικής πολιτικής όπου ο στόχος είναι 

σταθερότητα των τιµών στα όρια της ευρωζώνης. Η στρατηγική αυτή 

αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα µε ρεαλισµό καθώς προσπαθεί να αποφύγει τη 

λήψη αποφάσεων πάνω σε υποθέσεις και εξισώσεις αλλά λειτουργεί µε βάση τα 

πραγµατικά γεγονότα της οικονοµικής δραστηριότητας.  

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δείχνει να έχει µία δυναµική στον τρόπο 

εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής η οποία υπηρετεί ταυτόχρονα τη διαφάνεια 

και τη λογοδοσία τόσο προς το κοινό όσο και προς τις αγορές ώστε κανείς να µην 

ξαφνιάζεται από τις αποφάσεις της. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

προσπαθεί να αφουγκραστεί τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας - µέλος µέσα από τη 

συµµετοχή των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών στα όργανα λήψης αποφάσεων 

γεγονός που την κάνει πιο αποδοτική σε κάθε ξεχωριστό κράτος - µέλος της ζώνης 

του ευρώ. 
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3.4.5. Συνεργασία µεταξύ νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής 

πολιτικής 

 

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία της νοµισµατικής πολιτικής, η οποία χαράσσεται 

και εφαρµόζεται από µία ανεξάρτητη  Κεντρική Τράπεζα υπάρχει ένα ακόµα σηµείο 

τριβής µεταξύ των οικονοµολόγων. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η 

εκχώρηση αυτής της ανεξαρτησίας στην Κεντρική Τράπεζα µπορεί να δηµιουργήσει 

προβλήµατα στη συνεργασία της νοµισµατικής πολιτικής µε άλλα τµήµατα της 

οικονοµικής πολιτικής, όπως αυτό της δηµοσιονοµικής πολιτικής.  

Το πρόβληµα που είναι γνωστό στην οικονοµική θεωρία ως οι διαφωνίες που 

µπορεί να υπάρξουν ανάµεσα στη νοµισµατική και τη δηµοσιονοµική πολιτική, έχει 

τις βάσεις του στο γεγονός ότι η αξιοπιστία της νοµισµατικής πολιτικής µερικές 

φορές δεν εξαρτάται από τη στρατηγική της νοµισµατικής πολιτικής και µόνο, αλλά 

στο συνολικό πλαίσιο της µακροοικονοµικής πολιτικής. Για παράδειγµα, αν 

υπάρχουν προβλήµατα συνεργασίας µεταξύ των µέσων που θα χρησιµοποιηθούν από 

τη νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία αβεβαιότητας στην οικονοµία της χώρας ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 

µελετηθούν πιθανές λύσεις στο πρόβληµα. 

Το πρόβληµα της συνεργασίας ή όχι µεταξύ νοµισµατικής και 

δηµοσιονοµικής πολιτικής γίνεται καλύτερα αντιληπτό αν εξηγηθεί ποια είναι η 

πραγµατική τους σχέση και πώς µπορεί η µία να επηρεάσει την άλλη. Το πρώτο 

βασικό σηµείο είναι ότι και οι δύο αυτές πολιτικές επηρεάζουν βασικές 

µακροοικονοµικές µεταβλητές το οποίο τους δηµιουργεί αλληλεξαρτήσεις κατά την 

επιδίωξη των στόχων τους. 

Αναλυτικότερα λοιπόν η δηµοσιονοµική πολιτική επηρεάζει καταρχήν την 

κατανοµή των πόρων µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα ενώ στη συνέχεια 

επηρεάζει την κατανοµή τους ακόµα και εκτός του ιδιωτικού τοµέα. Παράλληλα 

µπορεί να επηρεάζει τα κίνητρα για κατανάλωση, αποταµίευση και επενδύσεις 

γεγονός που έχει άµεση επίδραση στο δυνητικό προϊόν και τον οικονοµικό κύκλο. 

Ασκώντας επίδραση η δηµοσιονοµική πολιτική σε όλα τα παραπάνω, της δίνεται η 

δυνατότητα να επηρεάζει την εξέλιξη των τιµών, τα πραγµατικά επιτόκια και τα 
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ασφάλιστρα κινδύνου. Εδώ ξεκινάει η ανάµιξη της δηµοσιονοµικής µε τη 

νοµισµατική πολιτική καθώς όλες οι µεταβλητές που αναφέρθηκαν πρέπει να 

λαµβάνονται συστηµατικά υπόψη από τη νοµισµατική πολιτική που θέλει να επιτύχει 

τη σταθερότητα των τιµών. 

 Από την άλλη πλευρά η νοµισµατική πολιτική αποτελεί παράγοντα 

καθορισµού των βραχυπρόθεσµων επιτοκίων, των προσδοκιών για τον πληθωρισµό 

καθώς επίσης και του ασφαλίστρου το οποίο ενσωµατώνεται στις µακροπρόθεσµες 

αποδόσεις για να αντισταθµίζεται ο κίνδυνος από τις διακυµάνσεις του πληθωρισµού. 

Παράλληλα η νοµισµατική πολιτική µπορεί να επηρεάσει και τις εξελίξεις των 

δηµοσίων εσόδων και εξόδων γεγονός που σηµαίνει ότι ασκεί επίδραση στο 

γενικότερο µακροοικονοµικό περιβάλλον όπου εµπλέκεται και η δηµοσιονοµική 

αλλά και άλλες πολιτικές
84. 

Στην οικονοµική θεωρία η σχέση αυτή µεταξύ της νοµισµατικής και 

δηµοσιονοµικής πολιτικής έχει εξεταστεί από πολλούς συγγραφείς στην πορεία των 

χρόνων. Στις περισσότερες από αυτές τις µελέτες η πολιτική εξουσία καθορίζει τη 

δηµοσιονοµική πολιτική και η Κεντρική Τράπεζα τη στρατηγική της νοµισµατικής  

πολιτικής, όπου οι δύο πλευρές καθορίζουν τους στόχους τους για την οικονοµία 

βάζοντας προτεραιότητες για την επίτευξή τους. Οι στόχοι και οι προτεραιότητες 

διαφέρουν µεταξύ των δύο εξουσιών, ενώ η κάθε πλευρά χρησιµοποιεί τα εργαλεία 

που έχει διαθέσιµα για την επίτευξη των στόχων της. Η Κεντρική Τράπεζα 

χρησιµοποιεί τα διαθέσιµα εργαλεία για να ελέγξει το ρυθµό ανάπτυξης της 

νοµισµατικής βάσης ενώ η πολιτική εξουσία τα δηµοσιονοµικά έξοδα. 

Το θέµα που τίθεται πλέον είναι αν η Κεντρική Τράπεζα και η πολιτική 

εξουσία θα επιλέξουν να συνεργαστούν για να επιτύχουν τους στόχους τους ή όχι. Αν 

οι δύο εξουσίες επιλέξουν να µην συνεργαστούν τότε είτε θέτουν και οι δύο 

ταυτόχρονα τους στόχους τους είτε η µία θέτει πρώτη τους στόχους της και η άλλη 

τότε υιοθετεί µία πολιτική ως αντίδραση στην πρώτη. Οι Andersen και Schneider 

(1986) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι όταν υπάρχουν δύο ανεξάρτητες αρχές, οι 

                                            
84 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο, “Η σχέση µεταξύ νοµισµατικής πολιτικής και 
δηµοσιονοµικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ”, Φεβρουάριος 2003. 
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οποίες επιδιώκουν το δικό τους συµφέρον-στόχο, τότε το πιθανότερο είναι να 

υπάρχει διαφωνία σχετικά µε την επιλογή της κατάλληλης πολιτικής
85.  

∆ύο ανεξάρτητες εξουσίες δεν µπορούν αυτόµατα να εγγυηθούν την επιλογή 

µιας στρατηγικής η οποία θα είναι η επιθυµητή για τους άλλους. Οι Alesina και 

Tabellini (1987) πρόσθεσαν στην πολιτική εξουσία ότι δεν είναι συνεργάσιµη µε την 

Κεντρική Τράπεζα ως προς το µείγµα του εισοδήµατος που θα χρηµατοδοτήσει τις 

δαπάνες της κυβέρνησης. Ο χαµηλός ρυθµός πληθωρισµού µειώνει τα έσοδα από τον 

πληθωριστικό φόρο µε αποτέλεσµα η κυβέρνηση να αυξήσει τους φόρους για να 

αυξήσει τα έσοδά της. Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα εφαρµόζει µία σταθερή 

πολιτική απέναντι στον ιδιωτικό τοµέα που σηµαίνει ότι το παραγόµενο προϊόν είναι 

χαµηλό, γεγονός που δηµιουργεί υπόνοιες για ξαφνική αύξηση του πληθωρισµού. 

Τελικά οι συγγραφείς απέδειξαν ότι είναι χρήσιµο να έχει µία οικονοµία µια 

ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα που να διαµορφώνει τη στρατηγική της νοµισµατικής 

πολιτικής
86.  

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συνεργασία ανάµεσα στις ανεξάρτητες 

αρχές που καθορίζουν τη στρατηγική της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής 

πολιτικής, µπορούν να υπάρξουν διάφοροι συνδυασµοί αυτών. Υπάρχει λοιπόν η 

περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα θα επιλέξει να υιοθετήσει µία σφιχτή 

νοµισµατική πολιτική η οποία θα συνδυάζεται από σχετικά µεγάλα δηµοσιονοµικά 

ελλείµµατα ή η Κεντρική Τράπεζα να επιλέξει µία χαλαρή νοµισµατική πολιτική η 

οποία θα συνδυάζεται από µία σφιχτή δηµοσιονοµική πολιτική. Στην πράξη ο πρώτος 

συνδυασµός περιγράφει την πολιτική που εφαρµόστηκε στις ΗΠΑ στις αρχές του 

1980 ενώ ο δεύτερος την πολιτική που υιοθετήθηκε στην Αγγλία από την κυβέρνηση 

της κας Θάτσερ. 

Το 1981 η πολιτική του Ronald Reagan είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

ενός µεγάλου δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, η οποία ταυτόχρονα τόνωσε την 

οικονοµία των ΗΠΑ. Κανείς δεν ξέρει αν αυτός ο συνδυασµός αποτελεσµάτων ήταν 

                                            
85 Andersen Torben and Friedrich Scheider, “Coordination of fiscal and Monetary Policy under 
different institutional arrangements”, European journal of Political Economy, February 1986, pp. 169 - 
191). 
86 Alesina Alberto and Guido Tabellini, “Rules and Discretion with Noncoordinated Monetary and 
Fiscal policies”, Economic Inquiry, (October 1987), p.p. 619 - 630 



 128 

κάτι το οποίο προέκυψε τυχαία ή ήταν πραγµατικός στόχος της πολιτικής του 

Reagan. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προεκλογικά είχε υποσχεθεί ότι θα καταβάλλει 

προσπάθειες για µείωση της ανεργίας, αυξάνοντας τις δαπάνες της κυβέρνησης για 

την απασχόληση. Παράλληλα, τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο η νοµισµατική 

πολιτική εκτελούνταν από την απόλυτα ανεξάρτητη Federal Reserve Bank κάτω από 

τις οδηγίες του ∆ιοικητή της κο Βόλκερ.  

Ο τελευταίος επέλεξε να υιοθετήσει µία πολύ σφιχτή νοµισµατική πολιτική, 

αυξάνοντας τα επιτόκια µε σκοπό να ισοσταθµίσει τις πληθωριστικές πιέσεις που 

δέχονταν η οικονοµία. Ο κος Reagan και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Οικονοµικών προσπάθησαν να πείσουν το ∆ιοικητή της Federal Reserve Bank ότι οι 

φόβοι του για πληθωριστικές πιέσεις ήταν αβάσιµες όπως και να µειώσει τα επιτόκια. 

Οι προσπάθειες αυτές της πολιτικής ηγεσίας δεν είχαν θετικό αποτέλεσµα γεγονός 

που τις οδήγησε στη συναίνεση αυξάνοντας τις δηµόσιες δαπάνες.  

Παρατηρητές της εποχής διαφωνούσαν ως προς το συµπέρασµα αν δηλαδή το 

συγκεκριµένο µείγµα οικονοµικής πολιτικής στην Αµερική είχε θετικά ή αρνητικά 

αποτελέσµατα για την οικονοµία. Ο Gowland πιστεύει ότι η συγκεκριµένη 

κατάσταση δηµιούργησε αστάθεια στη συναλλαγµατική ισοτιµία. Η αστάθεια αυτή 

εκφράστηκε αρχικά µε µία µεγάλη αύξηση της ισοτιµίας του δολαρίου ενώ στη 

συνέχεια το δολάριο έπεσε κατακόρυφα στις διεθνής συναλλαγές. Τα αποτελέσµατα 

από αυτή την αστάθεια ήταν φυσικά αρνητικά αλλά ο αντίκτυπός τους δεν ήταν 

εξίσου µεγάλος για µια οικονοµία σαν αυτή των ΗΠΑ
87.  

Την ίδια περίπου περίοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στην Αγγλία 

αποφασίστηκε ένα µείγµα πολιτικής όπου συνδυάζονταν µία ήρεµη νοµισµατική 

πολιτική και µία σκληρή δηµοσιονοµική πολιτική. Οι οικονοµικοί κύκλοι στο 

Ηνωµένο Βασίλειο πίστευαν ότι αυτός ο συνδυασµός της νοµισµατικής και 

δηµοσιονοµικής πολιτικής θα έφερνε υψηλά επίπεδα επενδύσεων σε σχέση µε τα 

επίπεδα της κατανάλωσης. Αυτή η περίοδος για την οικονοµία της Αγγλίας αποτελεί 

µία ιδιαίτερα αµφιλεγόµενη στιγµή για τους οικονοµολόγους καθώς δεν έχουν 

καταλήξει αν το συγκεκριµένο µείγµα οικονοµικής πολιτικής είχε θετικά ή αρνητικά 

αποτελέσµατα.  
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Ο Gowland µε έµφαση σηµειώνει ότι το συγκεκριµένο παράδειγµα δείχνει σε 

όλους ποιοι είναι οι κίνδυνοι από µία οικονοµική πολιτική που δεν υπάρχει 

συνεργασία µεταξύ νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής καθώς το αντίκτυπο 

είναι έντονο για τη συναλλαγµατική ισοτιµία του νοµίσµατος της συγκεκριµένης 

χώρας. 

 Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει κάποιος ερευνώντας την περίοδο της 

επανένωσης της Γερµανίας. Σε αυτήν την περίπτωση ο συνδυασµός ήταν σφιχτή 

νοµισµατική πολιτική από την ανεξάρτητη Bundesbank και επεκτατική 

δηµοσιονοµική πολιτική από την πλευρά της πολιτικής εξουσίας. Το αποτέλεσµα 

ήταν ίδιο µε τις δύο παραπάνω περιπτώσεις καθώς το γερµανικό µάρκο σηµείωσε µία 

µεγάλη αύξηση σε σχέση µε το αµερικάνικο δολάριο γεγονός που δηµιούργησε 

προβλήµατα στο Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών για τη Γερµανία.  

Φυσικά ο κάθε παρατηρητής όλα τα παραπάνω γεγονότα µπορεί να τα 

αντιλαµβάνεται µε διαφορετικό τρόπο και φυσικά να αναλύει τις αλληλεπιδράσεις 

της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής µε διαφορετικό σκεπτικό. Το 

σίγουρο συµπέρασµα όµως είναι ότι κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αν 

βρίσκεται η οικονοµία θα πρέπει τελικά οι παράγοντες που την επηρεάζουν, να 

προσπαθούν να βρουν τη “χρυσή τοµή” στο συνδυασµό της νοµισµατικής και 

δηµοσιονοµικής πολιτικής εάν δεν θέλουν να έχουν καταστροφικά αποτελέσµατα για 

το σύνολο της οικονοµίας. 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης η είσοδος του ευρώ και η άσκηση της 

ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχουν 

διαµορφώσει µία εντελώς διαφορετική κατάσταση στη χάραξη της οικονοµικής 

πολιτικής. “Η Συνθήκη του Μάαστριχτ” έχει καθιερώσει ένα καινοτόµο πλαίσιο στην 

άσκηση της οικονοµικής πολιτικής όπου τα θεµέλιά του στηρίζονται στο σαφή 

επιµερισµό των αρµοδιοτήτων χάραξης πολιτικής, την ύπαρξη ενός συνόλου κοινών 

στόχων και κατευθυντήριων αρχών που διέπουν την άσκηση της κάθε πολιτικής και 

ένα θεσµικό πλαίσιο που διαθέτει επαρκή µέσα άσκησης πολιτικής. 

Η σηµασία της σταθερότητας των τιµών αποτελεί δηµόσιο αγαθό για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο παρέχεται και διασφαλίζεται από µία ανεξάρτητη 

                                                                                                                             
87 David Gowland (1997), “Banking on change”, London: Politea, 1997. 
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Κεντρική Τράπεζα. Ο σχεδιασµός, λοιπόν, της Οικονοµικής και Νοµισµατικής 

Ένωσης εκχωρεί την αρµοδιότητα της άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής σε 

κοινοτικό και όχι σε εθνικό επίπεδο. Η “Συνθήκη του Μάαστριχτ”, όπως έχει ήδη 

αναλυθεί, αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στις Εθνικές Κεντρικές 

Τράπεζες που έχουν υιοθετήσει το ευρώ, την άσκηση της ενιαίας νοµισµατικής 

πολιτικής µε πρωταρχικό σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών στα 

πλαίσια της ζώνης του ευρώ. Για να εκπληρώσει το στόχο της, η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες απολαµβάνουν πλήρη 

ανεξαρτησία για τα µέλη των οργάνων-λήψης αποφάσεων ενώ ταυτόχρονα 

απαγορεύεται να χρηµατοδοτούν δηµόσια ελλείµµατα. 

Στα πλαίσια της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής εφαρµόζεται η αρχή της 

επικουρικότητας που συνεπάγεται ότι επειδή η νοµισµατική πολιτική είναι ενιαία και 

αδιαίρετη δεν µπορεί να παραµείνει αποκεντρωµένη και για αυτό έχει ενοποιηθεί 

κάτω από την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο στόχος για τη 

σταθερότητα των τιµών ιδιαίτερα µετά τον ποσοτικό ορισµό που έδωσε η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα είναι κοινός για όλες τις χώρες που έχουν υιοθετήσει το ευρώ και 

συνεπώς δεν υπάρχει περιθώριο για παρεκκλίσεις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες της ζώνης του ευρώ οφείλουν να αντιδρούν µε 

έγκαιρο και ενδεδειγµένο τρόπο στις οποιεσδήποτε οικονοµικές διαταραχές που 

µπορεί να δηµιουργηθούν από πληθωριστικές ή αποπληθωριστικές διακυµάνσεις. 

Σε αντίθεση µε τη νοµισµατική πολιτική της ευρωζώνης, η άσκηση της 

δηµοσιονοµικής πολιτικής έχει παραµείνει στις εθνικές αρχές. Η “Συνθήκη του 

Μάαστριχτ” λοιπόν προβλέπει ότι η δηµοσιονοµική πολιτική θα ασκείται σε επίπεδο 

κρατών-µελών µε βάση τις θεµελιώδεις αρχές αυτής και όπως αυτές συµπληρώνονται 

από το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Οι αρχές αυτές δίνουν τη δυνατότητα 

για χειρισµούς στις εθνικές αρχές τόσο για τη σύνθεση των δηµοσίων δαπανών όσο 

και των δηµοσίων εσόδων. 

Η βασικότερη αρχή που διέπει την άσκηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής 

είναι η αποφυγή των υπερβολικών ελλειµµάτων. Επιπλέον η “Ιδρυτική Συνθήκη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας” επιβάλλει τη ρήτρα του “no bail - out”, που σηµαίνει ότι η 

Κοινότητα και τα κράτη-µέλη ούτε ευθύνονται αλλά και ούτε έχουν τη δυνατότητα 
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να αναλάβουν τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ένα άλλο κράτος-µέλος. Με τη 

ρήτρα αυτή η Κοινότητα προσπαθεί να θέσει επιπλέον κίνητρα στις εθνικές 

δηµοσιονοµικές αρχές για να διατηρήσουν τη δηµοσιονοµική πειθαρχία.  

Αυτό σηµαίνει ότι το υψηλό δηµόσιο χρέος δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε 

τον πληθωρισµό αλλά επίσης ούτε µία κυβέρνηση που δεν τηρεί τους 

δηµοσιονοµικούς κανόνες µπορεί να περιµένει τελικά βοήθεια από άλλες εθνικές 

κυβερνήσεις. Η ρήτρα αυτή αποτελεί µία εξασφάλιση για τις υπόλοιπες χώρες της 

ευρωζώνης καθώς το υψηλό δηµόσιο χρέος µιας χώρας δεν µεταφέρεται στις άλλες 

µε αποτέλεσµα αρχικά οι αρνητικές συνέπειες να παραµένουν εντός της χώρας και 

στη συνέχεια να αυξάνονται τα κίνητρα για δηµοσιονοµική πειθαρχία
88.  

Παράλληλα το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης εξειδικεύεται στις 

διαδικασίες πολυµερούς επισκόπησης των εθνικών δηµοσιονοµικών πολιτικών. Στο 

Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπονται ποσοτικοποιηµένοι κανόνες 

για το δηµόσιο χρέος και το δηµοσιονοµικό έλλειµµα οι οποίοι παρέχουν στις 

δηµοσιονοµικές εθνικές αρχές ένα σαφή προσανατολισµό. Σύµφωνα µε το Σύµφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης τα κράτη-µέλη της ευρωζώνης έχουν την υποχρέωση 

να υποβάλλουν ετήσια προγράµµατα σταθερότητας, τα οποία να περιγράφουν τους 

δηµοσιονοµικούς στόχους για ισοσκελισµένο ή πλεονασµατικό προϋπολογισµό. 

Πολλοί οικονοµολόγοι πιστεύουν ότι η σηµαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον 

περιορισµό του δηµόσιου χρέους και του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος από τη 

δεκαετία του 1990 και µετά είναι µία σηµαντική απόδειξη για την αποτελεσµατική 

λειτουργία των δηµοσιονοµικών πολιτικών.89  

Εκτός από τις επίσηµες διαδικασίες που καθιερώθηκαν από τη “Συνθήκη του 

Μάαστριχτ” και από το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, έχουν αναπτυχθεί 

πρακτικές συνήθειες που είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για τον συντονισµό των 

δηµοσιονοµικών αρχών της ζώνης του ευρώ. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα 

ότι οι Υπουργοί Οικονοµικών της ζώνης του ευρώ έχουν συµφωνήσει να 

αλληλοενηµερώνονται εκ των προτέρων και να συζητούν για πιθανές σηµαντικές 

                                            
88 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο, “Η σχέση µεταξύ νοµισµατικής πολιτικής και 
δηµοσιονοµικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ”, Φεβρουάριος 2003. 
89 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο, “Το πλαίσιο άσκησης της οικονοµικής πολιτικής 
στην ΟΝΕ”, Νοέµβριος 2001. 
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αλλαγές στα µελλοντικά σχέδια που αφορούν τη φορολογία και τις δαπάνες εντός της 

Οµάδας Ευρώ.  

Επίσης, ήδη γίνεται µια κοινή ανάλυση για την αξιολόγηση της ποιότητας των 

στοιχείων των εθνικών προϋπολογισµών. Η ανάλυση αυτή επιτρέπει την ύπαρξη µιας 

αλληλοδιδακτικής διαδικασίας, η οποία συµβάλλει στην αντιµετώπιση 

µακροπρόθεσµων προκλήσεων στις δηµοσιονοµικές προκλήσεις της ευρωζώνης. 

Όλες αυτές οι διαδικασίες µπορεί να είναι άτυπες αλλά αυξάνουν την αξιοπιστία και 

την αποτελεσµατικότητα των δηµοσιονοµικών αρχών. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονισθεί ότι η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” 

παίρνει θέση στο θέµα που υπάρχει σχετικά µε τη συνεργασία ή όχι µεταξύ 

νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής. Συγκεκριµένα η “Συνθήκη του 

Μάαστριχτ” δεν αναφέρει κανέναν τύπο ενεργού συντονισµού µεταξύ νοµισµατικής 

και δηµοσιονοµικής πολιτικής. Υπάρχει σαφέστατος διαχωρισµός µεταξύ του 

Κεφαλαίου που αναφέρεται στη “νοµισµατική πολιτική” και του Κεφαλαίου που 

αναφέρεται στις “Οικονοµικές Πολιτικές”.  

Αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 105 της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” είναι 

ότι το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών εφαρµόζει τη νοµισµατική 

πολιτική της Κοινότητας, στηρίζοντας ταυτόχρονα τις γενικές οικονοµικές πολιτικές 

στην Κοινότητα”. Η φράση αυτή δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει 

κοινούς στόχους µε την Κοινότητα, η αποστολή της οποίας, όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 2 της “Ιδρυτικής Συνθήκης”, είναι: “να προάγει την αρµονική και ισόρροπη 

ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων, µία σταθερή και διαρκή, µη 

πληθωριστική και σεβόµενη το περιβάλλον ανάπτυξη, έναν υψηλό βαθµό σύγκλισης 

των οικονοµικών επιδόσεων, ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής 

προστασίας, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής, την 

οικονοµική και κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών - µελών”. 

Όπως έχει αναλυθεί διεξοδικά σε προηγούµενα κεφάλαια η “Συνθήκη του 

Μάαστριχτ” δεν αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άλλο στόχο εκτός του 

πρωταρχικού που είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. Αυτό που ζητάει η 

“Συνθήκη του Μάαστριχτ” από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι να λαµβάνει 

υπόψη της και τους άλλους κοινοτικούς στόχους κατά την επιδίωξη του πρωταρχικού 
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της στόχου. Στην ουσία ζητείται η συνεργασία της νοµισµατικής πολιτικής µε τη 

δηµοσιονοµική και τις υπόλοιπες οικονοµικές πολιτικές της ευρωζώνης, χωρίς όµως 

να της ζητάει να παρεκκλίνει από τον πρωταρχικό της στόχο. 

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως µέλος της 

γενικότερης οικονοµικής πολιτικής της ευρωζώνης, έχει φροντίσει να δηµιουργήσει 

τους κατάλληλους µηχανισµούς για µία οργανωµένη ανταλλαγή πληροφοριών µε 

τους φορείς που χαράζουν τη γενικότερη οικονοµική πολιτική της ευρωζώνης. Όπως 

συµβαίνει σε εθνικό επίπεδο µεταξύ µιας ανεξάρτητης  Κεντρικής Τράπεζας και του 

Υπουργείου Οικονοµικών όπου διατηρούνται ανεπίσηµες επαφές για την ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά µε τις γενικότερες οικονοµικές εξελίξεις και προοπτικές χωρίς 

όµως αυτό να εκλαµβάνεται ως εκ των προτέρων συντονισµός νοµισµατικής και 

δηµοσιονοµικής πολιτικής, έτσι συµβαίνει και στο επίπεδο της ευρωζώνης. 

 Ο συνεχής διάλογος µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των 

Εθνικών Κυβερνήσεων δε σηµαίνει σε καµία περίπτωση εκ των προτέρων 

συντονισµό αλλά µία ευρύτερη συνεργασία στα πλαίσια της ευρωζώνης όπου όλοι 

σέβονται τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να έχουν όσο το δυνατόν πιο επίσηµο χαρακτήρα 

αυτές οι συνεργασίες συµµετέχει στην Οµάδα Ευρώ, στην Οικονοµική και 

∆ηµοσιονοµική Επιτροπή, στο Μακροοικονοµικό ∆ιάλογο ενώ ταυτόχρονα 

συµµετέχει σε έναν ανοιχτό διάλογο, στην ανταλλαγή απόψεων και φυσικά στη 

διενέργεια χρήσιµων αναλύσεων για το µέλλον.  

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω καταλήγουµε στο ότι, από τη στιγµή που η 

στρατηγική της νοµισµατικής πολιτικής διέπεται από διαφάνεια που επιτρέπει στους 

αρµόδιους χάραξης της δηµοσιονοµικής πολιτικής να προβλέπουν αλλά και να 

λαµβάνουν υπόψη τους στις ενέργειές τους τον τρόπο λειτουργίας και αντίδρασης της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε πιθανές διαρθρωτικές και δηµοσιονοµικές 

αλλαγές τότε όλο αυτό το µίγµα οικονοµικής πολιτικής µόνο θετικά αποτελέσµατα 

µπορεί να έχει για την ευρωζώνη. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας η νοµισµατική 

και η δηµοσιονοµική πολιτική δηµιουργούν ένα αξιόπιστο και σταθερό οικονοµικό 

περιβάλλον όπου οι δύο αυτές πολιτικές αλληλεπιδρούν αρµονικά στην ευρωζώνη, 

και οι αγορές λειτουργούν αποτελεσµατικά. 
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Μία πιο επίσηµη προσπάθεια για συντονισµό µεταξύ των δύο αυτών 

πολιτικών δεν κρίνεται σκόπιµη καθώς µόνο δυσκολίες θα µπορούσε να επιφέρει 

στην εφαρµογή της, από τη στιγµή που στην ευρωζώνη υπάρχουν όλες οι 

προϋποθέσεις για ένα σταθερό νόµισµα και προοπτικές µακροπρόθεσµης 

οικονοµικής ανάπτυξης. Η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” έχει κάνει σαφή διαχωρισµό 

των στόχων στους αρµόδιους χάραξης των πολιτικών, µε αποτέλεσµα ο ενεργός 

συντονισµός τους να καθίστανται πλέον περιττός.  

Στα πλαίσια της ευρωζώνης είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλους τους φορείς ότι η 

νοµισµατική πολιτική καθορίζεται από µία ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, στην οποία απαγορεύεται η χρηµατοδότηση δηµόσιων ελλειµµάτων, 

γεγονός που διασφαλίζει στους ιδιωτικούς παράγοντες της αγοράς ότι οι κυβερνήσεις 

δεν µπορούν πλέον να χρησιµοποιήσουν τον πληθωρισµό για να αντιµετωπίσουν τα 

δηµοσιονοµικά προβλήµατα. Παράλληλα, η ρήτρα του “no bail-out” εκµηδενίζει τον 

κίνδυνο απόκλισης των εθνικών αρχών από τους δηµοσιονοµικούς τους στόχους. Η 

σωστή επικοινωνία, από εκεί και πέρα, µεταξύ των αρµόδιων της νοµισµατικής και 

δηµοσιονοµικής πολιτικής µπορεί να φέρει το επιθυµητό αποτέλεσµα.  
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Κεφάλαιο 4: Μέτρηση Βαθµού Ανεξαρτησίας 

 

4.1. Σύνοψη Μεθόδων Μέτρησης 

  

Ο κύριος λόγος για τον οποίο ισχυρίστηκαν συγγραφείς όπως ο Rogoff 

(1985), οι Kydland και Prescott (1977) ή οι Barro και Gordon (1983), ότι πρέπει να 

εκχωρηθεί ανεξαρτησία στον τρόπο λειτουργίας µιας Κεντρικής Τράπεζας συνδέεται 

άµεσα µε το γεγονός ότι επηρεάζονται µακροοικονοµικά µεγέθη όπως ο ρυθµός 

πληθωρισµού, η οικονοµική ανάπτυξη, η ανεργία, το Εθνικό Ακαθάριστο Προϊόν και 

φυσικά τα επιτόκια. Για να µπορέσει όµως να ελεγχθεί η σχέση µιας Ανεξάρτητης 

Κεντρικής Τράπεζας µε τα παραπάνω µακροοικονοµικά µεγέθη πρέπει πρώτα από 

όλα να µετρηθεί ο βαθµός ανεξαρτησίας της κάθε Κεντρικής Τράπεζας. 

Η µέτρηση του βαθµού ανεξαρτησίας µιας Κεντρικής Τράπεζας εµπεριέχει 

πολλές δυσκολίες µε κυριότερη ότι το σύνολο των Κεντρικών Τραπεζών δεν είναι 

ένα οµοιογενές σύνολο. Αυτό σηµαίνει ότι διάφοροι συγγραφείς προσπάθησαν να 

µετρήσουν το βαθµό ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας που φυσικά προέρχονται 

από διαφορετικές χώρες µε διαφορετική οικονοµική βάση, κουλτούρα και φυσικά 

συνήθειες. Το µόνο που µπορούσε να γίνει έτσι ώστε τα αποτελέσµατα να είναι 

συγκρίσιµα, είναι να χρησιµοποιηθεί σε κάθε Κεντρική Τράπεζα η ίδια µέθοδος 

µέτρησης και στη συνέχεια στην ανάλυση των αποτελεσµάτων λαµβάνονταν υπόψη 

και σχολιάζονταν οι τοπικές διαφοροποιήσεις της κάθε χώρας. 

Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί είναι ότι οι περισσότεροι συγγραφείς έδωσαν 

ιδιαίτερη έµφαση στη σχέση µεταξύ του βαθµού ανεξαρτησίας της Κεντρικής 

Τράπεζας και του ρυθµού πληθωρισµού της αντίστοιχης χώρας. Η ανάλυση σχετικά 

µε τη σχέση αυτών των δύο µεγεθών είναι µεγάλη ενώ οι περισσότεροι 

οικονοµολόγοι στηρίζουν την άποψη ότι η ανεξαρτησία εκχωρείται σε µία Κεντρική 

Τράπεζα γιατί αυτό είναι το µέσο για τη µείωση του ρυθµού πληθωρισµού µιας 

χώρας δραστικά. 

 Οι πρώτοι που ασχολήθηκαν µε τη µέτρηση του βαθµού ανεξαρτησίας των 

Κεντρικών Τραπεζών είναι οι Robert Barro και Michael Parkin το 1982. Οι 

συγκεκριµένοι συγγραφείς δηµιούργησαν µια αριθµητική διαβάθµιση από το 1 έως 
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το 4 για να αποδώσουν αριθµητικά το βαθµό ανεξαρτησίας της κάθε Κεντρικής 

Τράπεζας. Για την έρευνά τους οι συγγραφείς χρησιµοποίησαν δεδοµένα από 12 

χώρες του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι οποίες  

συγκεκριµένα είναι η Αυστραλία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερµανία, η 

Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Ελβετία, το Ηνωµένο Βασίλειο και οι 

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. 

 Η συγκεκριµένη µέτρηση στηρίχθηκε τόσο στην πολιτική όσο και στην 

οικονοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών µετρώντας το βαθµό 

ανεξαρτησίας µε βάση την επίδραση που είχε η κυβέρνηση της κάθε χώρας στα 

οικονοµικά της Κεντρικής Τράπεζας αλλά και τη γενικότερη πολιτική που η 

τελευταία εφάρµοζε. Ο βαθµός επίδρασης της κυβέρνησης στην οικονοµική 

ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας καθορίζονταν από τη δυνατότητα της 

κυβέρνησης να αναµειχθεί στον καθορισµό των µισθών των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας, στη διαχείριση του προϋπολογισµού της 

Κεντρικής Τράπεζας καθώς επίσης και στον τρόπο χρησιµοποίησης των κερδών της 

Κεντρικής Τράπεζας.  

Αντίστοιχα, ο βαθµός ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας, όσον αφορά 

την πολιτική ανεξαρτησία της καθορίζονταν από τη δυνατότητα της κυβέρνησης να 

διορίζει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας, την 

εκπροσώπηση της κυβέρνησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας 

και τέλος από το αν η Κεντρική Τράπεζα ή η κυβέρνηση είχε τον τελευταίο λόγο στις 

αποφάσεις σχετικά µε την πολιτική που θα ακολουθούσε η Κεντρική Τράπεζα. 

Οι χώρες που βαθµολογήθηκαν µε 4, ήταν αυτές που ήταν ανεξάρτητες ενώ 

αυτές που βαθµολογήθηκαν µε µικρότερους βαθµούς διέθεταν µικρότερο βαθµό 

ανεξαρτησίας, µε χειρότερες αυτές που έπαιρναν το βαθµό 1 στη συγκεκριµένη 

κλίµακα. Οι Bade και Parkin κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ο βαθµός της 

οικονοµικής ανεξαρτησίας µιας Κεντρικής Τράπεζας δεν ήταν ιδιαίτερα 

καθοριστικός παράγοντας για τον πληθωρισµό. Αντίθετα, η πολιτική ανεξαρτησία 

ήταν ιδιαίτερα καθοριστικός παράγοντας για τον πληθωρισµό στο συγκεκριµένο 

δείγµα χωρών, από τη στιγµή που οι δύο χώρες, Γερµανία και Ελβετία, µε τον 
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υψηλότερο βαθµό πολιτικής ανεξαρτησίας είχαν ρυθµό πληθωρισµού φανερά 

χαµηλότερο από τους ρυθµούς πληθωρισµού των υπολοίπων χωρών
90.  

Ο Alberto Alesina το 1988 χρησιµοποίησε ως βάση τις χώρες που 

χρησιµοποίησαν οι Bade και Parkin το 1982 και πρόσθεσε 4 τέσσερις ακόµα, τη 

∆ανία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία και την Ισπανία. Ο Alesina κατέληξε και 

αυτός µέσα από την έρευνά του ότι υπάρχει γενικότερα µία αντίστροφη σχέση 

ανάµεσα στο µέσο ρυθµό πληθωρισµού και στο επίπεδο του βαθµού ανεξαρτησίας 

της Κεντρικής Τράπεζας. Στην ουσία ο συγγραφέας κατέληξε στην υπόθεση που είχε 

κάνει εξ’ αρχής στην έρευνά του αποδεικνύοντας και αυτός ότι µία ανεξάρτητη 

Κεντρική Τράπεζα συντελεί στη µείωση του ρυθµού πληθωρισµού µιας χώρας.  

Οι Grilli, Masciandaro και Tabellini (1991) πραγµατοποίησαν µία νέα έρευνα 

σχετικά µε το βαθµό ανεξαρτησίας 18 Κεντρικών Τραπεζών. Οι συγκεκριµένοι 

συγγραφείς χρησιµοποίησαν ως βάση δεδοµένων τις χώρες που χρησιµοποίησαν οι 

Bade και Parkin προσθέτοντας την Αυστρία, τη ∆ανία, την Ελλάδα, τη Νέα Ζηλανδία 

και την Πορτογαλία ενώ παράλληλα δεν συµπεριέλαβαν τη Σουηδία. Υπήρξε, και σε 

αυτήν την έρευνα, ο διαχωρισµός µεταξύ οικονοµικής και πολιτικής ανεξαρτησίας 

των Κεντρικών Τραπεζών.  

Η πολιτική ανεξαρτησία καθορίσθηκε ως η δυνατότητα της Κεντρικής 

Τράπεζας να επιλέξει την κατάλληλη πολιτική και τους κατάλληλους στόχους χωρίς 

να επηρεάζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Η οικονοµική ανεξαρτησία από την 

άλλη θεωρήθηκε ως η δυνατότητα της Κεντρικής Τράπεζας να χρησιµοποιήσει τα 

µέσα της νοµισµατικής πολιτικής που χρειάζεται κάθε φορά χωρίς περιορισµούς. 

Στα πλαίσια της πολιτικής ανεξαρτησίας οι Grilli, Masciandaro και Tabellini 

στηρίχθηκαν σε παραµέτρους όπως από ποιον διορίζεται ο ∆ιοικητής και το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας, η διάρκεια της θητείας τους, αν 

συµµετέχουν µέλη της κυβέρνησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής 

Τράπεζας, αν χρειάζεται έγκριση η στρατηγικής της νοµισµατικής πολιτικής και από 

την κυβέρνηση ή επίσης αν ο στόχος της σταθερότητας των τιµών είναι ξεκάθαρος 

και χωρίς περιορισµούς στο νόµο που διέπει την Κεντρική Τράπεζα.  

                                            
90 Bade Robert, Parkin Michael (1982), “C. B. laws and monetary policy” unpublished manuscript, 
University of Western Ontario, 1982. 
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Στο τµήµα της οικονοµικής ανεξαρτησίας οι συγγραφείς στηρίχθηκαν σε 

παράγοντες όπως αν µπορεί η εκάστοτε πολιτική ηγεσία να καθορίσει τους όρους 

κάτω από τους οποίους θα µπορεί να δανειστεί για τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα από 

την Κεντρική Τράπεζα και αν τα µέσα της νοµισµατικής πολιτικής βρίσκονται κάτω 

από τον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας ή όχι
91.  

Με αυτή τη µέθοδο οι Grilli, Masciandaro και Tabellini δηµιούργησαν δύο 

δείκτες για το βαθµό ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας, όπου η οικονοµική 

ανεξαρτησία βαθµολογείται σε µία κλίµακα από το 0 έως το 8 και η πολιτική 

ανεξαρτησία σε µία κλίµακα από το 0 έως το 7. Και στις δύο περιπτώσεις ο βαθµός 

ανεξαρτησίας αυξάνεται καθώς αυξάνεται και η βαθµολογία στη συγκεκριµένη 

κλίµακα. 

Οι Grilli, Masciandaro και Tabellini κατέληξαν, στο σύνολο της περιόδου της 

έρευνας από το 1950 - 1989, ότι η οικονοµική ανεξαρτησία έχει αντίστροφη σχέση 

µε το ρυθµό πληθωρισµού όπως και η πολιτική ανεξαρτησία επίσης έχει αντίστροφη 

σχέση µε το ρυθµό πληθωρισµού αλλά το στατιστικό αποτέλεσµα δεν είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό. Συνεχίζοντας την έρευνά τους έσπασαν την έρευνα σε τέσσερις χρονικές 

περιόδους ανά δεκαετία και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι καµία από τις δύο 

µορφές ανεξαρτησίας δεν είχε ιδιαίτερη επίδραση στο ρυθµό πληθωρισµού τις δύο 

πρώτες δεκαετίας. Στη δεκαετία του 1970 και οι δύο µορφές ανεξαρτησίας 

επηρέασαν σηµαντικά το βαθµό πληθωρισµού ενώ τη δεκαετία του 1980 µόνο ο 

βαθµός της οικονοµικής ανεξαρτησίας έπαιζε σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του 

ρυθµού πληθωρισµού
92.  

Οι συγγραφείς Alex Cuckierman, Steven Webb και Bilin Neyapti το 

Σεπτέµβριο του 1992 δηµοσίευσαν τη δική τους έρευνα παρουσιάζοντας µία 

καινούργια µέθοδο µέτρησης του βαθµού ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών 

και τη σχέση του µε το ρυθµό πληθωρισµού της αντίστοιχης χώρας. Οι συγγραφείς 

αυτοί ξέφυγαν από τα συνηθισµένα και προσπάθησαν να µετρήσουν το βαθµό 

                                            
91 Grilli, Vitorio, Donato Masciandaro, and Guido Tabellini, “Political and Monetary Institutions and 
Public Finance Policies in the Industrial Countries”, Economic Policy 13, pp. 341 – 392, October 1991. 
92 Vittorio Grilli, Donato Masciandaro and Guido Tabellini (1991), “Institutions and policies”, 
Economic Policy, October 1991.  
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ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών όχι µόνο µέσα από τους νόµους που διέπουν 

τη λειτουργία τους αλλά αναπτύσσοντας καινοτόµους δείκτες.  

Εκτός λοιπόν από τον κλασικό δείκτη της νοµικής ανεξαρτησίας, ανέπτυξαν 

και το δείκτη της πραγµατικής ανεξαρτησίας, ο οποίος αποτελείται από τρεις 

επιµέρους δείκτες. Οι δείκτες αυτοί είναι ο ρυθµός αλλαγής των ∆ιοικητών των 

Κεντρικών Τραπεζών και ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο έπρεπε να απαντηθεί από 

εξειδικευµένους επιστήµονες σε θέµατα νοµισµατικής πολιτικής των Κεντρικών 

Τραπεζών και µία συνάθροιση του δείκτη της νοµικής ανεξαρτησίας και του ρυθµού 

αλλαγής των ∆ιοικητών των Κεντρικών Τραπεζών.93 

Η έρευνα για τη νοµική ανεξαρτησία συµπεριέλαβε 72 χώρες για µία χρονική 

περίοδο τεσσάρων δεκαετιών από το 1959 - 1989. Τα νοµικά χαρακτηριστικά των 

Κεντρικών Τραπεζών χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες:  

(α) τον τρόπο διορισµού του ∆ιοικητή και τη διάρκεια της θητείας του,  

(β) τη στρατηγική της νοµισµατικής πολιτικής και τη συµµετοχή της 

κυβέρνησης στο σχεδιασµό της, 

 (γ) τους στόχους των Κεντρικών Τραπεζών και,  

(δ) τη δυνατότητα της κυβέρνησης. να δανειστεί από την Κεντρική Τράπεζα 

για την κάλυψη δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων.  

Η κλίµακα για τη µέτρηση ξεκινούσε από το 0 (µηδέν), που ήταν ο 

χαµηλότερος βαθµός ανεξαρτησίας, και έφτανε το 1 (ένα), που ήταν ο µέγιστος 

βαθµός ανεξαρτησίας. Συνολικά η έρευνα περιελάµβανε 16 νοµικές παραµέτρους.  

Ο πρώτος δείκτης της πραγµατικής ανεξαρτησίας που χρησιµοποιήθηκε ήταν 

ο ρυθµός αλλαγής των ∆ιοικητών από τη ∆ιοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας. 

Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο η συχνή αλλαγή των ∆ιοικητών της Κεντρικής 

Τράπεζας µεταφράζονταν σε µικρό βαθµό ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας 

καθώς φαίνονταν έντονα µια εξάρτηση της ηγεσίας της Κεντρικής Τράπεζας από την 

εκάστοτε κυβέρνηση. Αντίθετα, όσο πιο µεγάλη ήταν η διάρκεια της θητείας του 

∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας τόσο αυξάνονταν ο βαθµός ανεξαρτησίας της. 

                                            
93 Alex Cuckierman, Steve B. Webb and Bilin Neyapti (1992), “Measuring the independence of 
Central Banks and its effects on policy outcomes”, The world bank economic review, vol. 6, No 3, pp. 
353-398, 1992. 
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Συνήθως το σηµείο σύγκρισης ήταν αν ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας είχε 

πραγµατική θητεία µεγαλύτερη από αυτή της κυβέρνησης ή όχι
94.  

Ο επόµενος δείκτης της πραγµατικής ανεξαρτησίας είναι το ερωτηµατολόγιο, 

το οποίο στάλθηκε στις αντίστοιχες Κεντρικές Τράπεζες για τις οποίες έγινε το τεστ 

της νοµικής ανεξαρτησίας αλλά και του ρυθµού αλλαγής των ∆ιοικητών. Στο 

ερωτηµατολόγιο συµπεριλήφθηκαν κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες ήταν παρόµοιες µε 

αυτές που υπήρχαν στο τεστ της νοµικής ανεξαρτησίας. Ο στόχος σε αυτήν την 

περίπτωση ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο υπήρχε διάσταση ανάµεσα στο νόµο και 

την πραγµατικότητα. Στο ερωτηµατολόγιο ανταποκρίθηκαν και απάντησαν µόνο 23 

Κεντρικές Τράπεζες από τις 72 που περιελάµβανε το δείγµα της έρευνας. 

Η έρευνα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο βαθµός της νοµικής ανεξαρτησίας 

είναι στατιστικά σηµαντικός παράγοντας καθορισµού του ρυθµού πληθωρισµού στις 

βιοµηχανικές χώρες. Στις αναπτυσσόµενες χώρες ο πραγµατικός ρυθµός αλλαγής των 

∆ιοικητών της Κεντρικής Τράπεζας είναι ο καλύτερος δείκτης µέτρησης του βαθµού 

ανεξαρτησίας. Τέλος, ένας συνολικός βαθµός ανεξαρτησίας των Κεντρικών 

Τραπεζών που θα προκύψει από τους επιµέρους δείκτες, σε σύγκριση µε το ρυθµό 

πληθωρισµού της κάθε χώρας µπορεί να εξηγήσει πολύ καλά τη διαφορετικότητα του 

ρυθµού πληθωρισµού από χώρα σε χώρα. 

Οι Alesina και Summers το 1993 παρουσίασαν την έρευνά τους, η οποία 

στηρίχθηκε στις έρευνες του Bade και Parkin και των Grilli, Masciandaro και 

Tabellini. Στη συγκεκριµένη έρευνα οι συγγραφείς δηµιούργησαν έναν δείκτη του 

βαθµού ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος ήταν ο µέσος όρος των 

αποτελεσµάτων των δεικτών που είχαν προκύψει από την έρευνα των Bade και 

Parkin, και των Grilli, Masciandaro και Tabellini. Η βάση των δεδοµένων ήταν η ίδια 

µε αυτή των Bade και Parkin µε την προσθήκη της ∆ανίας, της Νέας Ζηλανδίας, της 

Νορβηγίας και της Ισπανίας, ενώ η περίοδος µέτρησης εκτείνεται από το 1955 ως το 

1988. Όπως και στις προηγούµενες έρευνες, έτσι και σε αυτή οι συγγραφείς 

                                            
94 Alex Cuckierman, Steve B. Webb and Bilin Neyapti (1992), “Measuring the independence of 
Central Banks and its effects on policy outcomes”, The world bank economic review, vol. 6, No 3, pp. 
353-398, 1992. 
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κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση ανάµεσα στο ρυθµό 

πληθωρισµού και το βαθµό ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας
95.  

Από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί για τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα σε 

µία ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα και το ρυθµό πληθωρισµού ξεχωριστή θέση στη 

βιβλιογραφία έχει αυτή που πραγµατοποίησε ο Alex Cuckierman το 1992 καθώς 

παρέχει µεγάλη ανάλυση για τη σχέση των δύο µεγεθών, χρησιµοποιώντας δεδοµένα 

για την περίοδο 1950 - 1989. Ο Cuckierman  είναι ο πρώτος που χρησιµοποίησε όχι 

µόνο τη µέτρηση της νοµικής ανεξαρτησίας αλλά και µετρήσεις για τον πραγµατικό 

βαθµό ανεξαρτησίας των  Κεντρικών Τραπεζών. Όπως και στην έρευνά του µε τους 

Webb και Neyapti, o Cuckierman µέτρησε τον πραγµατικό βαθµό ανεξαρτησίας µε 

τη συχνότητα αλλαγής των ∆ιοικητών των Κεντρικών Τραπεζών και ενός 

ερωτηµατολογίου που απαντήθηκε από εξειδικευµένους επιστήµονες της 

νοµισµατικής πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών.  

Η έρευνα και η ανάλυση του Cuckierman θεωρείται ως η πιο 

εµπεριστατωµένη ως σήµερα τόσο γιατί χρησιµοποιεί τον πραγµατικό βαθµό 

µέτρησης της ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών όσο και επειδή περιλαµβάνει 

έναν µεγάλο αριθµό Κεντρικών Τραπεζών που φθάνει τις 70. Και αυτή η έρευνα 

καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ο ρυθµός πληθωρισµού επηρεάζεται από το βαθµό 

ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας. 

 

4.2. Θεωρητική ανάλυση  της νοµικής ανεξαρτησίας των  10 νέων  

Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών  του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών. 

 
Από την 1η Μαΐου του 2004 στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών 

συµµετέχουν 10 νέες Εθνικές  Κεντρικές Τράπεζες, η Κύπρος, η Εσθονία, η Τσεχία, 

η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η 

Σλοβενία. Οι 10 Κεντρικές Τράπεζες συµµετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Κεντρικών Τραπεζών χωρίς όµως να αποτελούν µέλη της “Ζώνης του Ευρώ”. Για να 

                                            
95 Alesina Alberto and Summers Lawrence H. (1993), “Central Bank independence and macroeconomic 

performance: Some comparative evidence”, Journal of Money, Credit and Banking, pp. 151-162, May 1993.  
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υιοθετήσουν το ενιαίο νόµισµα οι 10 αυτές χώρες θα πρέπει πρώτα να εκπληρώσουν 

τις προϋποθέσεις τις “Συνθήκης του Μάαστριχτ”, όπως ακριβώς δηλαδή συνέβη και 

µε όλες τις υπόλοιπες χώρες που αυτή τη στιγµή αποτελούν την “Ευρωζώνη”. 

 Οι 10 αυτές χώρες αφού ολοκλήρωσαν τις διαπραγµατεύσεις τους µε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφεραν να ενταχθούν σε αυτή από την 1 Μαΐου του 2004. 

Από τη στιγµή της ένταξής τους, οι χώρες αυτές θα συµµετέχουν στην Οικονοµική 

και Νοµισµατική Ένωση µε το καθεστώς “χωρών µε παρέκκλιση”, ενώ ταυτόχρονα 

οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες θα συµµετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών 

Τραπεζών. Μόλις οι χώρες αυτές πετύχουν τη διατηρήσιµη σύγκλιση θα υιοθετήσουν 

το ευρώ ενώ ταυτόχρονα οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες θα γίνουν µέλη του 

Ευρωσυστήµατος. 

 Το Ευρωσύστηµα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ένταξης συµµετέχει 

ενεργά σε θέµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του, όπως η οµαλή ένταξη των 

Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. Η µορφή της συµµετοχής του Ευρωσυστήµατος σε 

αυτή τη διαδικασία περιλαµβάνει µια πολιτική και τεχνική διάσταση µε στόχο αρχικά 

την ενσωµάτωση των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών πρώτα στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Κεντρικών Τραπεζών και τελικά στην Ευρωζώνη.  

Από την πλευρά της Ευρωζώνης τα δύο πιο σηµαντικά σηµεία συζητήσεων µε 

τις υπό ένταξη χώρες είναι το θέµα της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης που 

περιλαµβάνει την αρχή της ανεξαρτησίας των Εθνικών  Κεντρικών Τραπεζών και την 

ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων. Εξίσου σηµαντικά σηµεία συζητήσεων είναι ότι 

σχετίζεται µε την Ενιαία Αγορά, την πολιτική ανταγωνισµού αλλά και την ελεύθερη 

διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων.  

 Μέσα από αυτή την έρευνα θέλουµε να διαπιστώσουµε κατά πόσο η 

νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Εθνικών  Κεντρικών Τραπεζών των 10 νέων 

χωρώ-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εναρµονιστεί µε τις απαιτήσεις της 

“Συνθήκης του Μάαστριχτ”. Το Ευρωσύστηµα µπορεί να µην συµµετείχε ιδιαίτερα 

στις διαπραγµατεύσεις ένταξης, αν και γνωµοδοτούσε σε θέµατα Εθνικών  

Κεντρικών Τραπεζών, όµως είχε αρχίσει σε βάθος διάλογο µε τις Κεντρικές 

Τράπεζες ώστε να εξασφαλιστεί η οµαλή διαδικασία ένταξης στο Ευρωπαϊκό 

Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών. Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί και έχει ιδιαίτερη 
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σηµασία είναι ότι µε την ένταξή τους οι 10 νέες χώρες-µέλη είναι υποχρεωµένες να 

υιοθετήσουν ολόκληρο το νοµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γνωστό ως 

κοινοτικό κεκτηµένο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι µεταβατικών περιόδων. 

 Βασιζόµενοι στη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” ξεκινάµε την ανάλυση του 

νοµικού πλαισίου που διέπει καταρχήν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και 

γενικότερα το σύνολο των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών που συµµετέχουν στο 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών. Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 14 της 

“Συνθήκης του Μάαστριχτ” “κάθε κράτος-µέλος διασφαλίζει, το αργότερο µέχρι την 

ηµεροµηνία ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών ότι η εθνική 

του νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένου του καταστατικού της Εθνικής Κεντρικής 

Τράπεζας., συµβιβάζεται µε την παρούσα Συνθήκη και το παρόν καταστατικό”. Αυτό 

ίσχυσε για τις πρώτες χώρες που εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίστοιχα 

για τις  Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών. 

 Κατά αντιστοιχία, στη συνέχεια όλες οι χώρες που θα εισέρχονται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίστοιχα οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες στο Ευρωπαϊκό 

Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών θα πρέπει µέχρι την ηµεροµηνία ένταξή τους να 

εξασφαλίζουν ότι η νοµοθεσία τους για την Κεντρική Τράπεζα θα έχει εναρµονιστεί 

µε τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” γεγονός που συνεπάγεται προσεχτική και ενδελεχής 

προετοιµασία. 

 Στη συγκεκριµένη έρευνα όσον αφορά τη νοµική εναρµόνιση των Εθνικών  

Κεντρικών Τραπεζών στα δεδοµένα της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” επιλέξαµε 4 

(τέσσερα) σηµεία, τα οποία θεωρούµε τα πιο σηµαντικά, για να διαπιστώσουµε το 

βαθµό που οι 10 νέες χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εναρµονίσει το 

καταστατικό που διέπει τη λειτουργία της Εθνικής Κεντρικής Τράπεζάς τους µε τα 

δεδοµένα του Μάαστριχτ. 

 Η πρώτη παράµετρος που θα εξετάσουµε είναι ο ∆ιοικητής της κάθε Εθνικής 

Κεντρικής Τράπεζας αναζητώντας κυρίως τον τρόπο που διορίζεται ο ∆ιοικητής, τον 

τρόπο που απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του, τη διάρκεια της θητείας του καθώς 

επίσης και αν µπορεί να κατέχει άλλες κυβερνητικές θέσεις, την ώρα που είναι ήδη 

∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας του ή όχι. Στην παράµετρο αυτή δίνει 

έµφαση και το “Πρωτόκολλο για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 
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Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας” στο άρθρο 14 

παράγραφο 2 που αναφέρει ότι : “η θητεία του διοικητή των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών δεν είναι µικρότερη από πέντε έτη. Ο ∆ιοικητής µπορεί να απαλλαγεί από 

τα καθήκοντά του µόνο αν δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του ή εάν διαπράξει βαρύ παράπτωµα”. 

 Η δεύτερη παράµετρος την οποία θα ερευνήσουµε είναι η νοµισµατική 

πολιτική. Σε αυτή την περίπτωση θέλουµε να διαπιστώσουµε σε ποιο βαθµό η κάθε 

Εθνική Κεντρική Τράπεζα λειτουργεί ανεξάρτητα από την πολιτική ηγεσία της χώρας 

που ανήκει και εφαρµόζει κατά γράµµα τις αποφάσεις και τις οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ταυτόχρονα µέσα από αυτή την παράµετρο θα 

µπορέσουµε να διαπιστώσουµε το βαθµό εµπλοκής ή όχι της κάθε κυβέρνησης στο 

σχεδιασµό της νοµισµατικής πολιτικής από την Εθνική Κεντρική Τράπεζα ∆εν θα 

πρέπει να ξεχνάµε τη βαρύτητα που έχει δοθεί από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” 

στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών κατά την άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 Η επόµενη παράµετρος που θα προσπαθήσουµε να αξιολογήσουµε είναι ο 

στόχος της κάθε Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας. Σύµφωνα µε τη “Συνθήκη του 

Μάαστριχτ” “ο πρωταρχικός στόχος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. Με την επιφύλαξη του 

στόχου της σταθερότητας των τιµών, το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών 

στηρίζει τις γενικές οικονοµικές πολιτικές στην Κοινότητα προκειµένου να 

συµβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της Κοινότητας”. Έπειτα από αυτόν τον 

προσδιορισµό του στόχου του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, δεν 

θα πρέπει οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες µέλη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών να παρεκκλίνουν από τις απαιτήσεις του Μάαστριχτ. 

 Η τελευταία παράµετρος που θα αξιολογήσουµε για το βαθµό εναρµόνισης 

των καταστατικών των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών µε τις προϋποθέσεις της 

“Συνθήκης του Μάαστριχτ” είναι οι περιορισµοί στο δανεισµό της Κυβέρνησης από 

την Κεντρική Τράπεζα. Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του “Πρωτοκόλλου για το 

καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας” “απαγορεύονται οι υπεραναλήψεις ή 
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οποιουδήποτε άλλου είδους πιστωτικές διευκολύνσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα 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…”. Στη συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχει η πρόβλεψη για όλα τα µέλη του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών που δεν αφήνει περιθώρια για 

παρεκκλίσεις. 

 Θα ξεκινήσουµε την έρευνά µας από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου που 

ιδρύθηκε το 1963 ως αυτόνοµο ίδρυµα σύµφωνα µε τον περί Κεντρικής Τράπεζας 

της Κύπρου νόµο του 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της 

ανεξαρτησίας της Κύπρου. Από τον Ιούλιο του 2002 η λειτουργία της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου διέπεται από τον περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

Νόµο του 2002, ο οποίος διασφαλίζει τη συµβατότητα µε τις σχετικές διατάξεις της 

“Συνθήκης του Μάαστριχτ” για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 

 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου διορίζεται από τον 

Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ενώ η διάρκεια της 

θητείας του είναι πενταετής µε δυνατότητα ανανέωσης. Ο ∆ιοικητής µπορεί να 

αποµακρυνθεί από τη θέση µόνο αν κριθεί ότι δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή έχει υποπέσει σε βαρύ 

παράπτωµα. Επιπλέον από τον νόµο προβλέπεται ότι ο ∆ιοικητής κατά τη διάρκεια 

της θητείας του οφείλει να απασχολείται αποκλειστικά στην υπηρεσία της Τράπεζας 

και να µην ασχολείται µε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα από την οποία µπορεί να 

έχει οικονοµικό όφελος. Επιπλέον ο νόµος θέτει ως προϋπόθεση ότι ο ∆ιοικητής δεν 

µπορεί να αναλάβει στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία οποιαδήποτε θέση που βρίσκεται 

κάτω από την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας για τα επόµενα δύο έτη από τον 

τερµατισµό του διορισµού του.  

 Στην ουσία ο Νόµος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου εφαρµόζει για τον 

∆ιοικητή κατά γράµµα τις προϋποθέσεις της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” τόσο για 

την διάρκεια της θητείας του όσο και για τους λόγους αποµάκρυνσής του από τη 

συγκεκριµένη θέση. Παράλληλα, διασφαλίζει την αποκλειστική απασχόληση του 
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∆ιοικητή στην Τράπεζα της Κύπρου ενώ εξασφαλίζει ότι και για τα επόµενα δύο 

χρόνια από τη λήξη της θητείας του δεν θα εµπλακεί µε οργανισµούς και θέσεις που 

εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Με αυτόν τον τρόπο 

εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των αποφάσεων και των ενεργειών κατά τη διάρκεια 

της θητείας του. 

 Σύµφωνα µε τον νόµο του 2002 η Τράπεζα της Κύπρου έχει τις εξής 

αρµοδιότητες :  

α) Χάραξη και άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής. Στα πλαίσια της νοµισµατικής 

πολιτικής περιλαµβάνεται και η πιστωτική πολιτική.  

β) Άσκηση της συναλλαγµατικής πολιτικής  

γ) ∆ιαχείριση των επίσηµων συναλλαγµατικών  

δ) Εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος  

ε) Προώθηση, ρύθµιση και εποπτεία της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων 

πληρωµών και διακανονισµού συναλλαγών.  

στ) Προσφορά υπηρεσιών ή άσκηση καθηκόντων τραπεζίτη και αντιπροσώπου της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σε χρηµατοοικονοµικά θέµατα.  

ζ) Συµµετοχή ως µέλος διεθνών νοµισµατικών και οικονοµικών οργανισµών.

 Ταυτόχρονα στο νόµο της Τράπεζας της Κύπρου αναφέρεται ρητά ότι “η 

Τράπεζα και τα µέλη των οργάνων της, δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από την 

κυβέρνηση ή άλλους οργανισµούς κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους”, 

γεγονός που δείχνει ότι η ανεξαρτησία που απαιτείται από τη “Συνθήκη του 

Μάαστριχτ” γίνεται απόλυτα σεβαστή. 

 Συνδυάζοντας τα δύο παραπάνω άρθρα του νόµου παρατηρούµε ότι η 

Τράπεζα της Κύπρου, στο νοµικό κοµµάτι τουλάχιστον, έχει εναρµονιστεί πλήρως µε 

τα δεδοµένα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της “Συνθήκης του 

Μάαστριχτ” χωρίς να αφήνει σηµεία ασαφή που θα µπορούσαν να παρερµηνευτούν 

από οποιονδήποτε. Με βάση αυτά τα δύο άρθρα η Τράπεζα της Κύπρου δείχνει ότι 

χαράζει και ασκεί τη νοµισµατική πολιτική της στα πλαίσια της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας χωρίς παρεµβάσεις από την πολιτική εξουσία, ενώ είναι έτοιµη να 

αποδεχθεί τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  
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 Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο (5) του νόµου “Πρωταρχικός σκοπός της 

Τράπεζας είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιµών. Χωρίς να επηρεάζεται η 

επίτευξη του πρωταρχικού σκοπού, η Τράπεζα στηρίζει τη γενική οικονοµική 

πολιτική του Κράτους”. Η ανεξαρτησία των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και η 

σταθερότητα των τιµών είναι από τους θεµέλιους λίθους στους οποίους στηρίζεται 

και λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών. Η σταθερότητα των 

τιµών είναι ακόµα ένα σηµαντικό σηµείο στο οποίο η Τράπεζα της Κύπρου 

εφαρµόζει νοµικά τις κατευθύνσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η 

οποία σε συνδυασµό µε την ανεξαρτησία στη χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής 

δίνει τη δυνατότητα πραγµατικά να επιτύχει τον στόχο της.  

 Όσον αφορά την παράµετρο της έρευνάς µας σχετικά µε τις σχέσεις που 

υπάρχουν ανάµεσα στην Κυπριακή Κυβέρνηση και την Τράπεζα της Κύπρου το 

άρθρο 49 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι : “η Τράπεζα δεν επιτρέπεται να παρέχει 

προκαταβολές ή οποιαδήποτε άλλη πιστωτική διευκόλυνση στην Κυβέρνηση, 

οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και 

δηµόσιες επιχειρήσεις ούτε να αγοράζει απευθείας τίτλους των πιο πάνω φορέων 

κατά την έκδοσή τους”. Από τη συγκεκριµένη διάταξη του νόµου εξαιρούνται οι 

τράπεζες και τα εξουσιοδοτηµένα οικονοµικά ιδρύµατα που ανήκουν στο δηµόσιο 

καθώς η Τράπεζα της Κύπρου θα πρέπει να µεταχειρίζεται τα συγκεκριµένα 

ιδρύµατα µε τον ίδιο τρόπο που µεταχειρίζεται και αυτά που δεν ανήκουν στο 

δηµόσιο. 

 Η Τράπεζα της Κύπρου και σε αυτή την παράµετρο της έρευνάς µας φαίνεται 

ότι έχει εναρµονίσει τον νόµο της µε βάση τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας χωρίς καµία παρέκκλιση.  

 Κάνοντας µια γενικότερη σύνοψη του νόµου που διέπει την Κεντρική 

Τράπεζα της Κύπρου µπορούµε να πούµε ότι τα τέσσερα βασικά σηµεία του νόµου, 

για την έρευνά µας, είναι πλήρως εναρµονισµένα µε τα δεδοµένα του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. Εκτός από αυτό όµως η γενικότερη εικόνα του 

συγκεκριµένου νόµου είναι ότι πρόκειται για ένα σφιχτό και αναλυτικό νόµο που δεν 

αφήνει περιθώρια για παρερµηνεύσεις καθώς εφαρµόζει πλήρως όσα προβλέπονται 

από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”. Επιπλέον η Τράπεζα της Κύπρου έχει 
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προχωρήσει στη δηµιουργία Επιτροπής Νοµισµατικής Πολιτικής γεγονός που δείχνει 

ότι αντιλαµβάνεται τη βαρύτητα που έχει ο συγκεκριµένος τοµέας για την επίτευξη 

του πρωταρχικού της στόχου, ενώ ταυτόχρονα υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις για την 

πρόοδο της νοµισµατικής πολιτικής του προηγούµενου έτους στον Πρόεδρο της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και τη Βουλή. 

 Η Κεντρική Τράπεζα της Τσεχίας έχοντας αντιληφθεί ότι η ανεξαρτησία 

αποτελεί το κυριότερο σηµείο για την εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής χωρίς 

ανεπιθύµητες πληθωριστικές εξάρσεις, προχώρησε στην εφαρµογή του αντίστοιχου 

νόµου από το 1993. Επιπλέον, το 2000 προχώρησε σε κάποιες διαρθρωτικές 

ενέργειες µε σκοπό να εναρµονιστεί πλήρως µε τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”. 

 Στην παράµετρο της προσωπικής ανεξαρτησίας, η οποία απευθύνεται κυρίως 

στον τρόπο διορισµό, απόλυσης αλλά και τη διάρκεια της θητείας του διοικητή 

αναλύοντας το νόµο µπορούµε να φθάσουµε σε χρήσιµα συµπεράσµατα. Η θητεία 

του ∆ιοικητή, όπως και των υπόλοιπων έξι µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι 

εξαετής, ενώ όλοι διορίζονται από τον Πρόεδρο της Τσεχίας χωρίς την παρέµβαση 

της εκάστοτε κυβέρνησης. Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Τσεχίας µπορεί να 

απολυθεί αν βρεθεί ένοχος για βαρύ παράπτωµα, ή δεν µπορεί να εκπληρώσει πλέον 

τις προϋποθέσεις για να κατέχει τη συγκεκριµένη θέση ή αν ακόµα εντός έξι µηνών 

δεν καταφέρει να επιτύχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Ο νόµος του 1993 

απαγορεύει στον εκάστοτε ∆ιοικητή να κατέχει οποιαδήποτε άλλη θέση κυβερνητική 

ή µη που µπορεί να του αποφέρει οικονοµικά οφέλη κατά τη διάρκεια της θητείας 

του στην Τράπεζα της Τσεχίας. 

 Συγκρίνοντας τα άρθρα του νόµου που διέπουν τη λειτουργία της Τράπεζας 

της Τσεχίας µε τις προϋποθέσεις που θέτει η “Συνθήκη του Μάαστριχτ”, προκύπτουν 

αρκετά χρήσιµα συµπεράσµατα. Η διάρκεια της θητείας του ∆ιοικητή είναι 

µεγαλύτερη από αυτή που απαιτεί η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” κατά ένα χρόνο, 

γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στο ∆ιοικητή να εφαρµόσει την πολιτική του χωρίς 

να επηρεάζεται από αλλαγές στην πολιτική εξουσία της χώρας. 

 Παράλληλα, προβλέπεται απόλυση του ∆ιοικητή αν δεν καταφέρει να 

επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι 

µηνών. Μπορεί η κατάσταση να περιγράφεται µε σαφήνεια και ο ∆ιοικητής να 
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γνωρίζει εξαρχής τους όρους εργασίας του, όµως οι έξι µήνες πολλές φορές δεν είναι 

επαρκές χρονικό διάστηµα για να φανούν τα αποτελέσµατα των αποφάσεων που έχει 

λάβει στον τοµέα της νοµισµατικής πολιτικής. Ίσως σε αυτό το άρθρο η Τσεχία θα 

έπρεπε να είναι πιο προσεκτική. 

 Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Τσεχίας διορίζεται και απολύεται 

αποκλειστικά από τον Πρόεδρο της Τσεχίας γεγονός που δείχνει ότι η εκάστοτε 

κυβέρνηση δεν µπορεί να επηρεάσει ούτε θετικά ούτε αρνητικά την οποιαδήποτε 

απόφασή του. Ο ίδιος γνωρίζοντας από την αρχή ότι η θέση του δεν εξαρτάται από τη 

στάση που θα κρατήσει απέναντί του η κάθε κυβέρνηση, µπορεί να λάβει αποφάσεις 

που να µην είναι ιδιαίτερα αρεστές αλλά θα είναι αποτελεσµατικές για την οικονοµία 

της Τσεχίας.  

 Εφαρµόζοντας τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”, ο νόµος της Τράπεζας της 

Τσεχίας δεν αφήνει περιθώρια για παρανοήσεις και απαγορεύει στον ∆ιοικητή της να 

κατέχει παράλληλα οποιαδήποτε άλλη θέση που µπορεί να του αποφέρει οικονοµικά 

οφέλη. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύει τον ίδιο αλλά και ολόκληρο το Κεντρικό 

Τραπεζικό σύστηµα της χώρας καθώς δεν τον αφήνει να ασχοληθεί µε τίποτα άλλο 

παρά µόνο µε τα καθήκοντά του ως ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τσεχίας.  

 Η παράµετρος της “καταστατικής ανεξαρτησίας” αναφέρεται στο ποιος 

αποφασίζει και κάτω από ποιες συνθήκες για τη νοµισµατική πολιτική της Τσεχίας. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του νόµου “το ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας θα 

καθορίζει τη νοµισµατική πολιτική καθώς και τα εργαλεία για την εφαρµογή αυτής 

της πολιτικής”. Παράλληλα στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι : “η Τράπεζα της Τσεχίας 

και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν θα δέχονται ούτε θα ζητούν κατευθύνσεις από τον 

Πρόεδρο, την Βουλή, την Κυβέρνηση ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισµό κατά την 

άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων της”. 

 Ο νόµος, λοιπόν διασφαλίζει δύο βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή 

εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής στην Τσεχία. Η πρώτη είναι ότι η Τράπεζα της 

Τσεχίας είναι η µόνη που αποφασίζει για τη νοµισµατική πολιτική αλλά και για τον 

τρόπο εφαρµογής της. Ταυτόχρονα τη θωρακίζει µε την ανεξαρτησία στον τρόπο 

λειτουργίας της γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να εφαρµόσει τις αποφάσεις της 

ανεπηρέαστη από εξωτερικές παρεµβάσεις. 
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 Η λειτουργική ανεξαρτησία εξαρτάται κυρίως από το ποιος καθορίζει τους 

νοµισµατικούς στόχους καθώς και τον τρόπο επίτευξής τους. Όπως είδαµε νωρίτερα 

η Τράπεζα της Τσεχίας είναι η µόνη που αποφασίζει για αυτές τις δύο παραµέτρους. 

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε το άρθρο 2 “ο βασικός στόχος της Τράπεζας της Τσεχίας 

είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών ενώ χωρίς να επηρεάζεται ο 

πρωταρχικός στόχος, η Τράπεζα θα στηρίζει τη γενικότερη οικονοµική πολιτική της 

κυβέρνησης”. Στην ουσία σε αυτό το άρθρο η Τράπεζα της Τσεχίας εφαρµόζει ότι 

απαιτεί η “Συνθήκη του Μάαστριχτ”. 

 Όσον αφορά την οικονοµική ανεξαρτησία, η οποία αποτελείται κυρίως από 

την απαγόρευση απευθείας χρηµατοδότησης του δηµόσιου τοµέα από την Τράπεζα 

της Τσεχίας µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” 

εφαρµόζεται κατά γράµµα. Η Τράπεζα της Τσεχίας δεν επιτρέπεται να παρέχει 

δανειακές διευκολύνσεις στον δηµόσιο τοµέα ή την Κεντρική κυβέρνηση παρά µόνο 

στις δηµόσιες Τράπεζες, ενώ δεν µπορεί να αγοράσει κυβερνητικές µετοχές από την 

πρωτογενή αγορά. Η Τράπεζα της Τσεχίας λειτουργεί µε βάση τον προϋπολογισµό 

που έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενώ στο τέλος του έτους θα πρέπει να 

καταθέσει τον ισολογισµό, ο οποίος θα έχει πάρει υπογραφή και από έναν εξωτερικό 

ελεγκτή. Αυτή η διαδικασία αποτελεί και τη βάση για την ετήσια οικονοµική 

αναφορά που κατατίθεται στη Βουλή.  

 Γενικότερα για το νόµο που διέπει τη λειτουργία της Τράπεζας της Τσεχίας 

διαπιστώνουµε ότι είναι ένας νόµος αναλυτικός, προσεχτικά φτιαγµένος για να 

ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις της “Συνθήκης του Μάαστριχτ”. Επίσης έχει κάποια 

σηµεία όπως η διάρκεια της θητείας του ∆ιοικητή που είναι πολύ θετικά και κάποια 

άλλα, όπως, οι λόγοι απόλυσής του, που χρειάζονται βελτίωση. Βέβαια θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι η Τσεχία έχει ετοιµάσει το νόµο αυτό, δηλαδή έχει προετοιµάσει την 

Τράπεζά της από το 1993 για το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών.    

 Η Τράπεζα της Εσθονίας ιδρύθηκε το 1919 µε απόφαση της Κυβέρνησης της 

Εσθονίας µε κύρια αρµοδιότητα την κυκλοφορία του χρήµατος. Από τότε άλλαξαν 

πολλά και η Τράπεζα της Εσθονίας από την 1η Μαΐου του 2004 αποτελεί ένα από τα 

10 νέα µέλη του  Ευρωπαϊκού Συστήµατος  Κεντρικών Τραπεζών.    



 151 

 Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Εσθονίας επιλέγεται από τον Πρόεδρο της 

Εσθονίας και διορίζεται από τη Βουλή της χώρας για θητεία διάρκειας 5 ετών. Η 

θητεία του σύµφωνα µε τον νόµο µπορεί να λήξει πρόωρα µόνο εάν βρεθεί ένοχος 

για βαρύ παράπτωµα από το δικαστήριο, ενώ δεν µπορεί να κατέχει κάποια άλλη 

θέση κυβερνητική ή σε κάποιο άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα κατά την διάρκεια της 

θητείας του στην Κεντρική Τράπεζα. 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι στην παράµετρο της 

προσωπικής ανεξαρτησίας η Τράπεζα της Εσθονίας καλύπτει ένα σηµαντικό τµήµα 

των απαιτήσεων της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” καθώς η διάρκεια της θητείας του 

∆ιοικητή είναι η ελάχιστη που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά είναι 

αποδεκτή, ενώ προβλέπει ότι ο ∆ιοικητής δεν µπορεί να κατέχει κάποια άλλη θέση 

κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Τράπεζα. Επίσης η πιθανή πρόωρη λήξη της 

θητείας του ∆ιοικητή δεν είναι συνδεδεµένη µε την απόδοσή του αλλά µε θέµατα που 

σχετίζονται µε τη νοµισµατική πολιτική, ενώ ο διορισµός του γίνεται έπειτα από 

συνεργασία του Προέδρου της Εσθονίας και της Βουλής χωρίς όµως συµµετοχή της 

Τράπεζας. 

 Ο τρόπος διορισµού του ∆ιοικητή είναι ένα σηµείο που επιδέχεται βελτίωση 

καθώς θα µπορούσε να συµµετέχει σε αυτή τη διαδικασία και η Γενική Συνέλευση 

των µετόχων της Τράπεζας της Εσθονίας. Επίσης βελτίωση µπορεί να δεχθεί η 

διάρκεια της θητείας του ∆ιοικητή, η οποία µπορεί να γίνει πάνω από 5 έτη και να 

µην είναι έτσι χρονικά κοντά σε έναν εκλογικό κύκλο. 

 Η Τράπεζα της Εσθονίας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του νόµου “είναι 

ανεξάρτητη από όλα τα κυβερνητικά κλιµάκια. Η Τράπεζα της Εσθονίας δίνει 

αναφορά µόνο στη Βουλή και δεν επηρεάζεται από την κυβέρνηση ή κάποιον άλλο 

δηµόσιο φορέα της χώρας”. Ταυτόχρονα στο άρθρο 2 του νόµου ορίζεται ότι “η 

Τράπεζα της Εσθονίας καθορίζει τη νοµισµατική πολιτική της χώρας”. 

 Αναφερόµενος κάποιος σε αυτά τα δύο σηµεία θα µπορούσε να πει ότι η 

καταστατική ανεξαρτησία της Τράπεζας της Εσθονίας είναι σε καλό επίπεδο. 

Αναλύοντας και διαβάζοντας λίγο περισσότερο το νόµο όµως διαπιστώνουµε ότι το 

άρθρο της ανεξαρτησίας δεν έχει καµία σχέση µε αυτά που αναφέρονται στη 

“Συνθήκη του Μάαστριχτ” αλλά προσπαθεί να προσδιορίσει µια “ανεξαρτησία” η 
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οποία δεν είναι έτσι όπως θέλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επιπλέον µε βάση 

το νόµο η Τράπεζα της Εσθονίας είναι αυτή που καθορίζει τη νοµισµατική πολιτική, 

όµως η γενικότερη αίσθηση του νόµου δίνει την εντύπωση πως αυτή η αρµοδιότητα 

δεν είναι η πρώτη στην ιεραρχία των αρµοδιοτήτων της Τράπεζας. Συµπερασµατικά, 

η καταστατική ανεξαρτησία είναι ένα σηµείο που χρειάζεται σηµαντική βελτίωση 

στην Τράπεζα της Εσθονίας καθώς δεν πείθει ότι αυτά που γράφονται στο νόµο 

έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την λειτουργία της.  

 Ο στόχος της Τράπεζας της Εσθονίας είναι να διασφαλίζει την σταθερότητα 

του εθνικού νοµίσµατος και ταυτόχρονα να στηρίζει την οικονοµική πολιτική της 

κυβέρνησης της χώρας, όταν αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση µε τον πρωταρχικό της 

στόχο. Εδώ θα µπορούσε επίσης να ειπωθεί ότι δεν απέχει πολύ η Τράπεζα της 

Εσθονίας από τις απαιτήσεις του Μάαστριχτ, όµως παρατηρώντας ότι δεν υπάρχει 

ξεχωριστό άρθρο στο νόµο για το στόχο της αλλά ο στόχος είναι µέσα σε ένα άρθρο 

που αναφέρεται στη γενικότερη σχέση κυβέρνησης και Τράπεζας τότε είναι σίγουρο 

ότι η λειτουργική ανεξαρτησία χρειάζεται βελτίωση µε πρώτο σηµείο τον σαφή 

καθορισµό στόχου της Τράπεζας της Εσθονίας. 

 Το άρθρο 16 του νόµου που διέπει τη λειτουργία της Τράπεζας της Εσθονίας 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι απαγορεύεται η παροχή δανειακών διευκολύνσεων 

προς τον δηµόσιο τοµέα καθώς και η αγορά κυβερνητικών µετοχών από την Τράπεζα 

της Εσθονίας. Εδώ µπορούµε να πούµε ότι η οικονοµική ανεξαρτησία της Τράπεζας 

της Εσθονίας είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 

 Γενικότερα διαπιστώνουµε ότι ο νόµος της Τράπεζας της Εσθονίας έχει 

πολλά σηµεία που χρειάζονται βελτίωση καθώς µπορεί φαινοµενικά να πλησιάζουν 

τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” ουσιαστικά όµως απέχουν σηµαντικά. ∆εν είναι 

αποδεκτό να µην υπάρχει ξεχωριστό άρθρο για τους στόχους της Τράπεζας ούτε ο 

σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής να είναι µία από τις αρµοδιότητές της και όχι 

η πρώτη. 

 Η Τράπεζα της Λετονίας είναι η κεντρική τράπεζα της ∆ηµοκρατίας της 

Λετονίας. Ως κράτος η Λετονία υφίσταται από τις 18 Νοεµβρίου του 1918. Μια από 

τις πρώτες της ενέργειες ήταν να δηµιουργήσει ένα οικονοµικό σύστηµα και να 
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εισάγει το εθνικό νόµισµα της Λετονίας . Η Τράπεζα της Λετονίας ιδρύθηκε µε νόµο 

στις 7 Σεπτεµβρίου του 1922, όπου µε βάση αυτόν τον νόµο συνδύαζε δύο 

δραστηριότητες, αυτήν της Κεντρικής Τράπεζας αλλά και της εµπορικής τράπεζας. 

Με βάση τη δραστηριότητα της Κεντρικής Τράπεζας είχε την αρµοδιότητα να εκδίδει 

το εθνικό νόµισµα και να ελέγχει την κυκλοφορία του ενώ ως εµπορική τράπεζα 

δάνειζε χρήµατα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα. 

 Από την 1η Μαΐου 2004 η Λετονία αποτελεί ένα ακόµα µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τράπεζα της Λετονίας µέλος του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, η οποία έχει αναλάβει να προετοιµάσει τη χώρα 

να υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα. Ο νόµος που διέπει τη λειτουργία της Τράπεζας της 

Λετονίας υιοθετήθηκε στις 19 Μαΐου του 1992, καθορίζοντας θέµατα που αφορούν 

την ανεξαρτησία της αλλά και τον γενικότερο τρόπο λειτουργίας της σε ένα 

σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον. 

 Εξετάζοντας την παράµετρο της προσωπικής ανεξαρτησίας θα 

παρατηρήσουµε ότι η Τράπεζα της Λετονίας βρίσκεται σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. 

Αναλυτικότερα, ο ∆ιοικητής διορίζεται από τη Βουλή της ∆ηµοκρατίας της 

Λετονίας, έπειτα από πρόταση τουλάχιστον 10 µελών του κοινοβουλίου, για θητεία 6 

ετών. Η Βουλή της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας είναι αυτή που µπορεί να τον παύσει 

από τα καθήκοντά της αν ο ίδιος επιθυµεί να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του, ή 

αποδειχθεί δικαστικά ότι έχει υποπέσει σε βαρύ παράπτωµα ή τέλος αν παραµένει 

ασθενής για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών. Επιπλέον, για τον 

∆ιοικητή υπάρχει η πρόβλεψη στο νόµο ότι κατά την διάρκεια της θητείας του δεν 

µπορεί να κατέχει κάποια άλλη πολιτική ή µη θέση.  

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεδοµένα συµπεραίνουµε ότι η διάρκεια της 

θητείας του ∆ιοικητή είναι ικανοποιητική καθώς είναι κατά ένα χρόνο µεγαλύτερη 

από τη διάρκεια που απαιτεί η “Συνθήκη του Μάαστριχτ”. Επίσης, πολύ θετικό είναι 

το γεγονός ότι η παύση από τα καθήκοντά του δεν εξαρτάται από την πορεία της 

νοµισµατικής πολιτικής αλλά από πιο προσωπικούς παράγοντες, ενώ ταυτόχρονα δεν 

του δίνεται η δυνατότητα να κατέχει κάποια άλλη θέση κατά τη διάρκεια της θητείας 

του στην Τράπεζα της Λετονίας. Βελτίωση σηµαντική όµως χρειάζεται ο τρόπος 

επιλογής του ∆ιοικητή για την Τράπεζα της Λετονίας, καθώς η επιλογή αυτή γίνεται 
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από την πολιτική εξουσία αποκλειστικά χωρίς να υπάρχει συµµετοχή της Τράπεζας 

σε αυτή τη διαδικασία. 

 Η Τράπεζα της Λετονίας αποτελεί σήµερα έναν από τους σηµαντικότερους 

δηµόσιους οργανισµούς της Λετονίας, έχοντας αναλάβει µια σειρά από πολύ 

σηµαντικές αρµοδιότητες :  

1. καθορίζει και υλοποιεί τη νοµισµατική πολιτική της χώρας 

2. εκδίδει το εθνικό νόµισµα 

3. οργανώνει και εγγυάται τη σωστή λειτουργία του συστήµατος πληρωµών 

της Λετονίας 

4. συλλέγει όλες τις πληροφορίες που είναι χρήσιµες για τη λειτουργία του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

5. διαχειρίζεται τα επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα                   

6. λειτουργεί ως ο τραπεζικός οργανισµός της κυβέρνησης. 

Ταυτόχρονα στο άρθρο 13 του νόµου αναφέρεται ότι “για να µπορεί να 

εκπληρώνει τα καθήκοντά της η Τράπεζα της Λετονίας ούτε δέχεται αλλά ούτε και 

ζητάει οδηγίες από την κυβέρνηση ή κάποιον άλλο οργανισµό όπως επίσης δεν θα 

είναι υποχρεωµένη να εφαρµόζει κανονισµούς που υιοθετήθηκαν από την κυβέρνηση 

ή κάποιον άλλον οργανισµό. Η Τράπεζα της Λετονίας θα είναι ανεξάρτητη στην 

υιοθέτηση των αποφάσεων της καθώς και στην εφαρµογή αυτών”. 

Ερευνώντας λοιπόν την καταστατική ανεξαρτησία διαπιστώνουµε ότι η 

Τράπεζα της Λετονίας έχει την αρµοδιότητα βάση του νόµου να σχεδιάζει τη 

νοµισµατική πολιτική της χώρας και να την εφαρµόζει ανεξάρτητα από τυχόν 

προσπάθειες παρέµβασης της πολιτικής εξουσίας. Με βάση τα δεδοµένα του νόµου 

διαπιστώνουµε ότι η καταστατική ανεξαρτησία της Τράπεζας της Λετονίας 

θεωρητικά τουλάχιστον βρίσκεται σε ένα ικανοποιητικό σηµείο. 

Η λειτουργική ανεξαρτησία τώρα, όπως έχουµε ήδη δει εξαρτάται τόσο από 

το ποιος καθορίζει τους νοµισµατικούς στόχους όσο και από τον τρόπο επίτευξής 

τους. Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 3 του νόµου : “Ο Βασικός στόχος της Τράπεζας 

της Λετονίας είναι η εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής ρυθµίζοντας την 

ποσότητα του χρήµατος που είναι σε κυκλοφορία µε στόχο τη σταθερότητα των 

τιµών στη χώρα”. 
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Στην παράµετρο της λειτουργικής ανεξαρτησίας αυτό που συµπεραίνουµε 

είναι ότι η Τράπεζα της Λετονίας εφαρµόζει στο νόµο αυτό που οριοθετείτε από τη 

“Συνθήκη του Μάαστριχτ” ως στόχος κάθε ανεξάρτητης Κεντρικής Τράπεζας.    

Όπως είπαµε η Τράπεζα της Λετονίας ξεκίνησε τη λειτουργία της έχοντας 

αρµοδιότητες τόσο Κεντρικής Τράπεζας όσο και εµπορικής έχοντας τη δυνατότητα 

ακόµα και να δανείζει χρήµατα σε δηµόσιους οργανισµούς. Σήµερα όµως ως µέλος 

του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών η Τράπεζα της Λετονίας µε βάση 

το νόµο της “∆εν µπορεί να δανείζει στην πολιτική εξουσία ούτε και να αγοράζει 

κυβερνητικές µετοχές στην πρωτογενή αγορά”. Παρατηρούµε λοιπόν ότι στην 

παράµετρο της οικονοµικής ανεξαρτησίας η Τράπεζα της Λετονίας εφαρµόζει τις 

κατευθύνσεις της “Συνθήκης του Μάαστριχτ”. 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουµε ότι ο νόµος που διέπει τη λειτουργία της 

Λετονίας είναι αρκετά συνοπτικός χωρίς ιδιαίτερες αναλύσεις. Υπάρχουν σηµεία που 

χρειάζονται βελτίωση όπως ο τρόπος επιλογής του ∆ιοικητή για να µπορεί η Τράπεζα 

της Λετονίας να βρεθεί σύντοµα κα αξιόπιστα ανάµεσα στις χώρες που θα 

υιοθετήσουν το ευρώ. Πάντως είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η διάρκεια της 

θητείας του ∆ιοικητή είναι στα έξι χρόνια και ότι δεν επιτρέπονται δανειακές 

διευκολύνσεις στην πολιτική εξουσία. 

Η Τράπεζα της Λιθουανίας αποτελεί την Κεντρική Τράπεζα της ∆ηµοκρατίας 

της Λιθουανίας, η οποία από την 1 Μαΐου του 2004 αποτελεί ένα ακόµα νέο µέλος 

του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών που θα κάνει την προσπάθειά της 

για να υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα. Ο νόµος που διέπει σήµερα τη λειτουργία της 

Τράπεζας της Λιθουανίας ψηφίστηκε στις 13 Μαρτίου του 2001 και δέχτηκε κάποιες 

επιπλέον τροποποιήσεις στις 15 Απριλίου 2004. 

Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Λιθουανίας διορίζεται από το Κοινοβούλιο της 

χώρας για θητεία διάρκειας πέντε ετών έπειτα από πρόταση του Προέδρου της 

Λιθουανίας. Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Λιθουανίας µπορεί να παύσει να 

εκπληρώνει τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της θητείας του εάν δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις που απαιτούνται για την κάλυψη της συγκεκριµένης θέσης. Η 

απόφαση για την παύση από τα καθήκοντά του λαµβάνεται και πάλι από το 

κοινοβούλιο της χώρας έπειτα από πρόταση του Προέδρου της χώρας. Επιπλέον, ο 
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∆ιοικητής της Τράπεζας της Λιθουανίας δεν δικαιούται να κατέχει οποιαδήποτε άλλη 

θέση, η οποία θα µπορούσε να έρθει σε αντίθεση µε τα καθήκοντά του, όχι µόνο 

κατά τη διάρκεια της θητείας του αλλά και για ένα ακόµα χρόνο µετά τη λήξη αυτής.    

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν ότι στον τοµέα της προσωπικής ανεξαρτησίας η 

Τράπεζα της Λιθουανίας έχει κάποια σηµεία τα οποία οφείλει να βελτιώσει. Αρχικά, 

οι λόγοι για τους οποίους µπορεί να απολυθεί ο ∆ιοικητής είναι αρκετά γενικοί και 

ασαφείς που µπορεί κάθε ενέργεια να αξιολογηθεί διαφορετικά σε κάθε περίπτωση 

από την εκάστοτε κυβέρνηση. Επίσης τόσο ο διορισµός όσο και η απόλυση του 

∆ιοικητή γίνεται αποκλειστικά από την πολιτική εξουσία γεγονός που φανερώνει ότι 

υπάρχει εξάρτηση ανάµεσα στην Τράπεζα της Λιθουανίας και τη κυβέρνηση της 

χώρας. 

Στο άρθρο 7 του νόµου αναφέρονται τα καθήκοντα της Τράπεζας της 

Λιθουανίας αναλυτικά, τα οποία είναι: 

1. Έκδοση του εθνικού νοµίσµατος της Λιθουανίας 

2. Σχεδιασµός και εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής 

3. Καθορισµός της συναλλαγµατικής πολιτικής 

4. ∆ιαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της χώρας 

5. Συλλογή στατιστικών στοιχείων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

6. Οργάνωση της σταθερότητα του συστήµατος πληρωµών 

7. ∆ιαµόρφωση των αρχών για τις οικονοµικές αναφορές των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων της Λιθουανίας. 

Παράλληλα στο άρθρο 3 του νόµου αναφέρεται ότι : “όταν εφαρµόζει και 

διαµορφώνει τις λειτουργίες της η Τράπεζα της Λιθουανίας, ούτε ο ∆ιοικητής, ούτε 

τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ούτε άλλα µέλη του προσωπικού πρέπει να 

ζητούν ή να δέχονται οδηγίες από κυβερνητικά ιδρύµατα ή οργανισµούς, οι οποίοι θα 

πρέπει να σέβονται την ανεξαρτησία της Τράπεζας της Λιθουανίας”. 

Όπως διαπιστώνουµε η Τράπεζα της Λιθουανίας στον τοµέα της 

καταστατικής ανεξαρτησίας βρίσκεται σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο καθώς 

εφαρµόζει πλήρως τις διατάξεις της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” τόσο όσον αφορά 

τον σχεδιασµό και εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής όσο και τον γενικότερο 

τρόπο λειτουργίας της. 
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Ο βασικός στόχος της Τράπεζας της Λιθουανίας είναι η σταθερότητα των 

τιµών ενώ ταυτόχρονα χωρίς να δηµιουργεί πρόβληµα στον βασικό στόχο στηρίζει τη 

γενικότερη οικονοµική πολιτική της χώρας. Συνδυάζοντας το βασικό στόχο της 

Τράπεζας της Λιθουανίας µε µια από τις βασικές της αρµοδιότητες που είναι ο 

σχεδιασµός και η εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής καταλήγουµε ότι η 

λειτουργική ανεξαρτησία της νοµικά είναι στο επίπεδο που απαιτεί η “Συνθήκη του 

Μάαστριχτ”. 

Σύµφωνα πάλι µε το νόµο της Τράπεζας της Λιθουανίας, οι υπεραναλήψεις 

καθώς και κάθε άλλη πιστωτική διευκόλυνση είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο προς κυβερνήσεις, κυβερνητικούς οργανισµούς και δηµόσιους οργανισµούς 

απαγορεύονται. Όπως βέβαια απαγορεύεται και η αγορά κυβερνητικών µετοχών στην 

πρωτογενή αγορά. Στην ουσία στον τοµέα της οικονοµικής ανεξαρτησίας η Τράπεζα 

της Λιθουανίας εφαρµόζει όσα προβλέπονται από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” για 

µια οµαλή µετάβαση στο ενιαίο νόµισµα. 

Συνοπτικά µπορούµε να πούµε ότι ο νόµος που διέπει τη λειτουργία της 

Τράπεζας της Λιθουανίας έχει προσαρµοστεί σε µεγάλο βαθµό στα δεδοµένα του 

Μάαστριχτ. Στο µόνο σηµείο που θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να 

βελτιωθεί είναι στον τρόπο διορισµού και απόλυσης του ∆ιοικητή. 

Η κυβέρνηση της Μάλτα αµέσως µετά την απόκτηση ανεξαρτησίας της 

χώρας το 1964, αποφάσισε ότι πρέπει να δηµιουργήσει ένα σταθερό 

χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον ιδρύοντας την Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Η 

πρώτη πρόταση για αυτό το εγχείρηµα ήρθε το 1964 από τον καθηγητή Wolfgang F 

Stolper, ο οποίος διαπίστωσε ότι υπήρχαν µεγάλα κενά στο οικονοµικό οικοδόµηµα 

της χώρας και ειδικότερα στον τοµέα των συµβουλών προς την κυβέρνηση σε 

νοµισµατικά θέµατα. 

Η κυβέρνηση της Μάλτας συµβουλεύθηκε ένα υψηλόβαθµο στέλεχος της 

Τράπεζας της Αγγλίας, τον Dr Philip L. Hogg, ο οποίος αργότερα έγινε ο πρώτος 

διοικητής της Τράπεζας της Μάλτας. Ο Dr. Philip Logg ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 

του 1967 να διαµορφώσει µία βασική οργανωτική δοµή και κυρίως ένα νόµο για να 

στηριχθεί η λειτουργία της Κεντρικής Τράπεζας. Ο απαραίτητος αυτός νόµος 
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ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 11 Νοεµβρίου του 1967 και πέντε µήνες αργότερα, 

στις 17 Απριλίου του 1968 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Μάλτας. 

Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Μάλτας, σύµφωνα µε το νόµο που διέπει 

σήµερα τη λειτουργία της, διορίζεται από τον Πρόεδρο της χώρας έπειτα από οδηγία 

του Πρωθυπουργού της χώρας για θητεία διάρκειας πέντε ετών. Αυτό που κάνει 

ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι στο νόµο δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τους λόγους 

που µπορεί να οδηγήσουν στην απόλυση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Μάλτας. 

Πρόβλεψη όµως υπάρχει και είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρη όσον αφορά την αποκλειστική 

ενασχόληση του ∆ιοικητή στην Τράπεζα και την µη κατοχή οποιασδήποτε άλλης 

θέσης, η οποία µπορεί να του αποφέρει οικονοµικά οφέλη ή όχι. 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι η προσωπική ανεξαρτησία στην Τράπεζα της 

Μάλτας περιέχει στοιχεία πολύ απογοητευτικά αλλά και πολύ ενθουσιώδη. Είναι 

σίγουρα πολύ θετικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για απόλυση του ∆ιοικητή 

αλλά είναι επίσης σίγουρα απογοητευτικό όταν ο διορισµός του ∆ιοικητή γίνεται από 

τον Πρόεδρο της χώρας αποκλειστικά µετά από εισήγηση του Πρωθυπουργού. Εάν 

µάλιστα δούµε ότι η θητεία του διοικητή είναι πέντε έτη, το ελάχιστο δηλαδή που 

προβλέπεται από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” τότε σίγουρα µιλάµε χαµηλό βαθµό 

προσωπικής ανεξαρτησίας. 

Στον τοµέα της νοµισµατικής πολιτικής ο νόµος προβλέπει τη δηµιουργία 

ενός συµβουλίου γνωστό ως Monetary Policy Advisory Council, το οποίο έχει την 

ευθύνη να συµβουλεύει τον ∆ιοικητή σε θέµατα νοµισµατικής πολιτικής. Το 

Συµβούλιο αυτό αποτελείται από τον ∆ιοικητή, τον Υποδιοικητή και 3 ακόµα µέλη 

διορισµένα από τον ∆ιοικητή και επιλεγµένα µέσα από υψηλόβαθµα στελέχη της 

Τράπεζας της Μάλτας. H τελική ευθύνη για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της 

νοµισµατικής πολιτικής ανήκει στην Τράπεζα της Μάλτας και τον ∆ιοικητή της. 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 περί νοµισµατικής πολιτικής αναφέρεται 

ρητά ότι : “ούτε η Τράπεζα, ούτε κάθε µέλος του Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένου 

και του ∆ιοικητή, θα δέχεται ή θα ζητάει οδηγίες από την κυβέρνηση ή από κάποιον 

άλλον οργανισµό όταν ασκεί τα καθήκοντά του και της αρµοδιότητές του”. 

Με βάση τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η καταστατική ανεξαρτησία της 

Τράπεζας της Μάλτας βρίσκεται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο καθώς µε τη 
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δηµιουργία του Συµβουλίου Νοµισµατικής πολιτικής δίνει µια άλλη διάσταση στο 

σχεδιασµό και την εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής ενώ ταυτόχρονα 

εξασφαλίζει την ανεξαρτησία των ανθρώπων που εµπλέκονται στη λήψη αποφάσεων. 

Ο βασικός στόχος της Τράπεζας της Μάλτας είναι η διατήρηση της 

σταθερότητας των τιµών, όπου µε την επιφύλαξη του πρωταρχικού στόχου, η 

Τράπεζα θα στηρίζει την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Στην πραγµατικότητα ο 

στόχος της Τράπεζας της Μάλτας δεν είναι τίποτα διαφορετικό από τον στόχο που 

θέτει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συνδυάζοντας πλέον τον τρόπο 

σχεδιασµού της νοµισµατικής πολιτικής και τον στόχο της Τράπεζας της Μάλτας 

µπορούµε να πούµε ότι η λειτουργική ανεξαρτησία της είναι σε ένα επίπεδο 

αποδεκτό από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”. 

Η Τράπεζα της Μάλτας σύµφωνα µε το νόµο απαγορεύεται να παρέχει 

δανειακές διευκολύνσεις είτε µε τη µορφή υπεραναλήψεων είτε µε οποιαδήποτε άλλη 

µορφή στην Κυβέρνηση ή σε κυβερνητικούς οργανισµούς. Επιπλέον, η Τράπεζα της 

Μάλτας απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές µετοχές στην πρωτογενή αγορά ενώ 

αντιµετωπίζει τις Τράπεζες του δηµόσιου τοµέα όπως κι αυτές του ιδιωτικού. 

Γενικότερα ο νόµος που διέπει την Τράπεζα της Μάλτας είναι σφιχτός και 

αναλυτικός χωρίς να αφήνει σηµεία για παρερµηνείες. Υπάρχουν όµως σηµεία που 

χρειάζονται σηµαντική βελτίωση κυρίως στον τοµέα της προσωπικής ανεξαρτησίας 

για να µπορέσει και η Μάλτα να προχωρήσει στην υιοθέτηση του ενιαίου 

νοµίσµατος. 

Στις αρχές του 19ου αιώνα οι λειτουργίες της Κεντρικής Τράπεζας για τη 

χώρα της Ουγγαρίας πραγµατοποιούνταν από την Αυστριακή Εθνική Τράπεζα, η 

οποία ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου του 1816. Η πρώτη Κεντρική Τράπεζα στην 

Ουγγαρία, η Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας, λειτούργησε στις 24 Ιουνίου του 1924. 

Η Τράπεζα της Ουγγαρίας σήµερα λειτουργεί µε το νόµο που ψηφίστηκε το 2001. 

Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ουγγαρίας διορίζεται από τον Πρόεδρο της 

χώρας για θητεία διάρκειας έξι ετών, έπειτα από πρόταση του Πρωθυπουργού της 

χώρας. Επίσης, ο Πρόεδρος της χώρας είναι αυτός που µπορεί να παύσει τον 

∆ιοικητή από τα καθήκοντά του νωρίτερα από τα έξι χρόνια εάν αυτός δεν πληροί 

πλέον τις προϋποθέσεις για να κατέχει αυτή τη θέση ή εάν έχει βρεθεί ένοχος για 
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βαρύ παράπτωµα. Τέλος, ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ουγγαρίας δεν µπορεί να 

κατέχει οποιαδήποτε άλλη θέση κυβερνητική ή µη που µπορεί να αποφέρει επιπλέον 

οφέλη ενώ κατέχει τη συγκεκριµένη θέση στην Τράπεζα της Ουγγαρίας. 

Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η Τράπεζα της Ουγγαρίας βρίσκεται σε ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο στην παράµετρο της προσωπικής ανεξαρτησίας αν ο 

διορισµός του ∆ιοικητή της Τράπεζας δεν αποφασίζονταν από τον Πρωθυπουργό της 

χώρας και µόνο. Είναι ένα σηµείο που αν βελτιωθεί η εικόνα της προσωπικής 

ανεξαρτησίας θα άλλαζε προς το καλύτερο, καθώς ήδη η διάρκεια της θητείας του 

∆ιοικητή καθώς και οι λόγοι απόλυσής του είναι σε πολύ καλό σηµείο. 

Το κυρίαρχο διοικητικό όργανο της Τράπεζας της Ουγγαρίας είναι το 

Συµβούλιο Νοµισµατικής πολιτικής, το οποίο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το 

µήνα. Το Συµβούλιο Νοµισµατικής Πολιτικής αποτελείται από τουλάχιστον εννέα 

µέλη ενώ το µέγιστο µπορεί να είναι έντεκα µέλη. Επίσης στο κεφάλαιο 2 άρθρο 6 

του νόµου ξεκαθαρίζεται ότι η Τράπεζα της Ουγγαρίας καθορίζει ανεξάρτητα τη 

νοµισµατική πολιτική της χώρας καθώς επίσης επιλέγει ποια εργαλεία θα 

χρησιµοποιήσει για την υλοποίησή της. 

Επικουρικά µε τα προηγούµενα λειτουργεί και το άρθρο 1 παράγραφος 2 

όπου ξεκαθαρίζεται ότι: “η Τράπεζα της Ουγγαρίας και τα µέλη της είναι ανεξάρτητα 

στην εκπλήρωση των στόχων τους και δεν θα ζητήσουν ούτε θα δεχθούν οδηγίες από 

την Κυβέρνηση ή από οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα”. Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω η Τράπεζα της 

Ουγγαρίας δείχνει να καλύπτει τις προϋποθέσεις της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” 

στον τοµέα της καταστατικής ανεξαρτησίας. 

Το άρθρο 3 διευκρινίζει ότι : “ο βασικός στόχος της Τράπεζας της Ουγγαρίας 

είναι η επίτευξη και η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. Με την επιφύλαξη 

του πρωταρχικού στόχου, η Τράπεζα της Ουγγαρίας στηρίζει τη γενικότερη 

οικονοµική πολιτική της χώρας χρησιµοποιώντας ανάλογα τη νοµισµατική πολιτική”. 

Συνδυάζοντας το βασικό στόχο της Τράπεζας της Ουγγαρίας καθώς επίσης 

και τον τρόπο που λαµβάνονται οι αποφάσεις από το Συµβούλιο Νοµισµατικής 

Πολιτικής για τη νοµισµατική πολιτική συµπεραίνουµε ότι η λειτουργική 
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ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ουγγαρίας είναι σε ένα πολύ καλό ικανοποιητικό 

επίπεδο µε βάση τις απαιτήσεις που θέτει η “Συνθήκη του Μάαστριχτ”. 

Όσον αφορά τις σχέσεις της Τράπεζας της Ουγγαρίας, µε την πολιτική 

εξουσία, ο νόµος ξεκαθαρίζει ότι δεν θα παρέχονται δανειακές διευκολύνσεις από 

την πρώτη στη δεύτερη όπως επίσης δεν θα υπάρχουν συναλλαγές στην πρωτογενή 

αγορά µετοχών. Η µόνη εξαίρεση γίνεται για τις δηµόσιες τράπεζες όπου η Τράπεζα 

της Ουγγαρίας οφείλει να συµπεριφέρεται όπως και σε αυτές του ιδιωτικού τοµέα. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι η οικονοµική ανεξαρτησία 

συµβαδίζει µε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Γενικότερα ο νόµος που διέπει σήµερα τη λειτουργία της Τράπεζας της 

Ουγγαρίας θυµίζει περισσότερο από κάθε άλλον τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”. Εάν 

βελτιωθεί και ο τρόπος διορισµού του ∆ιοικητή τότε θα µπορούµε να πούµε ότι η 

Τράπεζα της Ουγγαρίας έχει εναρµονίσει πλήρως το νόµο της µε τη “Συνθήκη του 

Μάαστριχτ”. 

Η Τράπεζα της Σλοβενίας αποτελεί µία ακόµα από τις Κεντρικές Τράπεζες 

που εισήλθαν στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών την 1η Μαΐου του 

2004, η οποία ιδρύθηκε στις 25 Ιουνίου του 1991 όταν η Βουλή της ∆ηµοκρατίας της 

Σλοβενίας επικύρωσε τον νόµο για τη λειτουργία της. Τα όργανα αποφάσεων της 

Τράπεζας της Σλοβενίας είναι ο ∆ιοικητής και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στο οποίο 

συµµετέχουν ο ∆ιοικητής, τέσσερις υποδιοικητές και τέσσερα ακόµα µέλη. Ο 

∆ιοικητής είναι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας ενώ αυτός 

αποφασίζει και ποιος από τους υποδιοικητές θα τον αναπληρώνει σε περίπτωση 

απουσίας του. 

Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Σλοβενίας επιλέγεται από τον Πρόεδρο της 

∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και διορίζεται από το Κοινοβούλιο της χώρας για θητεία 

διάρκειας 6 ετών ενώ έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί για άλλη µια θητεία στη 

συγκεκριµένη θέση µετά το τέλος των έξι ετών. Η παύση του ∆ιοικητή της Τράπεζας 

της Σλοβενίας από τα καθήκοντά του πριν το τέλος των έξι χρόνων µπορεί να συµβεί 

για τους ακόλουθους λόγους : α) επειδή επιθυµεί ο ίδιος να αποχωρήσει από τη θέση 

του, β) επειδή εµφανίζονται αντικρουόµενα µε τη θέση του συµφέροντα κατά τη 

διάρκεια της θητείας του, γ) επειδή αποδείχθηκε ένοχος για κάποιο βαρύ παράπτωµα, 
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και δ) αποδείχθηκε ότι δεν µπορεί να είναι συνεπής στα καθήκοντά του και έτσι η 

Τράπεζα της Σλοβενίας σε συνεργασία µε τον Υπουργό Οικονοµικών αποφασίζουν 

την παύση του από τα καθήκοντα του ∆ιοικητή. Εάν υπάρχει ένας από τους 

παραπάνω λόγους τότε το Κοινοβούλιο της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας αποφασίζει 

την απόλυση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Σλοβενίας. 

Ο ∆ιοικητής όπως και τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Τράπεζας της Σλοβενίας οφείλουν να απασχολούνται σε πλήρες ωράριο για να 

εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους. Ταυτόχρονα προβλέπεται από το νόµο ότι ο 

∆ιοικητής και τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορούν να 

κατέχουν αυτή τη θέση και να ασκούν δραστηριότητα σε δηµόσιους οργανισµούς ή 

άλλες κυβερνητικές θέσεις. 

Συνοψίζοντας λοιπόν τα δεδοµένα για την προσωπική ανεξαρτησία της 

Τράπεζας της Σλοβενίας συµπεραίνουµε ότι βρίσκεται σε ένα πολύ ικανοποιητικό 

επίπεδο εκτός από την παράµετρο που αναφέρεται στον τρόπο διορισµού. Αυτό είναι 

ένα σηµείο που µπορεί να υπάρξει βελτίωση καθώς αυτή τη στιγµή δεν φαίνεται να 

συµµετέχει πουθενά η Τράπεζα της Σλοβενίας στην επιλογή και τον διορισµό του 

∆ιοικητή της.  

Τα καθήκοντα της Τράπεζας της Σλοβενίας όπως αυτά αναφέρονται στο νόµο 

που διέπει τη λειτουργία της είναι τα παρακάτω : 

1. Σχεδιασµός και εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής 

2. Σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος 

3. Καθορισµός της σωστής εφαρµογής του συστήµατος πληρωµών 

4. Αποδοχή καταθέσεων από τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα  

5. Άνοιγµα λογαριασµών για τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα 

Παράλληλα σύµφωνα µε το άρθρο 2 του νόµου “Η Τράπεζα της Σλοβενίας 

και τα µέλη που συµµετέχουν στα διοικητικά όργανα θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και δεν θα πρέπει να δέχονται ούτε και να 

ζητούν κατευθύνσεις αλλά ούτε και να επηρεάζονται από αποφάσεις άλλων 

οργανισµών της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας”.           

Συνδυάζοντας τα δύο προηγούµενα άρθρα του νόµου της Τράπεζας της 

Σλοβενίας παρατηρούµε ότι η καταστατική ανεξαρτησία, θεωρητικά τουλάχιστον, 
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είναι εναρµονισµένη µε τα δεδοµένα της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” καθώς 

διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των µελών των ∆ιοικητικών Οργάνων στην εφαρµογή 

της νοµισµατικής πολιτικής. 

Στο άρθρο 4 του νόµου της Τράπεζας της Σλοβενίας καθορίζεται ο στόχος 

της, ο οποίος είναι “…η σταθερότητα των τιµών. Παράλληλα µε τον στόχο της 

σταθερότητας των τιµών, η Τράπεζα της Σλοβενίας υποστηρίζει τη γενικότερη 

οικονοµική πολιτική και στηρίζει την οικονοµική σταθερότητα µε βάση τις αρχές της 

ανοιχτής αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισµού”.  

Λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 4 και το άρθρο 2 περί ανεξαρτησίας της 

Τράπεζας της Σλοβενίας µπορούµε να πούµε ότι η λειτουργική ανεξαρτησία της 

βρίσκεται σε ένα επίπεδο που είναι αποδεκτό από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” και 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Ο νόµος της Τράπεζας της Σλοβενίας περιλαµβάνει ξεχωριστό άρθρο σχετικά 

µε τους περιορισµούς που υπάρχουν για το δανεισµό προς τους φορείς του δηµόσιου 

τοµέα της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 24 η 

Τράπεζα της Σλοβενίας δεν επιτρέπει τις υπεραναλήψεις ή κάθε άλλο είδος 

δανεισµού στους οργανισµούς της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Οι περιορισµοί αυτοί δεν ισχύουν µόνο όταν αναφερόµαστε στις δηµόσιες 

τράπεζες και τα δηµόσια τραπεζικά ιδρύµατα καθώς θα πρέπει να υπάρχει η ίδια 

αντιµετώπιση τόσο προς τα ιδιωτικά όσο και προς τα δηµόσια χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα. 

Με βάση τα παραπάνω µπορούµε να πούµε ότι η οικονοµική ανεξαρτησία της 

Τράπεζας της Σλοβενίας βρίσκεται σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο καθώς 

εφαρµόζονται πλήρως οι κατευθύνσεις της “Συνθήκης του Μάαστριχτ”. 

Γενικότερα για το νόµο της Τράπεζας της Σλοβενίας µπορούµε να πούµε ότι 

είναι ένας νόµος που σε µεγάλο βαθµό έχει εναρµονιστεί µε τα δεδοµένα του 

Μάαστριχτ χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες αποκλίσεις. Είναι πολύ σηµαντικό που 

προβλέπεται θητεία διάρκειας έξι ετών για τον διοικητή καθώς του δίνει τη 

δυνατότητα να σχεδιάσει και να εφαρµόσει τη νοµισµατική πολιτική για ένα χρονικό 

διάστηµα που τα αποτελέσµατα θα είναι ορατά.  



 164 

Η Τράπεζα της Σλοβακίας είναι η Κεντρική Τράπεζα της ∆ηµοκρατίας της 

Σλοβακίας, η οποία ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1993 ως συνέχεια της Εθνικής 

Τράπεζας της Σλοβακίας µε βάση το νόµο 566/1992. Το κορυφαίο διοικητικό όργανο 

της Τράπεζας της Σλοβακίας είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται 

από τον ∆ιοικητή, δύο υποδιοικητές, δύο ∆ιευθυντές και τρία άλλα µέλη.  

Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Σλοβακίας διορίζεται από τον Πρόεδρο της 

∆ηµοκρατίας της Σλοβακίας έπειτα από υπόδειξη της κυβέρνησης και αφού αρχικά 

έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο της χώρας. Η διάρκεια της θητείας του ∆ιοικητή 

έχει καθοριστεί στα πέντε έτη, ενώ δεν µπορεί να κατέχει τη συγκεκριµένη θέση για 

παραπάνω από δύο θητείες συνολικά. Επίσης ο ∆ιοικητής µπορεί να παυθεί από τα 

καθήκοντά του µε την ίδια ακριβώς διαδικασία που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της 

∆ηµοκρατίας της Σλοβακίας. Αυτό µπορεί να συµβεί εάν ο ίδιος ο ∆ιοικητής 

αποφασίσει να αποχωρήσει από τη θέση του πριν τη λήξη της θητείας του ή όταν 

βρεθεί ένοχος για βαρύ παράπτωµα ή αν πλέον δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να 

κατέχει τη συγκεκριµένη θέση. Τέλος, ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Σλοβακίας δεν 

µπορεί µε βάση το νόµο να κατέχει κάποια άλλη κυβερνητική θέση ή οποιαδήποτε 

άλλη θέση που να έρχεται σε αντίθεση µε τις αρµοδιότητές του. 

Συνοψίζοντας παρατηρούµε ότι η προσωπική ανεξαρτησία της Τράπεζας της 

Σλοβακίας είναι σε ένα µέτριο επίπεδο καθώς ο τρόπος διορισµού και απόλυσης του 

∆ιοικητή είναι απόλυτα ελεγχόµενος από την πολιτική εξουσία χωρίς καµία 

παρέµβαση της Τράπεζας. Είναι σίγουρα σηµαντικό το ότι ο ∆ιοικητής και τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορούν να κατέχουν κάποια άλλη θέση αλλά και 

πάλι πρέπει να επισηµανθεί ότι υπάρχουν µεγάλα περιθώρια βελτίωσης. 

Σύµφωνα µε το νόµο τα καθήκοντα της Τράπεζας της Σλοβακίας είναι τα 

εξής:  

α) o καθορισµός της νοµισµατικής πολιτικής,  

β) η έκδοση και κυκλοφορία νοµισµάτων και τραπεζογραµµατίων  

γ) έλεγχος του συστήµατος πληρωµών. 

Για τη σωστή άσκηση των καθηκόντων τους τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Τράπεζας δεν πρέπει να ζητούν ή να δέχονται κατευθύνσεις από 

οργανισµούς ή µέλη της πολιτικής εξουσίας και οργανισµούς της χώρας. Παράλληλα 
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ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Σλοβακίας δεν πρέπει να δέχεται ή να ζητάει 

κατευθύνσεις από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τις δραστηριότητες που αυτός ασκεί 

στα διάφορα όργανα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η καταστατική ανεξαρτησία 

της Τράπεζας της Σλοβακίας είναι σε καλύτερο επίπεδο από την προσωπική 

ανεξαρτησία και φυσικά είναι σε έναν ικανοποιητικό βαθµό εναρµονισµένη µε τα 

δεδοµένα της “Συνθήκης του Μάαστριχτ”. 

Το άρθρο 2 του νόµου που διέπει τη λειτουργία της Τράπεζας της Σλοβακίας 

καθορίζει το στόχο που είναι : “η σταθερότητα των τιµών”. Η λειτουργική 

ανεξαρτησία της Τράπεζας της Σλοβακίας, η οποία στηρίζεται στο στόχο που έχει η 

Τράπεζα και στο άρθρο για την ανεξαρτησία, είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο αν και 

θα έπρεπε στο νόµο να γίνεται µια µεγαλύτερη ανάλυση του στόχου. Το αρνητικό 

είναι ότι η συνέχεια του στόχου της Τράπεζας της Σλοβακίας βρίσκεται στο κεφάλαιο 

σχετικά µε τις σχέσεις που έχει µε την κυβέρνηση και αναφέρεται ότι “χωρίς να 

δηµιουργεί πρόβληµα στον πρωταρχικό στόχο, θα στηρίζει τη γενικότερη οικονοµική 

πολιτική της κυβέρνησης”. 

Όσον αφορά την παράµετρο της οικονοµικής ανεξαρτησίας η Τράπεζα της 

Σλοβακίας δεν βρίσκεται στο επιθυµητό για τα δεδοµένα του Μάαστριχτ επίπεδο, 

καθώς δεν υπάρχει κάποιο άρθρο στο νόµο που να θέτει όρια στο δανεισµό της 

κυβέρνησης από την Κεντρική Τράπεζα. Σίγουρα αυτό είναι ένα σηµείο το οποίο 

χρειάζεται µεγάλη βελτίωση. 

Γενικότερα η εικόνα που δίνει ο συγκεκριµένος νόµος είναι ότι αναλύει 

θέµατα χωρίς ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία και ταυτόχρονα δεν περιλαµβάνει θέµατα 

που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία µιας Τράπεζας. Σίγουρα 

χρειάζεται αρκετά σηµεία να διορθωθούν στο νόµο της Τράπεζας της Σλοβακίας για 

να εναρµονιστεί µε τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”. 

Η 10η κατά σειρά Κεντρική Τράπεζα που συµµετέχει στο Ευρωπαϊκό 

Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών από την 1η Μαΐου 2004 είναι η Τράπεζα της 

Πολωνίας. Η Τράπεζα της Πολωνίας άρχισε να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στα 

δρώµενα της Πολωνίας από το 1997, όταν άλλαξε το καταστατικό µε το οποίο 
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λειτουργούσε. Σύµφωνα µε το τελευταίο καταστατικό, το οποίο ισχύει µέχρι σήµερα, 

η Τράπεζα της Πολωνίας ανέλαβε την ευθύνη της νοµισµατικής πολιτικής µέσω του 

Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής. 

Τα διοικητικά όργανα της Τράπεζας της Πολωνίας είναι ο ∆ιοικητής της, το 

Συµβούλιο Νοµισµατικής Πολιτικής και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ο ∆ιοικητής της 

Τράπεζας της Πολωνίας διορίζεται για διάρκεια θητείας 6 ετών από τη Βουλή της 

χώρας έπειτα από υπόδειξη του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας. Ο 

∆ιοικητής της Τράπεζας της Πολωνίας είναι αυτός που ηγείται και του Συµβουλίου 

Νοµισµατικής Πολιτικής και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ενώ δεν µπορεί να 

κατέχει τη συγκεκριµένη θέση για περισσότερο από δύο θητείες.  

Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Πολωνίας µπορεί να απαλλαγεί από τα 

καθήκοντά του νωρίτερα από τα έξι χρόνια στις ακόλουθες περιπτώσεις :  

α. σε περίπτωση θανάτου του 

β. σε περίπτωση παραίτησής του από τα καθήκοντα  

γ. αν πλέον δεν είναι ικανός να εκπληρώσει τα καθήκοντά του λόγω 

παρατεταµένης ασθένειας.  

δ. αν καταδικασθεί µε τελεσίδικη απόφαση για βαρύ νοµικό παράπτωµα 

ε. αν του έχει απαγορευτεί πλέον να κατέχει διοικητική θέση. 

Τέλος ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Πολωνίας κατά τη διάρκεια της θητείας 

του, δεν µπορεί να κατέχει κάποια άλλη κυβερνητική ή µη θέση εκτός κι αν 

πρόκειται για ακαδηµαϊκή απασχόληση. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεδοµένα η προσωπική ανεξαρτησία της Τράπεζας 

της Πολωνίας βρίσκεται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο µε µόνη εξαίρεση τον τρόπο 

διορισµού του ∆ιοικητή όπου φαίνεται να µην υπάρχει συµµετοχή της Τράπεζας της 

Πολωνίας. 

Ο νόµος του 1997 καθορίζει τις αρµοδιότητες της Τράπεζας της Πολωνίας 

αναλυτικά, οι οποίες είναι : 

α. οργάνωση των θεµάτων νοµισµατικής πολιτικής 

β. διαχείριση των επίσηµων συναλλαγµατικών διαθεσίµων 

γ. παροχή τραπεζικών υπηρεσιών στην κεντρική κυβέρνηση 

δ. εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος 
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ε. δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη του τραπεζικού 

συστήµατος. 

Επιπλέον, το καταστατικό λειτουργίας της Τράπεζας της Πολωνίας προβλέπει 

τη δηµιουργία του Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής, το οποίο είναι υπεύθυνο για 

τη χάραξη και την εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής. Στο Συµβούλιο 

Νοµισµατικής Πολιτικής εκτός από τον ∆ιοικητή της Τράπεζας της Πολωνίας 

συµµετέχουν ακόµα εννέα (9) µέλη τα οποία διορίζονται από τον Πρόεδρο της 

Πολωνίας, και την πολιτική εξουσία. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η καταστατική ανεξαρτησία της 

Τράπεζας της Πολωνίας είναι σε ένα σηµείο που θεωρείται ικανοποιητικό. Όµως 

προβληµατίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν υπάρχει άρθρο που να αναφέρεται στην 

ανεξαρτησία των µελών των διοικητικών οργάνων της Κεντρικής Τράπεζας. 

Παράλληλα στο άρθρο 3 αναφέρεται ο βασικός στόχος της Τράπεζας της 

Πολωνίας που είναι : “η σταθερότητα των τιµών ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τη 

γενικότερη οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης, εάν αυτές δεν εµποδίζουν την 

επίτευξη του πρωταρχικού στόχου”. 

Η λειτουργική ανεξαρτησία της Τράπεζας της Πολωνίας θα µπορούσε 

πραγµατικά να είναι εναρµονισµένη µε τα δεδοµένα της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” 

εάν υπήρχε το άρθρο για την ανεξαρτησία στον τρόπο λήψης αποφάσεων των µελών 

της. 

Επίσης η οικονοµική ανεξαρτησία της Τράπεζας της Πολωνίας προβληµατίζει 

ιδιαίτερα καθώς δεν υπάρχει κάποιο άρθρο στο νόµο που να καθορίζει αν επιτρέπεται 

ή δεν επιτρέπεται ο δανεισµός προς την πολιτική εξουσία και αν ναι µέχρι ποιού 

σηµείου. 

Συνοψίζοντας, συµπεραίνουµε ότι ο νόµος της Τράπεζας της Πολωνίας θα 

πρέπει να αλλάξει σε πολλά σηµεία έτσι ώστε να µπορέσει να εναρµονιστεί µε τα 

δεδοµένα της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζα. Αυτό που πρέπει να προστεθεί οπωσδήποτε είναι ένα άρθρο που 

να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία των µελών των διοικητικών οργάνων στη λήψη των 

αποφάσεών τους, καθώς αυτό το άρθρο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποίο 

στηρίζεται το οικοδόµηµα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 
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Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει ένα επιπλέον άρθρο που θα καθορίζει τα όρια που θα 

υπάρχουν σχετικά µε το δικαίωµα δανεισµού που θα έχει η κεντρική κυβέρνηση και 

αν τελικά θα πρέπει να έχει. 

Μαζί µε τις 10 χώρες που εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 

2004 θα αναλύσουµε και το νοµικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της Τράπεζας 

της Ελλάδας. Ο λόγος που θα αναλυθεί ο νόµος της Ελλάδας είναι κυρίως γιατί 

πρόκειται για µια χώρα που δεν εισήλθε την 1η Μαΐου του 2004 αλλά ούτε και µε τις 

πρώτες 11 χώρες της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης αλλά σε ένα ενδιάµεσο 

χρονικό σηµείο και αυτό σίγουρα έχει ενδιαφέρον. 

Τα κύρια όργανα διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδας είναι η Γενική 

Συνέλευση των µετόχων, το Γενικό Συµβούλιο, ο ∆ιοικητής, ο Υποδιοικητής και το 

Συµβούλιο Νοµισµατικής Πολιτικής. 

Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας διορίζεται για θητεία διάρκειας έξι 

ετών που µπορεί να ανανεωθεί µε προεδρικό διάταγµα έπειτα από πρόταση του 

Υπουργικού Συµβουλίου και αφού έχει προηγηθεί πρόταση του Γενικού Συµβουλίου 

της Τράπεζας της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 

µπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του πριν από το τέλος των έξι (6) ετών αν 

έχει καταστεί οριστικά ανίκανος για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή αν έχει 

υποπέσει σε βαρύ παράπτωµα. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η προσωπική ανεξαρτησία της Τράπεζας της 

Ελλάδος βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο και είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τα 

δεδοµένα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρέπει να τονισθεί κάτι το οποίο 

δεν το είδαµε σε άλλους νόµους και σχετίζεται µε τον τρόπο διορισµού του ∆ιοικητή 

µετά από πρόταση του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας. 

Ο νόµος που διέπει τη λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος στο άρθρο 2 

αναφέρει τις αρµοδιότητές της, οι οποίες είναι :  

1. Χάραξη και άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής 

2. Άσκηση της συναλλαγµατικής πολιτικής 

3. Κατοχή και διαχείριση των επίσηµων συναλλαγµατικών διαθεσίµων της 

χώρας 
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4. Άσκηση εποπτείας στα πιστωτικά ιδρύµατα και χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα της χώρας 

5. Προώθηση και επίβλεψη της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων 

πληρωµών 

6. Έκδοση τραπεζογραµµατίων 

Ταυτόχρονα, σύµφωνα µε τον τελευταίο νόµο της Τράπεζας της Ελλάδος, 

έχει συσταθεί Συµβούλιο Νοµισµατικής Πολιτικής το οποίο είναι υπεύθυνο για τη 

χάραξη και την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής της χώρας. Το Συµβούλιο της 

Νοµισµατικής Πολιτικής αποτελείται από τον ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 

τους δύο Υποδιοικητές και τρία (3) ακόµα µέλη. 

Το άρθρο 3 του νόµου επιπλέον προβλέπει ότι “κατά την άσκηση των 

αρµοδιοτήτων τους, η Τράπεζα της Ελλάδος και τα µέλη των οργάνων της δεν 

ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από την κυβέρνηση ή άλλους κυβερνητικούς 

οργανισµούς. Η κυβέρνηση και οι λοιποί φορείς πολιτικής εξουσίας δεν επιδιώκουν 

να επηρεάζουν τα όργανα της Τράπεζας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους”.  

Με βάση όλα τα παραπάνω η Τράπεζα της Ελλάδος είναι πλήρως 

εναρµονισµένη µε τα δεδοµένα της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” στην παράµετρο της 

καταστατικής ανεξαρτησίας. 

Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 1 του νόµου “ο πρωταρχικός σκοπός της 

Τράπεζας της Ελλάδος είναι η διασφάλιση της σταθερότητας του γενικού επιπέδου 

των τιµών. Με την επιφύλαξη του πρωταρχικού σκοπού, η Τράπεζα στηρίζει τη 

γενική οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης”. 

Συνδυάζοντας το άρθρο 1 και το άρθρο 3 του νόµου παρατηρούµε ότι και στη 

λειτουργική ανεξαρτησία η Τράπεζα της Ελλάδος είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τις 

απαιτήσεις της “Συνθήκης του Μάαστριχτ”. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδας, η 

Τράπεζα δεν µπορεί να παρέχει διευκολύνσεις στο ∆ηµόσιο και τις ∆ηµόσιες 

επιχειρήσεις ή την κεντρική κυβέρνηση. Με βάση το συγκεκριµένο άρθρο 

καταστατικού συµπεραίνουµε ότι και στην οικονοµική ανεξαρτησία η Τράπεζα της 

Ελλάδος είναι απόλυτα εναρµονισµένη µε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας. 
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Συνοψίζοντας τα δεδοµένα από την Τράπεζα της Ελλάδος µπορούµε να δούµε 

ποιες πραγµατικά είναι οι διαφορές στο νόµο ανάµεσα σε µια χώρα που ήδη ανήκει 

στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση και σε αυτές που προσπαθούν να 

εισέλθουν σε αυτήν. Η σύγκριση αποκτά ακόµα µεγαλύτερο ενδιαφέρον εάν 

αναλογιστούµε ότι η Ελλάδα δεν ήταν από τις χώρες που εισήλθαν από την αρχή 

στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση αλλά αργότερα.  

Από την ανάλυση των νόµων που προηγήθηκε διαπιστώνουµε ότι η 

µελλοντική συµµετοχή των κεντρικών τραπεζών των 10 νέων-χωρών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωζώνη έχει ενισχύσει σε ένα σηµαντικό βαθµό την 

τεχνική τους προετοιµασία. Σύµφωνα λοιπόν µε τους νόµους που διέπουν, αυτή τη 

στιγµή, τη λειτουργία των 10 νέων Κεντρικών Τραπεζών, εκτός από την Τράπεζα της 

Πολωνίας οι υπόλοιπες έχουν ήδη εναρµονίσει τη νοµοθεσία τους µε βάση την 

ανεξαρτησία που προβλέπεται από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”. 

Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των 10 χωρών που εισήλθαν την 1η Μαΐου 

2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι στην προοπτική της πιθανής ένταξής τους 

ξεκίνησαν εδώ και αρκετά χρόνια να βελτιώνουν τον τρόπο λειτουργίας τους και να 

εναρµονίζουν το καταστατικό τους µε βάση τα δεδοµένα της “Συνθήκης του 

Μάαστριχτ” και του “Πρωτοκόλλου για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας”. 

Αναλύοντας και ερευνώντας τους νόµους διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν Κεντρικές 

Τράπεζες που προετοιµάστηκαν για αυτή τη συµµετοχή τους στο Ευρωπαϊκό 

Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών από το 1992, σχεδόν δηλαδή από τη στιγµή τέθηκαν 

οι βάσεις για την υπογραφή της “Συνθήκης του Μάαστριχτ”. 

Μέσα από την έρευνα που προηγήθηκε βγαίνουν κάποια χρήσιµα 

συµπεράσµατα µε κυριότερο αυτό που αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα. Επιπλέον µέσα 

από τους νόµους διαπιστώνεται ότι οι 10 χώρες έχουν δώσει την σηµασία που 

χρειάζεται τόσο στην ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών τους όσο και στο στόχο 

που πρέπει να επιτύχουν. Η έρευνα αυτή θέλησε να προχωρήσει ένα βήµα 

περισσότερο και να χωρίσει την ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών σε 

προσωπική καταστατική, λειτουργική και οικονοµική ανεξαρτησία δίνοντας έτσι µια 
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άλλη διάσταση και στο νόµο της κάθε Κεντρικής Τράπεζας  αλλά και στην έννοια 

της ανεξαρτησίας. 

Όπως είδαµε ο τρόπος που διορίζεται ο ∆ιοικητής, ο τρόπος που 

απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του καθώς η διάρκεια της θητείας του δίνουν πολύ 

χρήσιµα συµπεράσµατα για την προσωπική ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας. 

Επίσης, ο σαφής διαχωρισµός για το ποιος έχει την εξουσία να σχεδιάζει και να 

εφαρµόζει τη νοµισµατική πολιτική αλλά κυρίως κάτω από ποιες προϋποθέσεις µας 

βοήθησε να καταλάβουµε τι συµβαίνει µε την καταστατική ανεξαρτησία της κάθε 

Κεντρικής Τράπεζας.  

Επιπλέον, ξεκαθαρίζοντας µε σαφήνεια τον βασικό στόχο της κάθε Κεντρικής 

Τράπεζας και τις αρµοδιότητές της για να µπορέσει να επιτύχει αυτό το στόχο 

φθάσαµε σε χρήσιµα συµπεράσµατα για την λειτουργική της ανεξαρτησία. Τέλος, 

αναλύοντας τη δυνατότητα που έχει ή όχι η κεντρική εξουσία να δανείζεται από την 

Κεντρική Τράπεζα µας έδωσε τη δυνατότητα να διαπιστώσουµε τον βαθµό της 

οικονοµικής ανεξαρτησίας της κάθε Κεντρικής Τράπεζας. 

Συνολικά µπορούµε να πούµε ότι σε έναν ικανοποιητικό βαθµό οι 10 Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες που εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου του 2004, 

έχουν εναρµονίσει τους νόµους τους µε τις απαιτήσεις της Ευρωζώνης. Βέβαια η 

διαφορά ανάµεσα σε αυτές τις χώρες και στις χώρες που ήδη βρίσκονται στην 

Ευρωζώνη είναι αρκετά µεγάλη, γεγονός που διαπιστώθηκε όταν προχωρήσαµε στην 

ανάλυση του νόµου της Τράπεζας της Ελλάδας. 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύσαµε το βαθµό εναρµόνισης των νόµων των 10 

νέων Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών µε βάση τέσσερις παραµέτρους σε θεωρητικό 

επίπεδο. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε δηµιουργώντας ένα αλγόριθµο να 

ποσοτικοποιήσουµε αυτές τις παραµέτρους για να µπορέσουµε αρχικά να τις 

µετρήσουµε και στη συνέχεια να κάνουµε την ποσοτική πλέον σύγκριση µεταξύ των 

Κεντρικών Τραπεζών. Επιπλέον, έχοντας πλέον ένα ποσοτικό, αριθµητικό, κριτήριο 

θα µπορέσουµε να το συγκρίνουµε µε άλλες παραµέτρους που πιθανόν να 

επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές όπως για παράδειγµα ο ρυθµός πληθωρισµού 

µιας χώρας.              
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4.3. Μέτρηση του βαθµού ανεξαρτησίας των  Εθνικών Κεντρικών  

Τραπεζών του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 

 
Η έννοια της ανεξάρτητης Κεντρικής Τράπεζας έχει αποκτήσει τις τελευταίες 

δεκαετίες ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους οικονοµικούς κύκλους όσο και για το 

ευρύτερο κοινό. Το γεγονός αυτό, όπως είδαµε, οδήγησε αρκετούς σπουδαίους 

συγγραφείς να προσπαθήσουν να µετρήσουν και να ποσοτικοποιήσουν τον βαθµό 

ανεξαρτησίας διαφόρων Κεντρικών Τραπεζών στον κόσµο. Η ιδέα της ανεξάρτητης 

Κεντρικής Τράπεζας ενισχύθηκε ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από την 

υπογραφή της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” και του “Πρωτοκόλλου για το 

Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας” όπου αναφέρεται ρητά ότι τόσο η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα όσο και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες που συµµετέχουν στο 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών πρέπει να είναι ανεξάρτητες από 

οποιαδήποτε πολιτική παρέµβαση κατά τη λήψη των αποφάσεων τους. 

Οι περισσότεροι συγγραφείς για να µετρήσουν το βαθµό ανεξαρτησίας των 

Κεντρικών Τραπεζών χρησιµοποίησαν εκτός των άλλων µεθόδων, τους νόµους που 

διέπουν τη λειτουργία των Κεντρικών Τραπεζών. Φυσικά για να µετρηθεί η 

πραγµατική ανεξαρτησία µιας Κεντρικής Τράπεζας υπάρχουν και άλλοι παράγοντες 

εκτός από την ανάλυση των νόµων, οι οποίοι όµως δεν είναι µετρήσιµοι. Τέτοιοι 

παράγοντες  θεωρούνται η προσωπικότητα του ∆ιοικητή, η ποιότητα του τµήµατος 

έρευνας της κάθε Κεντρικής Τράπεζας, η πολιτική κατάσταση της χώρας, η 

οικονοµική ιστορία της χώρας και άλλοι πολλοί. Λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν 

στο να ποσοτικοποιηθούν οι παραπάνω παράµετροι, οι περισσότεροι συγγραφείς 

χρησιµοποίησαν για τις έρευνές τους ως βάση µέτρησης και σύγκρισης τους νόµους 

των Κεντρικών Τραπεζών. 

Εκτός από την ευκολία που προσφέρει η µέτρηση ενός νόµου, η νοµική 

ανεξαρτησία είναι ταυτόχρονα ένας σηµαντικός παράγοντας της πραγµατικής 

ανεξαρτησίας. Αυτό συµβαίνει γιατί µέσα από έναν νόµο µπορούν να εξαχθούν 

χρήσιµα συµπεράσµατα για το βαθµό της ανεξαρτησίας που θέλει ο νοµοθέτης να 

εκχωρήσει σε µια Κεντρική Τράπεζα. Οι νόµοι των Κεντρικών Τραπεζών διαφέρουν 
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πολλές φορές ως προς το στόχο τους, τον σκοπό τους και φυσικά τις λεπτοµέρειες 

στις οποίες δίνουν έµφαση. 

Στην έρευνα αυτή θα προχωρήσουµε στη δηµιουργία ενός αλγόριθµου, ο 

οποίος θα προκύψει δηµιουργώντας ένα τεστ όπου θα εξετάζεται ο βαθµός 

ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών της έρευνας, βασιζόµενοι στους νόµους που 

διέπουν αυτή τη στιγµή τη λειτουργία των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος.  

Με αυτόν τον αλγόριθµο θα µετρηθεί ο βαθµός ανεξαρτησίας της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας γιατί αυτή αποτελεί το πρότυπο που θα πρέπει να 

ακολουθήσουν οι υπόλοιπες Κεντρικές Τράπεζες, οπότε θα είναι εξαιρετικά χρήσιµο 

να γνωρίζουµε το βαθµό ανεξαρτησίας και αυτής. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα 

χρησιµοποιηθεί ως επίσης ένα µέτρο σύγκρισης καθώς πρόκειται για µια Κεντρική 

Τράπεζα, η οποία εισήλθε στην “Ευρωζώνη” αργότερα από τα ιδρυτικά µέλη αυτής 

καθώς επίσης και γιατί αποτελεί µια τράπεζα των Βαλκανίων γεγονός που δείχνει ότι 

επηρεάζεται και αυτή από τις πολιτικοοικονοµικές συνθήκες που επηρεάζουν 

αρκετές από τις Κεντρικές Τράπεζες των 10 νέων Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. 

Η δοµή του αλγόριθµου θυµίζει σε αρκετά σηµεία του τα τεστ για τη µέτρηση 

του βαθµού νοµικής ανεξαρτησίας που είχε δηµιουργήσει στη δεκαετία του 1990 για 

τις έρευνές του ο Alex Cuckierman. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα τεστ αποτέλεσαν την 

πηγή έµπνευσης για τη δηµιουργία ενός νέου αλγόριθµου, ο οποίος να µπορεί να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος που εξελίσσεται τα 

τελευταία χρόνια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 

Ο τρόπος που δοµήθηκε ο συγκεκριµένος αλγόριθµος στην έρευνα µας έχει 

στόχο µε τις ερωτήσεις του να καλύψει το φάσµα των τεσσάρων µορφών 

ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών, την προσωπική, την καταστατική, τη 

λειτουργική και την οικονοµική ανεξαρτησία. Με βάση αυτό το σκεπτικό 

οµαδοποιήθηκαν τα νοµικά χαρακτηριστικά των Κεντρικών Τραπεζών σε τέσσερις 

(4) κατηγορίες αντίστοιχα: 
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(α) τον τρόπο διορισµού και απόλυσης του ∆ιοικητή καθώς επίσης και τη 

διάρκεια της θητείας του. 

(β) το ποιος πραγµατικά αποφασίζει για τη νοµισµατική πολιτική. 

(γ) το βασικό στόχο της Κεντρικής Τράπεζας. 

(δ) τους περιορισµούς που υπάρχουν ή όχι στον δανεισµό από την Κεντρική 

Τράπεζα προς την κυβέρνηση. 

Οι τέσσερις (4) αυτές κατηγορίες έχουν βασισθεί σε δέκα (10) διαφορετικές 

νοµικές µεταβλητές, όπου η καθεµιά από αυτές µπορεί να λάβει βαθµό από 0 

(µηδέν), που είναι το χαµηλότερο επίπεδο ανεξαρτησίας, έως 1 (ένα), που είναι το 

υψηλότερο επίπεδο ανεξαρτησίας. Γενικότερα η φιλοσοφία του αλγόριθµου είναι ότι 

όσο µεγαλύτερος είναι ένας αριθµός που αντιστοιχεί σε µια νοµική παράµετρο τόσο 

µεγαλύτερος είναι ο βαθµός ανεξαρτησίας για τη συγκεκριµένη παράµετρο. 

Αυτό σηµαίνει µε απλά λόγια για την έρευνά µας ότι η Κεντρική Τράπεζα που 

ο ∆ιοικητής της διορίζεται για θητεία διάρκειας µεγαλύτερη από αυτή που ορίζει η 

“Συνθήκη του Μάαστριχτ” καθώς επίσης και ότι ο διορισµός του ή η απόλυσή του 

γίνεται µε µικρή ανάµιξη της πολιτικής εξουσίας, απολαµβάνει έναν ικανοποιητικό 

βαθµό προσωπικής ανεξαρτησίας. Με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό µια Κεντρική 

Τράπεζα που έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει και να εφαρµόζει τη νοµισµατική 

πολιτική χωρίς την παρέµβαση της κυβέρνησης θεωρείται ότι είναι ανεξάρτητη 

Κεντρική Τράπεζα στον τοµέα της καταστατικής ανεξαρτησίας. 

Στην παράµετρο του αλγόριθµου που αναφέρεται στον στόχο της Κεντρικής 

Τράπεζας, περισσότερο ανεξάρτητη θεωρείται αυτή που η σταθερότητα των τιµών 

είναι ο µόνος στόχος σε σχέση µε µια άλλη Κεντρική Τράπεζα που ο στόχος της είναι 

η σταθερότητα των τιµών αλλά και η σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος 

επικουρικά. Ταυτόχρονα, η τελευταία περίπτωση Κεντρικής Τράπεζας είναι επίσης 

περισσότερο ανεξάρτητη από µια Κεντρική Τράπεζα που ο στόχος της είναι η 

σταθερότητα των τιµών αλλά και η πλήρης απασχόληση, δηλαδή δυο αντικρουόµενοι 

µεταξύ τους στόχοι. 

Με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό θεωρούµε µια Κεντρική Τράπεζα περισσότερο 

ανεξάρτητη από µια άλλη όταν οι περιορισµοί στον δανεισµό προς την πολιτική 

εξουσία είναι αυστηροί. Όσο πιο αυστηροί είναι οι περιορισµοί στο δανεισµό τόσο 
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πιο ανεξάρτητη είναι µια Κεντρική Τράπεζα. Επίσης πολλοί οικονοµολόγοι 

ισχυρίζονται ότι όσο πιο δυνατή είναι η οικονοµική ανεξαρτησία µιας Κεντρικής 

Τράπεζας τόσο περισσότερο ανεξάρτητη είναι για να πετύχει το στόχο της 

σταθερότητας των τιµών. 

Στην έρευνά µας οι µεταβλητές της προσωπικής, καταστατικής, λειτουργικής 

και οικονοµικής ανεξαρτησίας έχουν τον ίδιο βαθµό βαρύτητας, γεγονός που 

ποσοστιαία σηµαίνει 25%. Ταυτόχρονα για την κάθε µεταβλητή υπάρχουν 

ξεχωριστές ερωτήσεις, οι οποίες βαθµολογούνται από 0 (µηδέν) έως 1 (ένα) και 

λαµβάνουν τον ίδιο βαθµό βαρύτητας. Ο αριθµός των επιπέδων ανεξαρτησίας 

διαφέρει µεταξύ των νοµικών µεταβλητών έτσι ώστε αν Ni είναι ο αριθµός των 

επιπέδων ανεξαρτησίας της νοµικής µεταβλητής i, τότε το διάστηµα [0,1] θα 

χωρίζεται σε Ni-1ισοδύναµα επίπεδα ανεξαρτησίας για αυτή τη νοµική µεταβλητή. 

Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι όταν έχουµε τέσσερα (4) επίπεδα ανεξαρτησίας 

για µια µεταβλητή, δηλαδή Ni=4, τότε αριθµητικά το κάθε επίπεδο, από το 

χαµηλότερο έως το υψηλότερο, θα λάβει τις εξής αριθµητικές τιµές: 0, 0.33, 0.66, 1. 

Επειδή σε κάποιες περιπτώσεις οι παράµετροι της προσωπικής, καταστατικής, 

λειτουργικής και οικονοµικής ανεξαρτησίας περιέχουν παραπάνω από µία 

µεταβλητές τότε και σε αυτή την περίπτωση ο βαθµός βαρύτητας διαιρείται µε τον 

αριθµό των µεταβλητών και κατανέµεται ισοµερώς. Για παράδειγµα στην περίπτωση 

της προσωπικής ανεξαρτησίας υπάρχουν τέσσερις (4) µεταβλητές µε αποτέλεσµα ο 

αρχικός βαθµός βαρύτητας 0,25 να µοιράζεται στα τέσσερα και η κάθε µεταβλητή να 

έχει τελικά βαθµό βαρύτητας 0,0625. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται σταθερός ο 

βαθµός βαρύτητας για τις τέσσερις µορφές ανεξαρτησίας. 

Η µορφή που έχει τελικά ο αλγόριθµος για το βαθµό ανεξαρτησίας των 

Κεντρικών Τραπεζών που θα εξετάσουµε είναι η ακόλουθη: 

1.Προσωπική ανεξαρτησία: αναφέρεται στο ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και 

περιέχει τέσσερις (4) µεταβλητές. 

2.Καταστατική ανεξαρτησία: αναφέρεται στο ποιος αποφασίζει για τη  νοµισµατική 

πολιτική και περιέχει µία (1) µεταβλητή. 
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3. Λειτουργική ανεξαρτησία: αναφέρεται στο ποιος είναι ο βασικός στόχος της 

Κεντρικής Τράπεζας και ποιος αποφασίζει για αυτόν, όπου περιέχει µία (1) 

µεταβλητή. 

4. Οικονοµική ανεξαρτησία: αναφέρεται στους περιορισµούς που θέτει ο νόµος για 

το δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική Τράπεζα και περιέχει τέσσερις (4) 

µεταβλητές. 

Πίνακας 3: Πίνακας Μεταβλητών για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών 

Τραπεζών 
 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών   

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 

Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίηση 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25  

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625  

 Περισσότερο από 8 έτη  1 

 Από 6 έως 8 έτη  0.75 

 5 έτη  0.5 

 4 έτη  0.25 

 Λιγότερο από 4 έτη    0 

Β Ποιoς διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625  

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1 

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική εξουσία 
και µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας 

 0.75 

 Ο νόµος  0.50 

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25 

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός 
Οικονοµικών) 

 0 

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625  

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1 

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83 

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.67 

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.5 

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33 

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.17 

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0 

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625  

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη 
κυβερνητική θέση. 

 1 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5 

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον 
∆ιοικητή στην πολιτική εξουσία  

 0 

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25  

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?   
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 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη 
νοµισµατική πολιτική 

 1 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο σχεδιασµό της 
νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι µικρή 

 0.75 

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50 

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της 
σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25 

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0 

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η 
Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας µε 
άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 1 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η σταθερότητα του 
τραπεζικού συστήµατος. 

 0.6 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4 

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2 

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των τιµών  0 

    

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική Τράπεζα 0,25  

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625  

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67 

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33 

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της 
κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0 

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625  

 ∆εν επιτρέπεται  1 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67 

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33 

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα 
διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας 

 0 

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625  

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80 

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60 

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40 

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20 

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την  
Κεντρική Τράπεζα 

 0 

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές µετοχές 

στην πρωτογενή αγορά?  
0.0625  

 Ναι  1 

 Όχι  0 
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∆ιαβάζοντας προσεχτικά τους νόµους των  Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και τη 

“Συνθήκη του Μάαστριχτ” ο Πίνακας 3 θα έχει ως εξής: 

Πίνακας 4: Νοµική ανεξαρτησία της Τράπεζας της Κύπρου   

 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 

Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίηση 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75  

 5 έτη  0.5 0,0312 

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιoς διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική εξουσία και 
µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25 0,0156 

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός 
Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83 0,0518 

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική  0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη κυβερνητική 
θέση. 

 1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον ∆ιοικητή 
στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη νοµισµατική 
πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο σχεδιασµό της 
νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της σχεδιάζει 
τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   
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 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η 
Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας µε 
άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 1  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η σταθερότητα του τραπεζικού 
συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των τιµών  0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική Τράπεζα 0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της 
κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα 
µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική 
Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές µετοχές 

στην πρωτογενή αγορά?  
0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   Άθροισµα 0,8111 
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Πίνακας 5: Νοµική ανεξαρτησία της Τράπεζας της Τσεχίας 

 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 

Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

Κωδικοποίηση 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75 0,0468 

 5 έτη  0.5  

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική εξουσία 
και µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25 0,0156 

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός 
Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83  

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.67 0,0418 

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική  0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη 
κυβερνητική θέση. 

 1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον 
∆ιοικητή στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη 
νοµισµατική πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο σχεδιασµό της 
νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της 
σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η 
Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας µε 
άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 1  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  
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 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η σταθερότητα του 
τραπεζικού συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των τιµών  0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική Τράπεζα 0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της 
κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα 
διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική 
Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές µετοχές 

στην πρωτογενή αγορά?  
0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   Άθροισµα 0,8167 
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Πίνακας 6: Νοµική ανεξαρτησία της Τράπεζας της Σλοβενίας 

 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 

Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

Κωδικοποίηση 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75 0,0468 

 5 έτη  0.5  

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική εξουσία και 
µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25 0,0156 

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός 
Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83 0,0518 

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική  0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη κυβερνητική 
θέση. 

 1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον ∆ιοικητή 
στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη νοµισµατική 
πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο σχεδιασµό της 
νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της σχεδιάζει 
τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η 
Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας µε 
άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 1  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  
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 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η σταθερότητα του τραπεζικού 
συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των τιµών  0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική Τράπεζα 0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της 
κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα 
µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την  
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές µετοχές 

στην πρωτογενή αγορά?  
0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   Άθροισµα 0,8267 
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Πίνακας 7: Νοµική ανεξαρτησία της Σλοβακίας 

 
 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 

Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

Κωδικοποίηση 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75  

 5 έτη  0.5 0,0312 

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική εξουσία 
και µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25 0,0156 

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο 
Υπουργός Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83 0,0518 

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη 
κυβερνητική θέση. 

 1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον 
∆ιοικητή στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη 
νοµισµατική πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο σχεδιασµό 
της νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της 
σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η 
Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας µε 
άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 1  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  
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 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η σταθερότητα του 
τραπεζικού συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των τιµών  0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική 

Τράπεζα 

0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1  

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33 0,020 

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ 
της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1  

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33 0,020 

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα 
διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1  

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80 0,05 

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική 
Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές 

µετοχές στην πρωτογενή αγορά?  
0.0625   

 Ναι  1  

 Όχι  0 0 

   Άθροισµα 0,6511 
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Πίνακας 8: Νοµική ανεξαρτησία της Τράπεζας της Πολωνίας 

 
 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 

Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίηση 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75 0,0468 

 5 έτη  0.5  

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική εξουσία 
και µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25 0,0156 

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο 
Υπουργός Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83 0,0518 

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη 
κυβερνητική θέση. 

 1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον 
∆ιοικητή στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ? 0.125   

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη 
νοµισµατική πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο σχεδιασµό 
της νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της 
σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η 
Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας µε 
άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 1  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  
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 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η σταθερότητα του 
τραπεζικού συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των τιµών  0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική 

Τράπεζα 

0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1  

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33 0,020 

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ 
της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1  

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33 0,020 

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα 
διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1  

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80 0,05 

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την  
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές 

µετοχές στην πρωτογενή αγορά?  
0.0625   

 Ναι  1  

 Όχι  0 0 

   Άθροισµα 0,6667 
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Πίνακας 9: Νοµική Ανεξαρτησία της Τράπεζας της Μάλτας 

 
 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 

Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίησ

η 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75  

 5 έτη  0.5 0,0312 

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική εξουσία και 
µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25 0,0156 

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός 
Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1 0,0625 

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83  

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας  0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική  0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη κυβερνητική 
θέση. 

 1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον ∆ιοικητή 
στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη νοµισµατική 
πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο σχεδιασµό της 
νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της σχεδιάζει 
τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η Κεντρική 
Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας µε άλλους στόχους 
της κυβερνητικής πολιτικής 

 1  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους  0.6 0,15 
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που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η σταθερότητα του τραπεζικού 
συστήµατος. 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των τιµών  0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική Τράπεζα 0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της 
κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα 
µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την  
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές µετοχές 

στην πρωτογενή αγορά?  
0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   Άθροισµα 0,8218 
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Πίνακας 10: Νοµική Ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ουγγαρίας 

 
 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 

Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίηση 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75 0,0468 

 5 έτη  0.5  

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική εξουσία 
και µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25 0,0156 

 

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός 
Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83 0,0518 

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική  0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη 
κυβερνητική θέση. 

 1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον 
∆ιοικητή στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη 
νοµισµατική πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο σχεδιασµό της 
νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της 
σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η 
Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας µε 
άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 1  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  
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 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η σταθερότητα του 
τραπεζικού συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των τιµών  0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική Τράπεζα 0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της 
κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα 
διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την  
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές µετοχές 

στην πρωτογενή αγορά?  
0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   Άθροισµα 0,8267 
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Πίνακας 11: Νοµική Ανεξαρτησία της Τράπεζας της Λιθουανίας 

 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 

Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίηση 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75  

 5 έτη  0.5 0,0312 

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική εξουσία και 
µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25 0,0156 

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός 
Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83  

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας  0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική  0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0 0 

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη κυβερνητική 
θέση. 

 1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον ∆ιοικητή 
στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη νοµισµατική 
πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο σχεδιασµό της 
νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της σχεδιάζει 
τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η Κεντρική 
Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας µε άλλους στόχους 
της κυβερνητικής πολιτικής 

 1  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  
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 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η σταθερότητα του τραπεζικού 
συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των τιµών  0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική Τράπεζα 0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της 
κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα 
µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την  
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές µετοχές 

στην πρωτογενή αγορά?  
0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   Άθροισµα 0,7593 
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Πίνακας 12: Νοµική Ανεξαρτησία της  Τράπεζας της Λετονίας 

 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 

Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίηση 

 

     

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75 0,0468 

 5 έτη  0.5  

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική εξουσία και µέλη από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25 0,0156 

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός 
Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83 0,0518 

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας  0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική  0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική  0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη κυβερνητική θέση.  1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον ∆ιοικητή στην 
πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική  1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο σχεδιασµό της 
νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της σχεδιάζει τη 
νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η Κεντρική 
Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας µε άλλους στόχους της 
κυβερνητικής πολιτικής 

 1  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους που δεν  0.6 0,15 
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έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος. 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των τιµών  0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική Τράπεζα 0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της κυβέρνησης 
και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ 
της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την  
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές µετοχές στην 

πρωτογενή αγορά?  
0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

      Άθροισµα 0,8267 
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Πίνακας 13: Νοµική Ανεξαρτησία της Τράπεζας της Εσθονίας 

 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 

Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

Κωδικοποίηση 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75  

 5 έτη  0.5 0,0312 

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική εξουσία και 
µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25 0,0156 

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός 
Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83 0,0518 

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική  0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη κυβερνητική 
θέση. 

 1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον ∆ιοικητή 
στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη νοµισµατική 
πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο σχεδιασµό της 
νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της σχεδιάζει 
τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η 
Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας µε 
άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 1  
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 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η σταθερότητα του τραπεζικού 
συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των τιµών  0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική Τράπεζα 0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της 
κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα 
µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν όρια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την  
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές µετοχές 

στην πρωτογενή αγορά?  
0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 0,8111 
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Πίνακας 14: Νοµική Ανεξαρτησία  της Τράπεζας της Ελλάδος 

 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 

Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

Κωδικοποίηση 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75 0,0468 

 5 έτη  0.5  

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική εξουσία και µέλη 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας 

 0.75 0,0468 

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25  

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός 
Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83 0,0518 

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας  0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική  0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική  0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη κυβερνητική 
θέση. 

 1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον ∆ιοικητή στην 
πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ? 0.125   

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη νοµισµατική 
πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο σχεδιασµό της 
νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της σχεδιάζει τη 
νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η Κεντρική 
Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας µε άλλους στόχους της 
κυβερνητικής πολιτικής 

 1  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους που  0.6 0,15 
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δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η σταθερότητα του τραπεζικού 
συστήµατος. 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των τιµών  0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική Τράπεζα 0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της 
κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα 
µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την  
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές µετοχές στην 

πρωτογενή αγορά?  
0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 0,8579 
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Πίνακας 15: Νοµική Ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 

Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίηση 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75 0,0468 

 5 έτη  0.5  

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική εξουσία και µέλη 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας 

 0.75 0,0468 

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25  

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός 
Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83 0,0518 

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας  0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική  0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική  0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη κυβερνητική θέση.  1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον ∆ιοικητή στην 
πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη νοµισµατική 
πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο σχεδιασµό της 
νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της σχεδιάζει τη 
νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η Κεντρική 
Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας µε άλλους στόχους της 
κυβερνητικής πολιτικής 

 1  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8 0,2 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους που δεν 
έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος. 

 0.6  
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 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των τιµών  0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική Τράπεζα 0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της 
κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ 
της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την  
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές µετοχές στην 

πρωτογενή αγορά?  
0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 0,9079 
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Πίνακας 16: Νοµική Ανεξαρτησία της Τράπεζας της Αγγλίας  

  

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 
Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίηση 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75  

 5 έτη  0.5 0,0312 

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική 
εξουσία και µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25  

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο 
Υπουργός Οικονοµικών) 

 0 0 

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83 0,0518 

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη 
νοµισµατική πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη 
κυβερνητική θέση. 

 1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον 
∆ιοικητή στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη 
νοµισµατική πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο 
σχεδιασµό της νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι 
µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της 
σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η  1  
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Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας 
µε άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η 
σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος. 

 0.6  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4 0,10 

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των 
τιµών 

 0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική 

Τράπεζα 

0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα 
µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα 
διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την 
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές 
µετοχές στην πρωτογενή αγορά?  

0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   Άθροισµα 0,7455 
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Πίνακας 17: Νοµική Ανεξαρτησία της Τράπεζας της Αυστρίας 

 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 
Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίησ
η 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75  

 5 έτη  0.5 0.0312 

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική 
εξουσία και µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25 0.0156 

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο 
Υπουργός Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83 0,0518 

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη 
νοµισµατική πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη 
κυβερνητική θέση. 

 1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον 
∆ιοικητή στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη 
νοµισµατική πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο 
σχεδιασµό της νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι 
µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της 
σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   
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 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η 
Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας 
µε άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 1  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η 
σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των 
τιµών 

 0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική 

Τράπεζα 

0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα 
µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα 
διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την 
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές 
µετοχές στην πρωτογενή αγορά?  

0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   Άθροισµα 0,8111 
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Πίνακας 18: Νοµική Ανεξαρτησία της  Τράπεζας του Βελγίου 

 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 
Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίηση 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75  

 5 έτη  0.5 0.0312 

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική 
εξουσία και µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25  

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο 
Υπουργός Οικονοµικών) 

 0 0 

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83 0,0518 

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη 
νοµισµατική πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη 
κυβερνητική θέση. 

 1 0.0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον 
∆ιοικητή στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη 
νοµισµατική πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο 
σχεδιασµό της νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι 
µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της 
σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η  1  
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Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας 
µε άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η 
σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των 
τιµών 

 0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική 

Τράπεζα 

0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα 
µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα 
διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την 
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές 
µετοχές στην πρωτογενή αγορά?  

0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   Άθροισµα 0,7955 
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Πίνακας 19: Νοµική Ανεξαρτησία της Τράπεζας της ∆ανίας 

 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

     

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 
Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίηση 

 

     

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75  

 5 έτη  0.5 0,0312 

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική εξουσία 
και µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25  

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός 
Οικονοµικών) 

 0 0 

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1 0,0625 

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83  

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική  0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη 
κυβερνητική θέση. 

 1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον 
∆ιοικητή στην πολιτική εξουσία  

 0  

     

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη νοµισµατική 
πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο σχεδιασµό της 
νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της 
σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  
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3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η 
Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας µε 
άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 1  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η σταθερότητα του 
τραπεζικού συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των τιµών  0  

     

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική 

Τράπεζα 

0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της 
κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα 
διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την  
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές µετοχές 
στην πρωτογενή αγορά?  

0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

      Άθροισµα 0,8062 
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Πίνακας 20: Νοµική Ανεξαρτησία της Τράπεζας της Φιλανδίας 

 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 
Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίηση 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75 0.0468 

 5 έτη  0.5  

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική 
εξουσία και µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25  

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο 
Υπουργός Οικονοµικών) 

 0 0 

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83  

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη 
νοµισµατική πολιτική 

 0.17 0.0106 

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη 
κυβερνητική θέση. 

 1  

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5 0,0312 

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον 
∆ιοικητή στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη 
νοµισµατική πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο σχεδιασµό 
της νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της 
σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η 
Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας 

 1  
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µε άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η σταθερότητα 
του τραπεζικού συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των 
τιµών 

 0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική 

Τράπεζα 

0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ 
της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα 
διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την 
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές 
µετοχές στην πρωτογενή αγορά?  

0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   Άθροισµα 0,7386 
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Πίνακας 21: Νοµική Ανεξαρτησία της Τράπεζα της Γαλλίας  

 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 
Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίηση 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75 0.0468 

 5 έτη  0.5  

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική 
εξουσία και µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25 0.0156 

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο 
Υπουργός Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83 0,0518 

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη 
νοµισµατική πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη 
κυβερνητική θέση. 

 1 0.0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον 
∆ιοικητή στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη 
νοµισµατική πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο 
σχεδιασµό της νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι 
µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της 
σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η  1  
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Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας 
µε άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η 
σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των 
τιµών 

 0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική 

Τράπεζα 

0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα 
µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα 
διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την 
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές 
µετοχές στην πρωτογενή αγορά?  

0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   Άθροισµα 0,8267 
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Πίνακας 22: Νοµική Ανεξαρτησία της Τράπεζας της Γερµανίας 

  

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών 

Τραπεζών 

   

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 
Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίηση 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1 0.0625 

 Από 6 έως 8 έτη  0.75  

 5 έτη  0.5  

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η 
νοµοθετική εξουσία και µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Κεντρικής Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό 
Συµβούλιο) 

 0.25 0,0156 

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή 
ο Υπουργός Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1 0.0625 

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική 
πολιτική 

 0.83  

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Κεντρικής Τράπεζας 

 0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη 
νοµισµατική πολιτική 

 0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη 
νοµισµατική πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην 

κυβέρνηση? 

0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη 
κυβερνητική θέση. 

 1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων 
από τον ∆ιοικητή στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη 
νοµισµατική πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο 
σχεδιασµό της νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της 
είναι µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη 
της σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  
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 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, 
ενώ η Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση 
διαφωνίας µε άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 1  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε 
συνδυασµό µε άλλους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, 
όπως η σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε 
συνδυασµό µε άλλους αντικρουόµενους όπως η πλήρης 
απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο 
νόµο 

 0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα 
των τιµών 

 0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την 

Κεντρική Τράπεζα 

0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα 
µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα 
διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την 
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει 
κυβερνητικές µετοχές στην πρωτογενή αγορά?  

0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   Άθροισµα 0,8531 
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Πίνακας 23: Νοµική Ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ιρλανδίας 

  

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 
Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίηση 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75 0.0468 

 5 έτη  0.5  

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική 
εξουσία και µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25 0,0156 

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο 
Υπουργός Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83 0,0518 

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη 
νοµισµατική πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη 
κυβερνητική θέση. 

 1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον 
∆ιοικητή στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη 
νοµισµατική πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο 
σχεδιασµό της νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι 
µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της 
σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η  1  
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Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας 
µε άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η 
σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των 
τιµών 

 0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική 

Τράπεζα 

0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα 
µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα 
διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την 
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές 
µετοχές στην πρωτογενή αγορά?  

0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   Άθροισµα 0,8267 
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Πίνακας 24: Νοµική Ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ιταλίας 

 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 
Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίηση 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75 0.0468 

 5 έτη  0.5  

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική 
εξουσία και µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.75 0,0468 

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25  

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο 
Υπουργός Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83 0,0518 

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη 
νοµισµατική πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη 
κυβερνητική θέση. 

 1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον 
∆ιοικητή στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη 
νοµισµατική πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο 
σχεδιασµό της νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι 
µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της 
σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η  1  
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Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας 
µε άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η 
σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των 
τιµών 

 0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική 

Τράπεζα 

0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα 
µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα 
διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την 
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές 
µετοχές στην πρωτογενή αγορά?  

0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   Άθροισµα 0,8579 
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Πίνακας 25: Νοµική Ανεξαρτησία της Τράπεζας του Λουξεµβούργου 

  

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 
Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

Κωδικοποίηση 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75 0.0468 

 5 έτη  0.5  

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική 
εξουσία και µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25 0,0156 

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο 
Υπουργός Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83 0,0518 

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη 
νοµισµατική πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη 
κυβερνητική θέση. 

 1 0.0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον 
∆ιοικητή στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη 
νοµισµατική πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο 
σχεδιασµό της νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι 
µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της 
σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η  1  
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Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας 
µε άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η 
σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των 
τιµών 

 0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική 

Τράπεζα 

0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα 
µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα 
διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την 
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές 
µετοχές στην πρωτογενή αγορά?  

0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   Άθροισµα 0,8267 
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Πίνακας 26: Νοµική Ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ολλανδίας  

 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 
Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίηση 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75 0.0468 

 5 έτη  0.5  

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική 
εξουσία και µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.75 0,0468 

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25  

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο 
Υπουργός Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83 0,0518 

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη 
νοµισµατική πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη 
κυβερνητική θέση. 

 1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον 
∆ιοικητή στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη 
νοµισµατική πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο σχεδιασµό 
της νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της 
σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η 
Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας 

 1  
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µε άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η σταθερότητα 
του τραπεζικού συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των 
τιµών 

 0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική 

Τράπεζα 

0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ 
της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα 
διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την 
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές 
µετοχές στην πρωτογενή αγορά?  

0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   Άθροισµα 0,8579 
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Πίνακας 27: Νοµική Ανεξαρτησία της Τράπεζας της Πορτογαλίας 

 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

     

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 
Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίηση 

 

     

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75 0,0468 

 5 έτη  0.5  

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική εξουσία 
και µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25 0,0156 

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός 
Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83 0,0518 

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική  0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη 
κυβερνητική θέση. 

 1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον 
∆ιοικητή στην πολιτική εξουσία  

 0  

     

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη νοµισµατική 
πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο σχεδιασµό της 
νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της 
σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  
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3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η 
Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας µε 
άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 1  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η σταθερότητα του 
τραπεζικού συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των τιµών  0  

     

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική 

Τράπεζα 

0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της 
κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα 
διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την  
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές µετοχές 
στην πρωτογενή αγορά?  

0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   Άθροισµα 0,8267 
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Πίνακας 28: Νοµική Ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ισπανίας 

 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

     

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 
Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

Κωδικοποίηση 

 

     

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75 0,0468 

 5 έτη  0.5  

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική εξουσία και 
µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25 0,0156 

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός 
Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83 0,0518 

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας  0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική  0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη κυβερνητική 
θέση. 

 1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον ∆ιοικητή 
στην πολιτική εξουσία  

 0  

     

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη νοµισµατική 
πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο σχεδιασµό της 
νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της σχεδιάζει 
τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

     

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   



 227 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η Κεντρική 
Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας µε άλλους 
στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 1  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η σταθερότητα του τραπεζικού 
συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των τιµών  0  

     

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική Τράπεζα 0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της 
κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα 
µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την  
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές µετοχές 
στην πρωτογενή αγορά?  

0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   Άθροισµα 0,8267 
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Πίνακας 29: Νοµική Ανεξαρτησία της Τράπεζας της Σουηδίας 

 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

     

Α/Α 

Μεταβλητών 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 
Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίηση 

 

     

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75 0,0468 

 5 έτη  0.5  

 4 έτη  0.25  

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1 0,0625 

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική 
εξουσία και µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25  

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο 
Υπουργός Οικονοµικών) 

 0  

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1 0,0625 

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83  

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη 
νοµισµατική πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0  

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη 
κυβερνητική θέση. 

 1 0,0625 

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5  

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον 
∆ιοικητή στην πολιτική εξουσία  

 0  

     

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη 
νοµισµατική πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο 
σχεδιασµό της νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι 
µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της 
σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  
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 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

     

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η 
Κεντρική Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας 
µε άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 1  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η 
σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε 
άλλους αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των 
τιµών 

 0  

     

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική 

Τράπεζα 

0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα 
µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα 
διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής 
Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την  
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές 
µετοχές στην πρωτογενή αγορά?  

0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   Άθροισµα 0,8843 
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Πίνακας 30: Νοµική Ανεξαρτησία της Τράπεζας της Βουλγαρίας 

 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητώ
ν 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 
Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίησ
η 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75  

 5 έτη  0.5  

 4 έτη  0.25 0,015 

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική εξουσία και 
µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25  

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός 
Οικονοµικών) 

 0 0 

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83  

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας  0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική  0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0 0 

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη κυβερνητική 
θέση. 

 1  

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5 0,031 

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον ∆ιοικητή 
στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη νοµισµατική 
πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο σχεδιασµό της 
νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της σχεδιάζει 
τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η Κεντρική 
Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας µε άλλους 
στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 1  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  
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 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η σταθερότητα του τραπεζικού 
συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των τιµών  0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική Τράπεζα 0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της 
κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα 
µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την  
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές µετοχές 
στην πρωτογενή αγορά?  

0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 0,70 
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Πίνακας 31: Νοµική Ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ρουµανίας 

 

 Μεταβλητές για τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών    

Α/Α 

Μεταβλητώ
ν 

Περιγραφή των µεταβλητών Βαθµός 
Βαρύτητας 

Ποσοστιαία  

κωδικοποίησ
η 

 

1 Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 0,25   

Α Η ∆ιάρκεια της θητείας του 0.0625   

 Περισσότερο από 8 έτη  1  

 Από 6 έως 8 έτη  0.75  

 5 έτη  0.5  

 4 έτη  0.25 0,015 

 Λιγότερο από 4 έτη    0  

Β Ποιός διορίζει τον ∆ιοικητή? 0.0625   

 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Κεντρικής Τράπεζας  1  

 Από µια επιτροπή που συµµετέχουν η κυβέρνηση, η νοµοθετική εξουσία και 
µέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας 

 0.75  

 Ο νόµος  0.50  

 Η πολιτική εξουσία αποκλειστικά (π.χ. το Υπουργικό Συµβούλιο)  0.25  

 Κάποια µέλη της πολιτικής εξουσίας (π.χ. Ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός 
Οικονοµικών) 

 0 0 

Γ Λόγοι απόλυσης του ∆ιοικητή 0.0625   

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για την απόλυση του ∆ιοικητή  1  

 Μόνο για λόγους που δεν σχετίζονται µε την νοµισµατική πολιτική  0.83  

 Στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας  0.67  

 Στην ευχέρεια του νόµου για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική  0.5  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις από τον  νόµο  0.33  

 Στην ευχέρεια της κυβέρνησης για λόγους που αφορούν τη νοµισµατική 
πολιτική 

 0.17  

 Χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, από την κυβέρνηση  0 0 

∆ Μπορεί ο ∆ιοικητής να κατέχει άλλη θέση στην κυβέρνηση? 0.0625   

 Ο ∆ιοικητής απαγορεύεται από το νόµο να κατέχει κάποια άλλη κυβερνητική 
θέση. 

 1  

 Μόνο µετά από άδεια της πολιτικής εξουσίας  0.5 0,031 

 ∆εν υπάρχει άρθρο που να αντιτίθεται στην κατοχή θέσεων από τον ∆ιοικητή 
στην πολιτική εξουσία  

 0  

2 Σχεδιασµός της νοµισµατικής πολιτικής  0,25   

Α Ποιος σχεδιάζει τη νοµισµατική πολιτική ?    

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνη της έχει την εξουσία να σχεδιάζει τη νοµισµατική 
πολιτική 

 1 0,25 

 Η Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει µαζί µε τη κυβέρνηση στο σχεδιασµό της 
νοµισµατικής πολιτικής, αλλά η επίδρασή της είναι µικρή 

 0.75  

 Η Κεντρική Τράπεζα µόνο συµβουλεύει την κυβέρνηση  0.50  

 Η Κεντρική Τράπεζα δεν συµµετέχει καθώς η κυβέρνηση µόνη της σχεδιάζει 
τη νοµισµατική πολιτική. 

 0.25  

 Η κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις έχει τον πρώτο λόγο  0  

3 Στόχοι της Κεντρικής Τράπεζας 0.25   

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο κύριος ή µοναδικός στόχος, ενώ η Κεντρική 
Τράπεζα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας µε άλλους 
στόχους της κυβερνητικής πολιτικής 

 1  

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο µόνος στόχος  0.8  
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 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
που δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν, όπως η σταθερότητα του τραπεζικού 
συστήµατος. 

 0.6 0,15 

 Η σταθερότητα των τιµών είναι ο πρώτος στόχος, σε συνδυασµό µε άλλους 
αντικρουόµενους όπως η πλήρης απασχόληση   

 0,4  

 ∆εν υπάρχουν επίσηµοι στόχοι για την Κεντρική Τράπεζα στο νόµο  0.2  

 Μέσα στους στόχους δεν συµπεριλαµβάνεται η σταθερότητα των τιµών  0  

4 Περιορισµοί στο δανεισµό της κυβέρνησης από την Κεντρική Τράπεζα 0,25   

Α Περιορισµοί στο δανεισµό χωρίς εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπονται διευκολύνσεις  1 0,0625 

 Επιτρέπονται αλλά κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις  0.67  

 Επιτρέπονται διευκολύνσεις αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ της 
κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. 

 0  

Β ∆ανεισµός µε εγγυήσεις 0.0625   

 ∆εν επιτρέπεται  1 0,0625 

 Επιτρέπεται αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις   0.67  

 Επιτρέπεται αλλά τα όρια δεν είναι σαφή  0.33  

 ∆εν υπάρχουν νοµικά όρια στο δανεισµό , αλλά είναι όλα διαπραγµατεύσιµα 
µεταξύ της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας 

 0  

Γ Πιθανοί δανειζόµενοι από την Κεντρική Τράπεζα 0.0625   

 Μόνο οι τράπεζες του ∆ηµόσιου Τοµέα  1 0,0625 

 Μόνο η κεντρική κυβέρνηση  0.80  

 Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης  0.60  

 Όσα αναφέρθηκαν και οι κρατικές επιχειρήσεις  0.40  

 Όλος ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας  0.20  

 ∆εν υπάρχουν επιτόκια στο δανεισµό της κυβέρνησης από την  
Κεντρική Τράπεζα 

 0  

∆ Η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να αγοράζει κυβερνητικές µετοχές 
στην πρωτογενή αγορά?  

0.0625   

 Ναι  1 0,0625 

 Όχι  0  

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 0,70 

 

Συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, ο 

οποίος µας δίνει µια συνολική εικόνα του επιπέδου της νοµικής ανεξαρτησίας των 

Κεντρικών Τραπεζών που ερευνήσαµε. 
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Πίνακας 32: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα νοµικής ανεξαρτησίας 

 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

1 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 0,9079 

2 Τράπεζα της Ελλάδος 0,8579 

3 Τράπεζα της Αγγλίας 0,7455 

4 Τράπεζα της ∆ανίας 0,8062 

5 Τράπεζα της Ισπανίας 0,8267 

6 Τράπεζα της Πορτογαλίας 0,8267 

7 Τράπεζα της Σουηδίας 0,8843 

8 Τράπεζα της Γαλλίας 0,8267 

9 Τράπεζα του Βελγίου 0,7955 

10 Τράπεζα της Φιλανδίας 0,7386 

11 Τράπεζα της Γερµανίας 0,8531 

12 Τράπεζα της Ιρλανδίας 0,8267 

13 Τράπεζα της Ιταλίας 0,8579 

14 Τράπεζα της Ολλανδίας 0,8579 

15 Τράπεζα του Λουξεµβούργου 0,8267 

16 Τράπεζα της Αυστρίας 0,8111 

17 Τράπεζα της Κύπρου 0,8111 

18 Τράπεζα της Τσεχίας 0,8167 

19 Τράπεζα της Σλοβενίας 0,8267 

20 Τράπεζα της Σλοβακίας 0,6511 

21 Τράπεζα της Πολωνίας 0,6667 

22 Τράπεζα της Μάλτας 0,8218 

23 Τράπεζα της Ουγγαρίας 0,8267 

24 Τράπεζα της Λιθουανίας 0,7593 

25 Τράπεζα της Λετονίας 0,8267 

26 Τράπεζα της Εσθονίας 0,8111 

27 Τράπεζα της Ρουµανίας 0,7000 

28 Τράπεζα της Βουλγαρίας 0,7000 

 

Ο συγκεκριµένος τρόπος µέτρησης του βαθµού νοµικής ανεξαρτησίας 

σχετικά µε τη λειτουργία των Κεντρικών Τραπεζών έχει δεχθεί ιδιαίτερη κριτική 

κατά το παρελθόν από σπουδαίους συγγραφείς όπως ο James Forder και ο Gabriel 
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Mangano.  Ο James Forder στο άρθρο του ¨Central Bank Independence: Reassessing 

the measurements¨ ξεκινάει σηµειώνοντας ότι όσο προσεχτικά και αν διαβαστεί ένας 

νόµος σίγουρα υπάρχουν σηµεία τα οποία δεν µπορούν εύκολα να µετρηθούν ή να 

κατηγοριοποιηθούν. 

 Συνεχίζοντας την έρευνά του επισηµαίνει τις δυσκολίες που οι ίδιοι οι 

συγγραφείς που µέτρησαν τη νοµική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών 

συνάντησαν κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους. Για παράδειγµα ο Alesina (1988) 

ξεκινάει αναφέροντας πως είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν τα στοιχεία που 

καθορίζουν την ανεξαρτησία φέρνοντας ως παράδειγµα τη διχογνωµία που υπάρχει 

στο πόσο ανεξάρτητη είναι τελικά η Federal Reserve Bank από τον πρόεδρο της 

Αµερικής και το Κογκρέσο. 

Ταυτόχρονα, αναφέρεται στους Grilli, Masciandaro and Tabellini (1991) οι 

οποίοι παραδέχονται ότι αν προσπαθήσουν να συνδυαστούν όλα τα πιθανά στοιχεία 

που καθορίζουν τη µέτρηση του βαθµού ανεξαρτησίας θα δηµιουργηθούν σοβαρά 

προβλήµατα στην όλη διαδικασία οπότε αποφάσισαν να υιοθετήσουν µια 

απλούστερη µέθοδο για να συνοψίσουν όλα τα στοιχεία που χρειάζονταν για την 

έρευνά τους. Παρόµοια και οι Cuckierman, Webb and Neyapti (1992) ανέφεραν ότι 

αναπόφευκτα υπάρχουν υποκειµενικά στοιχεία στη λήψη αποφάσεων για την 

κωδικοποίηση, κατηγοριοποίηση αλλά και το βαθµό βαρύτητας των νοµικών 

παραµέτρων. 

Ο Gabriel Mangano κωδικοποιεί την κριτική του σχετικά µε τη µέθοδο 

µέτρησης της νοµικής ανεξαρτησίας σε τρία υποκειµενικά στοιχεία που µπορεί να 

διακατέχουν τον κάθε ερευνητή. Σύµφωνα λοιπόν µε τον Mangano ένας πίνακας 

µέτρησης της νοµικής ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών υποφέρει σε τρία 

σηµεία: 

(α) το πλήθος των κριτηρίων. Αυτό σηµαίνει ότι οι προσωπικές επιλογές του 

κάθε ερευνητή µπορεί να επηρεάσουν την επιλογή των κριτηρίων που 

περιλαµβάνονται τελικά στην µέτρηση. 

(β) η απόκλιση στην πραγµατική απόδοση των νόµων. Η απόδοση του κάθε 

νόµου µπορεί να διαφέρει από συγγραφέα σε συγγραφέα γεγονός που υπονοεί ότι  ο 
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καθένας µπορεί να µεταφράζει το νόµο σχετικά µε τα κριτήρια της έρευνας µε 

διαφορετικούς τρόπους από τον άλλο. 

(γ) ο βαθµός βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε παράµετρο από τον κάθε 

ερευνητή µπορεί να επηρεάζει σηµαντικά το τελικό αποτέλεσµα της µέτρησης. 

Εµείς µε την έρευνά µας προσπαθήσαµε να δηµιουργήσουµε µια µέθοδο 

µέτρησης η οποία να έχει βελτιωθεί σε σχέση µε αυτές της δεκαετίας του 1990, σε 

όποιους τοµείς αυτό µπορεί να συµβεί πραγµατικά. Αρχικά λοιπόν επιλέξαµε να 

δηµιουργήσουµε τέσσερις (4) βασικές µεταβλητές βασιζόµενοι στη βιβλιογραφία που 

έχει καταλήξει ότι η ανεξαρτησία µπορεί να έχει τέσσερις µορφές : προσωπική, 

καταστατική, λειτουργική και οικονοµική.  

Με βάση τα παραπάνω η µέθοδος µέτρησης δεν στηρίζεται στις προσωπικές 

επιλογές κάποιου ή κάποιων για τις παραµέτρους που θα ερευνηθούν αλλά στην 

αποδεκτή από όλους βιβλιογραφία της ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών αλλά 

και από το “Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών” το 

οποίο προβλέπει τις (4) παραπάνω µορφές ανεξαρτησίας. 

Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η καθεµιά από τις (4) τέσσερις βασικές 

µεταβλητές του τεστ έχουν την ίδια βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσµα αποδίδοντάς 

ποσοστιαία από 25% βαθµό βαρύτητας.  Με αυτόν τον τρόπο αποδεχόµαστε ότι η 

κάθε µορφή ανεξαρτησίας έχει την ίδια βαρύτητα για το τελικό αποτέλεσµα της 

έρευνας χωρίς κάποια µορφή ανεξαρτησίας να επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας της 

Κεντρικής Τράπεζας περισσότερο από κάποια άλλη. 

Παράλληλα θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι στην έρευνα δεν λαµβάνουν 

άµεση απάντηση όλες οι ερωτήσεις που τίθενται από τον εκάστοτε νόµο αλλά 

κάποιες φορές καταλήξαµε στην απάντηση συνοψίζοντας αρκετά δεδοµένα χωρίς 

όµως το τελικό αποτέλεσµα να επηρεάζεται ιδιαίτερα από αυτή την προσέγγιση. Ο 

λόγος που συµβαίνει αυτό είναι γιατί η γενικότερη κατεύθυνση που έχει ο κάθε 

νόµος προς την πλήρη εναρµόνιση ή όχι µε τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” 

διαφαίνεται από την όλη φιλοσοφία του και τελικά αποτυπώνεται µε το ποσοστό 

ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας.  

Εκτός από όλα τα παραπάνω θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι αν κάποιος λαός 

έχει την παιδεία να εφαρµόζει και να σέβεται τους νόµους τότε το ίδιο θα πράξει και 
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µε τους νόµους που διέπουν την Εθνική Κεντρική Τράπεζα και ίσως τελικά αυτός να 

είναι ο σωστός δρόµος προς την πραγµατική ανεξαρτησία.                 

Τέλος, αυτό που πρέπει να σηµειωθεί µετά και από τη µέτρηση του βαθµού 

νοµικής ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών της έρευνάς µας, είναι ότι τα 

συµπεράσµατά µας είναι ίδια µε αυτά που εξήχθησαν και από τη θεωρητική ανάλυση 

των νόµων. Συγκεκριµένα, παρατηρούµε έναν υψηλό βαθµό ανεξαρτησίας για την 

Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αποτελεί µέλος της Ευρωζώνης, και βρίσκεται πολύ 

κοντά στο βαθµό ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντίθετα 

βρίσκουµε και εδώ την Τράπεζα της Σλοβακίας, της Τράπεζα της Πολωνίας και την 

Τράπεζα της Λιθουανίας να χρειάζονται βελτίωση σε καίρια σηµεία των νόµων τους 

για να µπορέσουν να εισέλθουν στην Ευρωζώνη. 

Οι υπόλοιπες Κεντρικές Τράπεζες όπως αυτή της Κύπρου, της Τσεχίας, της 

Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Εσθονίας, της Μάλτας και της Σλοβενίας βρίσκονται 

πολύ κοντά και στα αποτελέσµατα της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα τουλάχιστον στον τοµέα της 

ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας να πιστεύουν ότι µπορούν να διεκδικήσουν 

την είσοδό τους στην Ευρωζώνη µε πολύ καλές προϋποθέσεις.   

Τα στοιχεία που προέκυψαν από αυτόν τον αλγόριθµο για τον βαθµό 

ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος και 

των υπόλοιπων Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών θα χρησιµοποιηθούν για να εξετασθεί η σχέση του βαθµού 

ανεξαρτησίας αυτών των Κεντρικών Τραπεζών µε τα οικονοµικά µεγέθη των 

αντίστοιχων χωρών όπως ο πληθωρισµός.  
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4.4. Ο ρυθµός πληθωρισµού και η ανεξαρτησία των Εθνικών 

Κεντρικών Τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27  

 

Ο ρυθµός πληθωρισµού της κάθε οικονοµίας προκαλούσε πάντα το 

ενδιαφέρον των ακαδηµαϊκών οικονοµολόγων, των πολιτικών, του εκλογικού 

σώµατος αλλά και των ανθρώπων που λαµβάνουν τις τελικές αποφάσεις σχετικά µε 

την νοµισµατική πολιτική. Ακόµα και στα πλαίσια της Οικονοµικής και 

Νοµισµατικής Ένωσης ο ρυθµός πληθωρισµού διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στην 

περίπτωση που αυτές οι διαφορές προκύπτουν από παράγοντες που µπορούν να 

εξηγήσουν τον διαφορετικό ρυθµό πληθωρισµού, αντανακλώντας έτσι τις 

προκλήσεις της κάθε οικονοµίας, τότε τόσο οι θεωρητικοί όσο και η πρακτικοί της 

αγοράς µπορούν να λάβουν βοήθεια σηµαντική στη διαµόρφωση των κατάλληλων 

οικονοµικών µοντέλων. Στην αντίθετη περίπτωση τόσο οι µελέτες των 

οικονοµολόγων όσο και οι αποφάσεις των πολιτικών µπορεί να αποτύχουν. 

Υπάρχουν αρκετές έρευνες οικονοµολόγων που προσπάθησαν να 

διαπιστώσουν πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν την διαµόρφωση του 

πληθωρισµού µιας χώρας. Οι Grilli, Masciandaro και Tabellini (1991), όπως και οι 

Cuckierman, Webb και Neyapti (1992) ερεύνησαν πόσο σηµαντικός παράγοντας 

µπορεί να είναι ο βαθµός ανεξαρτησίας µιας Κεντρικής Τράπεζας στη διαµόρφωση 

του ρυθµού πληθωρισµού µιας οικονοµίας. Οι Romer (1993) και Lane (1995) 

πραγµατοποίησαν παρόµοια έρευνα µε τη διαφορά ότι τη θέση του βαθµού 

ανεξαρτησίας πήρε ο βαθµός που είναι ανοιχτή µια οικονοµία. Οι έρευνες απέδειξαν 

ότι οι δυο παραπάνω παράγοντες σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν καθοριστικούς 

παράγοντες προσδιορισµού του πληθωρισµού χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι δεν 

υπάρχουν επιπλέον προσδιοριστικοί παράγοντες. Οι Campillo και Miron (1996) 

ανέλυσαν το βαθµό στον οποίο η εµπειρία µιας παλαιότερης έντονης πληθωριστικής 

περιόδου µπορεί να επηρεάσει τον πληθωρισµό µιας χώρας, όπως επίσης και τον 

παράγοντα της χρονικής ασυνέπειας.        

Στην παρούσα έρευνα προσπαθούµε να εξετάσουµε πιθανούς 

προσδιοριστικούς παράγοντες του ρυθµού πληθωρισµού στις χώρες-µέλη της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά και από την τελευταία διεύρυνση του 2004. Πηγή 

έµπνευσης για αυτή την έρευνα υπήρξε η έρευνα των Campillo & Mirron (1996), 

αλλά και των Romer (1993) και Lane (1995), µε βασική διαφορά ότι πλέον 

προσπαθούµε να εκτιµήσουµε τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες του 

ρυθµού πληθωρισµού των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι για 62 χώρες 

όπως έκαναν οι Campillo και Mirron (1996).  

Ο λόγος που περιοριστήκαµε σε αυτό το δείγµα χωρών είναι γιατί θέλουµε να 

διαπιστώσουµε πόσο σηµαντικός είναι ο κάθε παράγοντας σε ένα οικονοµικό 

περιβάλλον, όπως αυτό της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, που βάση της 

“Συνθήκης του Μάαστριχτ” τείνει να γίνει σε µεγάλο βαθµό οµοιόµορφο από τη 

στιγµή που οι αποφάσεις για τη νοµισµατική πολιτική λαµβάνονται από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το σύνολο των χωρών-µελών. 

  Θα ξεκινήσουµε την έρευνά µας προσπαθώντας να διαπιστώσουµε την 

επίδραση του βαθµού ανεξαρτησίας των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών στον ρυθµό 

πληθωρισµό χρησιµοποιώντας ως δείκτη µέτρησης του βαθµού ανεξαρτησίας των 

Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών τα αποτελέσµατα της δική µας µέτρηση, σύµφωνα µε 

τα κριτήρια της νοµικής ανεξαρτησίας του Cuckierman. Παράλληλα µε το δείκτη 

νοµικής ανεξαρτησίας που προκύπτει για τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες θα 

χρησιµοποιήσουµε και το δείκτη του βαθµού ανεξαρτησίας των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών των Cuckierman, Webb and Neyapti (1992) για τις χώρες που αυτός ήτανε 

διαθέσιµος έτσι ώστε να µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε συγκρίσεις µεταξύ των 

αποτελεσµάτων.  

Η έρευνα ξεκινάει µε το δείκτη του βαθµού ανεξαρτησίας των Εθνικών 

Κεντρικών Τραπεζών γιατί είναι κοινά αποδεκτό, στην ευρύτερη βιβλιογραφία, ότι 

για τον πληθωρισµό ο βαθµός ανεξαρτησίας, όπως και αν έχει µετρηθεί από τον κάθε 

ερευνητή, κατέχει ίσως τη σηµαντικότερη θέση στους προσδιοριστικούς παράγοντες 

διαµόρφωσης του πληθωρισµού µιας οικονοµίας. Με αυτό ως δεδοµένο φαίνεται ότι 

είναι σηµαντικό η έρευνα να στηριχθεί αρχικά σε αυτή τη µεταβλητή. Στην 

προσπάθεια να αποφύγουµε τα αποτελέσµατα να επηρεαστούν από ακραίες 

περιπτώσεις προχωρήσαµε στον διαχωρισµό του δείγµατος σε χώρες υψηλού 

εισοδήµατος (17 χώρες) και σε χώρες χαµηλότερου εισοδήµατος. Οι 17 αυτές χώρες 
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είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η ∆ανία ,η Φιλανδία, η Γαλλία, η Γερµανία, η 

Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεµβούργο, η Μάλτα, η Ολλανδία, η 

Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο.   

Στον Πίνακα 32 της προηγούµενης ενότητας παραθέτουµε συγκεντρωτικά τα 

αποτελέσµατα του βαθµού νοµικής ανεξαρτησίας των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βάση το δείκτη που δηµιουργήσαµε και ο οποίος έχει 

στηριχθεί στα πρότυπα του Cuckierman.  

Ο αντίστοιχος πίνακας από την έρευνα των Cuckierman, Webb και Neyapti 

διαµορφώνεται ως εξής: 

 

Πίνακας 33: Βαθµός νοµικής ανεξαρτησίας Cuckierman 

 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

1 Τράπεζα της Αυστρίας 0,95 

2 Τράπεζα του Βελγίου 0,93 

3 Τράπεζα της Κύπρου 0,81 

4 Τράπεζα της ∆ανίας 0,95 

5 Τράπεζα της Φιλανδίας 0,93 

6 Τράπεζα της Γαλλίας 0,93 

7 Τράπεζα της Γερµανίας 0,96 

8 Τράπεζα της Ελλάδας 0,83 

9 Τράπεζα της Ιρλανδίας 0,94 

10 Τράπεζα του Λουξεµβούργου 0,94 

11 Τράπεζα της Ιταλίας 0,93 

12 Τράπεζα της Μάλτας 0,83 

13  Τράπεζα της Ολλανδίας  0,94 

14 Τράπεζα της Πορτογαλίας 0,80 

15 Τράπεζα της Ισπανίας 0,93 

16 Τράπεζα της Σουηδίας 0,94 
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17 Τράπεζα της Αγγλίας 0,93 

 

Στη συγκεκριµένη έρευνα, όπως έχουµε ήδη επισηµάνει, προσπαθούµε να 

διαπιστώσουµε τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθµό πληθωρισµού 

στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 χωρών. Ως ρυθµό πληθωρισµού 

ορίζουµε τον πληθωρισµό όπως αυτός υπολογίζεται από τον ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή (CPI) για την περίοδο 1990 – 2007 των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ο λόγος που χρησιµοποιήθηκε ως µέτρο µέτρησης του ρυθµού 

πληθωρισµού ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή είναι γιατί γι’ αυτό το µέτρο τιµών 

υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το σύνολο των χωρών και για το χρονικό διάστηµα 

το οποίο µας ενδιαφέρει να εξετάσουµε την επίδραση του βαθµού ανεξαρτησίας των 

Κεντρικών Τραπεζών στο ρυθµό πληθωρισµού. 

 Μια βασική διαφορά που υπάρχει σε σχέση µε προηγούµενες έρευνες όπως 

του Romer (1993) και του Lane (1995) αλλά και των Campillo και Mirron (1996) 

είναι ότι για την  έρευνά µας χρησιµοποιήθηκε µια ανανεωµένη βάση δεδοµένων του 

∆είκτη Τιµών Καταναλωτή. Επιπλέον, στην έρευνά µας ακολουθήσαµε τη λογική 

των Campillo και Mirron (1996) και χρησιµοποιήσαµε τον λογάριθµο και όχι το 

επίπεδο του πληθωρισµού ως εξαρτηµένη µεταβλητή. Συγκεκριµένα η εξίσωση που 

χρησιµοποιήσαµε είναι η εξής: 

 

LogCPI=a0+a1CBI+a2STAB+a3loginc/cap+E 

 

Η τεχνική εκτίµησης που επιλέχθηκε και τελικά χρησιµοποιήσαµε για την 

έρευνά µας είναι αυτή των Ελαχίστων Τετραγώνων (Ordinary Least Squares, OLS ) 

ενώ τα στοιχεία που χρησιµοποιήσαµε για το σύνολο της έρευνας προέρχονται από 

τη βάση δεδοµένων της Παγκόσµιας Τράπεζας ( World Bank ).  

Ξεκινάµε την έρευνα αναπαράγοντας τα κύρια αποτελέσµατα προηγούµενης 

βιβλιογραφίας χρησιµοποιώντας όµως πλέον τα δικά µας δεδοµένα. Αρχικά αυτά τα 

αποτελέσµατα µας δίνουν την εικόνα ότι επιβεβαιώνονται αρκετά από τα 

αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών αλλά στη συνέχεια θα δούµε τι 
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διαφοροποιήσεις θα υπάρξουν κάθε φορά που µια νέα παράµετρος θα εισέρχεται στις 

µετρήσεις µας. 

Στον πίνακα 34 παραθέτουµε µία µονοµεταβλητή παλινδρόµηση του ρυθµού 

πληθωρισµού στο βαθµό ανεξαρτησίας των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών όπως 

αυτό έχει εκτιµηθεί για τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βάση το δείκτη της 

νοµικής ανεξαρτησίας. Στον συγκεκριµένο πίνακα παρατηρούµε ότι ο βαθµός 

ανεξαρτησίας των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών έχει το αναµενόµενο αρνητικό 

πρόσηµο (-) σύµφωνα µε τη θεωρία περί ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών και 

την επίδρασή του πάνω στο ρυθµό πληθωρισµού ενώ ταυτόχρονα είναι στατιστικά 

σηµαντικό σ’ επίπεδο σηµαντικότητας 5%.  

Με το παραπάνω αποτέλεσµα επιβεβαιώνεται αρχικά η αντίληψη που υπάρχει 

ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός ανεξαρτησίας που δίνεται σε µια Κεντρική 

Τράπεζα τόσο χαµηλότερος είναι ο ρυθµός πληθωρισµού της αντίστοιχης χώρας.  Σε 

αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονίσουµε ότι ενώ η σχέση ανάµεσα στον ρυθµό 

πληθωρισµού και το βαθµό ανεξαρτησίας  είναι ξεκάθαρη για το σύνολο των χωρών 

και το αποτέλεσµα είναι στατιστικά σηµαντικό, δεν συµβαίνει το ίδιο όταν 

αναλύσουµε τα αποτελέσµατα σε χώρες υψηλού και χαµηλού εισοδήµατος. Για τις 

10 χώρες χαµηλότερου εισοδήµατος η σχέση είναι ξεκάθαρα αρνητική χωρίς όµως το 

αποτέλεσµα να είναι στατιστικά σηµαντικό, ενώ για τις 17 χώρες υψηλότερου 

εισοδήµατος η σχέση οριακά αρνητική  και το αποτέλεσµα δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικό.  

Στη συνέχεια της έρευνας προσθέτουµε δυο επιπλέον δείκτες, το δείκτη 

πολιτικής σταθερότητας όπως αυτός υπολογίστηκε από τον Annett (2001)- θα 

µπορούσαµε εναλλακτικά να χρησιµοποιήσουµε το δείκτη που κατασκεύασε ο Barro 

(1991) αλλά δεν υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία για όλες τις χώρες του δείγµατός µας, 

παρά µόνο για 17 από αυτές - και το δείκτη του κατά κεφαλή εισοδήµατος. Ο δείκτης 

πολιτικής σταθερότητας του δείγµατος των χωρών που µας ενδιαφέρει παρουσιάζεται 

συνοπτικά στον πίνακα 39. 

 Προσθέτουµε στην έρευνά µας τη µεταβλητή της πολιτικής σταθερότητας 

καθώς η συγκεκριµένη µεταβλητή µπορεί να εξηγήσει σε πολλές περιπτώσεις πιθανά 

αποτελέσµατα. Πιο συγκεκριµένα στις περισσότερες περιπτώσεις όσο µικρότερη 
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είναι η πολιτική σταθερότητα µιας χώρας τόσο πιο δύσκολο είναι για αυτούς που 

αποφασίζουν για τη νοµισµατική πολιτική να εγγυηθούν χαµηλό ρυθµό 

πληθωρισµού. Χώρες που έχουν µεγάλη πολιτική αστάθεια τείνουν να έχουν µεγάλο 

αριθµό δραστηριοτήτων που δεν είναι πάντα γνωστός στις αρχές της κάθε χώρας, 

γεγονός που µπορεί να αυξήσει τον ρυθµό πληθωρισµού τελικά.  

Επίσης ο λόγος που χρησιµοποιείται η µεταβλητή του κατά κεφαλήν 

εισοδήµατος είναι γιατί και µε αυτήν µπορούν να εξηγηθούν διάφορα πιθανά 

αποτελέσµατα σχετικά µε το ρυθµό πληθωρισµού. Ένα υψηλότερο επίπεδο κατά 

κεφαλήν εισοδήµατος είναι πιθανό να συνοδεύεται από ένα πιο ανεπτυγµένο 

φορολογικό σύστηµα το οποίο συντελεί σε ένα χαµηλότερο ρυθµό πληθωρισµού. 

Το αποτέλεσµα από την πρόσθεση του δείκτη της πολιτικής σταθερότητας 

είναι ότι ο βαθµός ανεξαρτησίας των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών παρότι 

εξακολουθεί να έχει το αναµενόµενο πρόσηµο και στα τρία σύνολα δεν είναι πλέον 

στατιστικά σηµαντικός και στις τρείς περιπτώσεις (Πίνακας 35). Παρ’ όλα αυτά, τα 

στοιχεία µας υποδηλώνουν το ίδιο βασικό συµπέρασµα µε την πρώτη περίπτωση, που 

σηµαίνει ότι ο βαθµός ανεξαρτησίας των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών επηρεάζει 

τον πληθωρισµό αρνητικά.  

Στον πίνακα 36 χρησιµοποιούµε το λογάριθµο του κατά κεφαλή εισοδήµατος 

και διαπιστώνουµε ότι εκτός από την περίπτωση του δεύτερου δείγµατος χωρών 

(υψηλότερου εισοδήµατος) το αποτέλεσµα είναι το αναµενόµενο, δηλαδή υπάρχει 

αντίστροφη σχέση, αλλά στατιστικά σηµαντικό είναι µόνο για την περίπτωση των 

χωρών µε χαµηλότερο εισόδηµα. 

 Στον πίνακα 37 έχουµε και τις τρεις µεταβλητές µαζί στα δεξιά της εξίσωσης. 

Σε αυτή την περίπτωση και πάλι µε εξαίρεση τις χώρες υψηλού εισοδήµατος τα 

αποτελέσµατα δεν αλλάζουν. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει αρνητική σχέση για το 

σύνολο των χωρών και για τις χώρες χαµηλότερου εισοδήµατος αλλά το αποτέλεσµα 

δεν είναι στατιστικά σηµαντικό σε καµία από τις τρεις περιπτώσεις.   

Στον πίνακα 38 κάνουµε µία επανεξέταση των αποτελεσµάτων των Romer 

(1993) και Lane (1995) σχετικά µε το πόσο ανοιχτή είναι µία οικονοµία (openness) 

και πώς αυτό µπορεί να επηρεάζει τον πληθωρισµό. Εκτός από το βαθµό 

ανεξαρτησίας των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών που είναι η βασική µεταβλητή που 
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µας ενδιαφέρει, στην εξίσωσή µας τώρα έχουµε ως ανεξάρτητες µεταβλητές τις 

εισαγωγές και το λογάριθµο του εισοδήµατος (Lane, 1995).  

Η αρχική παρατήρηση είναι ότι υπάρχει αρνητική σχέση ανάµεσα στο ρυθµό 

πληθωρισµού και το βαθµό που είναι ανοιχτή µια οικονοµία όταν αναφερόµαστε στο 

σύνολο των χωρών και στις χαµηλότερου εισοδήµατος χώρες αλλά όχι και στις 

υψηλότερου εισοδήµατος χώρες. Στην περίπτωση του συνόλου των χωρών το 

αποτέλεσµα είναι στατιστικά σηµαντικό ενώ για τις άλλες δυο περιπτώσεις δεν ισχύει 

το ίδιο. Το επόµενο συµπέρασµα είναι ότι και πάλι ότι ο βαθµός ανεξαρτησίας των 

Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών επηρεάζει αρνητικά τον πληθωρισµό και στις 3 

περιπτώσεις χωρίς όµως να είναι στατιστικά σηµαντικό το αποτέλεσµα.  

  

Regression results for average inflation rates, 1990 – 2006 

Πίνακας 34: Dependent variable = Avg. Inflation rate, 1990 - 2006 

 Whole sample High income Other countries 

Constant  0.91 

(2.96) 

0.05 

(0.22) 

0.86 

(1.54) 

CBI -1.014  

(-2.64)** 

-0.01 

(-0.041) 

-0.86 

(-1.18) 

N 27 17 10 

 

Πίνακας 35: Dependent variable = Avg. Inflation rate, 1990 - 2006 

 

 Whole Sample High Income  Other 

Constant  0.62 

(2.28) 

0.09 

(0.37) 

0.51 

(1.43) 

CBI -0.44 

(-1.22) 

-0.1 

(-0.36) 

-0.06 

(-0.13) 

Political Stability -0.18 

(-3.35)*** 

0.04 

(0.76) 

-0.47 

(-3.7)*** 
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Πίνακας 36: Dependent variable = Avg. Inflation rate, 1990 – 2006 

 

 Whole Sample High Income Other 

Constant 1.6 

(4.95) 

0.11 

(0.31) 

1.49 

(2.7) 

CBI -0.09 

(-0.26) 

0.08 

(0.17) 

-1.64** 

(-2.3) 

Log Income 

per Capita (2000) 

-0.1*** 

(-4.64) 

-0.01 

(-0.23) 

-0.7* 

(-2.1) 

 

Πίνακας 37: Dependent variable = Avg. Inflation rate, 1990 – 2006 

 

 Whole sample High income Other countries 

Constant 1.06 

(3.61) 

0.21 

(0.58 

0.93 

(2.26) 

CBI -0.87 

(-0.25) 

0.076 

(0.16) 

-0.65 

(-1.12) 

Political Stability -0.040 

(-0.58) 

0.046 

(0.84) 

-0.0387** 

(-3.1) 

Log. Income per 

cap., 2000 

-0.092 

(-2.67)** 

-0.03 

(-0.46) 

-0.0389 

(-1.62) 
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Πίνακας 38: Dependent variable = Avg. Inflation rate, 1990 – 2006 

 

 Whole Sample High Income Other 

Constant 1.3 

(4.11) 

0.1 

(-0.32) 

1.98 

(2.2) 

CBI -0.32 

(-0.78) 

-0.17 

(-0.51) 

-0.31 

(-0.36) 

Log Income (2000) -0.04 

(-2.51)** 

0.01 

(0.74) 

-0.07 

(-1.2) 

Imports -0.23 

(-2.31)** 

0.07 

(0.77) 

-0.4 

(-1.4) 

 

Την αρνητική σχέση ανάµεσα στον πληθωρισµό και στο βαθµό ανεξαρτησίας 

της Κεντρικής Τράπεζας µιας οικονοµίας µπορούµε να τη δούµε και από το 

διάγραµµα παρακάτω. Παρατηρούµε ότι όταν έχουµε όλο το δείγµα των χωρών που 

εξετάζουµε για το χρονικό διάστηµα που µας ενδιαφέρει η αρνητική σχέση ανάµεσα 

τους είναι ξεκάθαρη. Το ίδιο φαίνεται και για τις δέκα χώρες χαµηλού εισοδήµατος, 

ενώ λιγότερο ξεκάθαρο είναι για τις υπόλοιπες 17 χώρες που χαρακτηρίσαµε ως 

χώρες υψηλού εισοδήµατος. Επίσης η «χαλαρή» αρνητική σχέση ανάµεσα σε 

πληθωρισµό και βαθµό ανεξαρτησίας Κεντρικών Τραπεζών φαίνεται επίσης για το 

γκρουπ των 17 χωρών υψηλού εισοδήµατος αν αντί για το δείκτη του βαθµού  

νοµικής ανεξαρτησίας Κεντρικών Τραπεζών που δηµιουργήσαµε εµείς, 

χρησιµοποιήσουµε το δείκτη των Cuckierman Webb Neyapti (1992), όπως φαίνεται 

στο ∆ιάγραµµα 4.   
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Πίνακας 39: ∆είκτης Πολιτικής Σταθερότητας 

 

Χώρα ∆είκτης Πολιτικής Σταθερότητας 

Αυστρία 1,27 

Βέλγιο 0,87 

Βουλγαρία 0,37 

Κύπρος 0,48 

Τσεχία 0,74 

∆ανία 1,34 

Εσθονία 0,73 

Φιλανδία 1,61 

Γαλλία 1,04 

Γερµανία 1,21 

Ελλάδα 0,79 

Ουγγαρία 0,75 

Ιρλανδία 1,24 

Ιταλία 0,82 

Λετονία 0,50 

Λιθουανία 0,29 

Λουξεµβούργο 1,48 

Μάλτα 1,05 

Ολλανδία 1,48 

Πολωνία 0,69 

Πορτογαλία 1,41 

Ρουµανία -0,08 

Σλοβακία 0,62 

Σλοβενία 0,87 

Ισπανία 1,01 

Σουηδία 1,38 
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Ηνωµένο Βασίλειο 1,10 
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∆ιάγραµµα 1: 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης  
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∆ιάγραµµα 2: Χώρες Υψηλού Εισοδήµατος 
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∆ιάγραµµα 3 : Χώρες Χαµηλού Εισοδήµατος 
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∆ιάγραµµα 4: Χώρες Υψηλού Εισοδήµατος µε βαθµό ανεξαρτησίας από CWN  

  

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τα εµπειρικά αποτελέσµατα της 

έρευνας είναι ποικίλα. Αρχικά επιβεβαιώνεται για µια ακόµα φορά ότι σίγουρα 

υπάρχει αρνητική σχέση ανάµεσα στο ρυθµό πληθωρισµού µιας χώρας και στο 

βαθµό ανεξαρτησίας που έχει δοθεί στην Εθνική Κεντρική Τράπεζα της 

συγκεκριµένης χώρας. Το παραπάνω συµπέρασµα προκύπτει εξετάζοντας µόνο αυτές 

τις δυο µεταβλητές ή ακόµα και αν προστεθούν κι άλλες όπως η πολιτική 

σταθερότητα, το κατά κεφαλήν εισόδηµα της χώρας ή ακόµα και ο βαθµός που είναι 

ανοιχτή µια οικονοµία.  

Αυτό όµως που προέκυψε µέσα από την εµπειρική µελέτη είναι ότι η 

αντίστροφη αυτή σχέση ανάµεσα στο ρυθµό πληθωρισµού και το βαθµό 

ανεξαρτησίας των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι 

πάντα στατιστικά σηµαντική. Για παράδειγµα όταν χρησιµοποιήσαµε στην εξίσωση 

µόνο τις δυο βασικές µεταβλητές το αποτέλεσµα ήταν στατιστικά σηµαντικό µόνο 



 252 

στην περίπτωση του συνόλου των χωρών του δείγµατος, ενώ στις άλλες δυο 

περιπτώσεις δεν ίσχυε το ίδιο.   

Επίσης το αποτέλεσµα δεν ήταν στατιστικά σηµαντικό για καµία από τις τρεις 

περιπτώσεις του δείγµατος των χωρών όταν εισάγαµε τη µεταβλητή της πολιτικής 

σταθερότητας. Παρόµοια αποτελέσµατα υπήρξαν και όταν µελετήσαµε την εξίσωση 

µε τη µεταβλητή του κατά κεφαλήν εισοδήµατος µε µόνη εξαίρεση τις χώρες µε 

χαµηλότερο εισόδηµα όπου το αποτέλεσµα ήταν στατιστικά σηµαντικό. Τα 

αποτελέσµατα δεν ήταν στατιστικά σηµαντικά και στην περίπτωση που η εξίσωση 

πραγµατοποιήθηκε µε όλες τις µεταβλητές µαζί,  όπως επίσης και στην περίπτωση 

που ελέγξαµε το βαθµό που είναι ανοιχτή µια οικονοµία. 

Εδώ ίσως είναι χρήσιµο να τονίσουµε ότι σε αρκετά σηµεία της µελέτης µας 

δεν υπήρχε αντίστροφη σχέση ανάµεσα στο ρυθµό πληθωρισµού και το βαθµό 

ανεξαρτησίας των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. Συγκεκριµένα, το δείγµα των 

χωρών που χαρακτηρίστηκαν ως χώρες µε υψηλό εισόδηµα είχε οριακά αρνητική 

σχέση µε το ρυθµό πληθωρισµού όταν εξετάσαµε τις δυο βασικές µεταβλητές. 

Θετική ήταν η σχέση των δυο µεγεθών όταν εισάγαµε την µεταβλητή του 

λογάριθµου του κατά κεφαλήν εισοδήµατος, για το ίδιο πάντα µείγµα χωρών,  ενώ το 

ίδιο αποτέλεσµα προέκυψε όταν εισάγαµε την µεταβλητή της πολιτικής 

σταθερότητας και του λογάριθµου του κατά κεφαλήν εισοδήµατος από την ίδια 

πλευρά της εξίσωσης. Αντίστροφη ήταν η σχέση των δυο βασικών µεγεθών όταν 

στην ίδια πλευρά της εξίσωσης τοποθετήθηκε η µεταβλητή της πολιτικής 

σταθερότητας.  

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονίσουµε ότι η σχέση του ρυθµού 

πληθωρισµού και του βαθµού ανεξαρτησίας είναι πάντα αντίστροφη στην έρευνά µας 

όταν εξετάζουµε το δείγµα το χωρών χαµηλότερου εισοδήµατος ή όταν εξετάζουµε 

το σύνολο των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα παραπάνω εµπειρικά αποτελέσµατα οδηγούν σε κάποια συµπεράσµατα τα 

οποία προσδιορίζουν ποιοι πραγµατικά είναι οι καθοριστικοί παράγοντες του 

πληθωρισµού. Για παράδειγµα το γεγονός  ότι η σχέση του ρυθµού πληθωρισµού και 

του βαθµού ανεξαρτησίας είναι πάντα αντίστροφη στην έρευνά µας όταν εξετάζουµε 

το δείγµα των χωρών χαµηλότερου εισοδήµατος δηλώνει ότι σε τέτοιου επιπέδου 
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χώρες η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας είναι ένας από τους καθοριστικούς 

παράγοντες του ρυθµού πληθωρισµού καθώς πίσω από την έννοια της ανεξαρτησίας 

η χώρα αυτή προσπαθεί να χτίσει την κουλτούρα του λαού απέναντι στον 

πληθωρισµό. 

Στις χώρες µε υψηλό εισόδηµα διαπιστώσαµε ότι η σχέση των δυο µεγεθών 

γίνεται αντίστροφη όταν εισάγουµε την µεταβλητή της πολιτικής σταθερότητας 

γεγονός που αποδεικνύει ότι η πολιτική σταθερότητα είναι ένας απαραίτητος 

παράγοντας για τη σωστή εφαρµογή της ανεξαρτησίας µιας Κεντρικής Τράπεζας 

χωρίς πολιτικές παρεµβάσεις και πιέσεις. 

Τελικά αυτό που µπορεί να συµπεράνουµε µετά και από την εµπειρική µελέτη 

είναι ότι ο ρυθµός πληθωρισµού διαφέρει από χώρα σε χώρα ακόµα και σε ένα 

περιβάλλον όπως αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών για διαφορετικούς σε 

κάθε περίπτωση λόγους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Γερµανίας, η 

οποία απολαµβάνει χαµηλό ρυθµό πληθωρισµού κυρίως λόγω του υψηλού 

πληθωρισµού στο παρελθόν. Το γεγονός αυτό οδήγησε το λαό της Γερµανίας σε µια 

αποστροφή προς τον πληθωρισµό και συντέλεσε στη µείωση του ρυθµού 

πληθωρισµού µέσα από µια πλήρως ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα.  

Συνοψίζοντας θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι στην πραγµατικότητα η 

συσχέτιση που υπάρχει ανάµεσα στο ρυθµό του πληθωρισµού και το βαθµό 

ανεξαρτησίας µιας Κεντρικής Τράπεζας δεν αποδεικνύει τελικά και αιτιότητα. Αυτό 

σηµαίνει ότι µπορεί η συσχέτιση µεταξύ ρυθµού πληθωρισµού και βαθµού 

ανεξαρτησίας να λειτουργεί και µε αντίστροφη πορεία. Η αντίστροφη αυτή πορεία 

σηµαίνει ότι χώρες µε χαµηλό ρυθµό πληθωρισµού έχουν επίσης επιλέξει µια 

ανεξάρτητη  Κεντρική Τράπεζα και όχι ότι η ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα έχει 

προκαλέσει ένα χαµηλό ρυθµό πληθωρισµού. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τόσο 

η Γερµανία όσο και η Ελβετία, οι οποίες είναι χώρες µε χαµηλό ρυθµό πληθωρισµού 

και ανεξάρτητες Κεντρικές Τράπεζες. Ο χαµηλός ρυθµός πληθωρισµού όµως 

οφείλεται κυρίως στην ιστορία και την κουλτούρα των δυο  αυτών λαών.     
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Ενότητα 2: Η λειτουργία της προληπτικής εποπτείας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Κεφάλαιο1: Ιστορική Αναδροµή 

 

 Τα τελευταία χρόνια το διεθνές χρηµατοοικονοµικό σύστηµα λειτουργεί σε 

ένα ευµετάβλητο περιβάλλον που δυσχεραίνει σηµαντικά το εποπτικό έργο των 

αρχών. Η εξέλιξη αυτή δηµιουργήθηκε κυρίως από την απελευθέρωση των 

χρηµατοοικονοµικών αγορών, την αύξηση της ταχύτητας κίνησης των κεφαλαίων, 

την αυξανόµενη πολυπλοκότητα των χρηµατοοικονοµικών οργανισµών καθώς 

επίσης και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Κύρια αφορµή για την ανάπτυξη της 

πρακτικής διαχείρισης κινδύνων ήταν οι πιέσεις που ασκήθηκαν σε εποπτικό επίπεδο 

από τις εθνικές αρχές ως αποτέλεσµα µιας σειράς κρίσεων που δηµιουργήθηκαν στη 

δεκαετία του 1970. 

 Οι εποπτικοί κανόνες αποτελούν την αντίδραση στις κρίσεις της δεκαετίας 

του 1970 ακολουθώντας ουσιαστικά τα προβλήµατα παρά λειτουργώντας 

προληπτικά.  Η ίδρυση της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας έρχεται 

ως αντίδραση της κατάρρευσης της τράπεζας Herstatt  και της Franklin National.  Η   

Franklin National ήταν µια από τις 20 µεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ όταν τη 

διοίκησή της ανέλαβε ο Michele Sindona που ήταν συνδεδεµένος µε τη µαφία και η 

οποία τελικά το 1974 καταστήθει αφερέγγυα λόγω κακής διοίκησης και απάτης.  Την 

ίδια χρονιά η γερµανική τράπεζα Herstaff χρεοκόπησε λόγω άστοχων θέσεων σε 

προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος.  

 Η αύξηση των πτωχεύσεων σε πιστωτικά ιδρύµατα των ΗΠΑ αλλά και της 

Ευρώπης τη δεκαετία του 1970 οδήγησε τις εποπτικές αρχές στην εισαγωγή του 

θεσµού των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου, δεδοµένου 

ότι τα προβλήµατα της περιόδου εκείνης αποδόθηκαν κατά κύριο λόγο στη µη σωστή 

διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών. 

 Η θεωρητική λοιπόν δικαιολόγηση για την ύπαρξη της εποπτείας συνδέεται 

µε το επιχείρηµα της “αποτυχίας των αγορών” που στηρίζεται σε τρεις άξονες :  
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α) την παρουσία µονοπωλιακής ή ολιγοπωλιακής δοµής,  

β) τη σηµασία των εξωτερικών οικονοµιών και  

γ) την ασυµµετρία πληροφόρησης µεταξύ αγοραστών και πωλητών.   

Οι τράπεζες ιστορικά έχουν προσελκύσει έντονη ελεγκτική δραστηριότητα 

καθώς σε ένα σύστηµα ελεύθερης οικονοµίας οι τράπεζες εξαρτώνται απόλυτα από 

την εµπιστοσύνη που δείχνει το κοινό στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου δανείων 

και τίτλων. Ουσιαστικά ο εποπτικός έλεγχος θεωρείται ο παράγοντας που θα 

εξασφαλίσει αυτή την εµπιστοσύνη στην διάρκεια των χρόνων, καθώς τυχόν 

κατάρρευση των τραπεζών θα προκαλούσε σοβαρές αρνητικές εξωτερικές οικονοµίες 

στους πελάτες τους και ιδιαίτερα στους αποταµιευτές . 

 Ένας επιπλέον λόγος για την ύπαρξη της τραπεζικής εποπτείας είναι ότι σε 

συνθήκες έντονης κρίσης την οµαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος µπορούν 

να διασφαλίσουν µόνον οικονοµικές αρχές όπως η κυβέρνηση και η Κεντρική 

Τράπεζα.  Βέβαια δεν υπάρχει κυβέρνηση που θα ήθελε να αναλάβει το κόστος µιας 

τέτοιας παρέµβασης σε περιόδους κρίσης για αυτό και επιβάλλουν κανόνες 

προληπτικής εποπτείας σε οµαλές περιόδους. 

 Το πιο ισχυρό επιχείρηµα για την άσκηση προληπτικής εποπτείας στις 

τράπεζες συνδέεται µε την ασυµµετρία πληροφόρησης. Οι αποταµιευτές 

αδυνατώντας να γνωρίζουν µε πληρότητα την ποιότητα του επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου των τραπεζών είναι εύκολο να οδηγήσει τις τελευταίες στην ανάληψη 

στρατηγικών υψηλού κινδύνου και µάλιστα από αυτές που θεωρούνται “κοινωνικά 

άριστες”. Ο ηθικός αυτός κίνδυνος γίνεται ακόµα µεγαλύτερος στην περίπτωση που 

τα τραπεζικά ιδρύµατα έχουν ιδιαίτερα µεγάλο µέγεθος. Στην πορεία των χρόνων 

καλλιεργήθηκε η αντίληψη ότι οι µεγάλες τράπεζες είναι πρακτικά αδύνατο να 

καταρρεύσουν είτε επειδή είναι πολύ ισχυρές (too big to fail), είτε γιατί οι 

νοµισµατικές αρχές δεν θα το επιτρέψουν αναλαµβάνοντας τελικά ρόλο δανειστή 

ύστατης προσφυγής (lender of last resort) µέσω της παροχής της απαιτούµενης 

ρευστότητας . 

 Ιδιαίτερη σηµασία αποκτά ο εποπτικός έλεγχος από τη στιγµή που η 

χρηµατοοικονοµική σταθερότητα θεωρείται δηµόσιο αγαθό. Συνεπώς η δηµιουργία 

ενός πλαισίου που θα συντελεί στην αποφυγή των συστηµικών απειλών είναι 
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απαραίτητο καθώς το κοινωνικό κόστος από την κατάρρευση µιας τράπεζας θα είναι 

πολύ µεγαλύτερο από το ιδιωτικό κόστος. Επιπλέον το δυνητικό αυτό κοινωνικό 

κόστος είναι µια παράµετρος η οποία δεν συνυπολογίζεται στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων από µια τράπεζα. Το κοινωνικό κόστος από την κατάρρευση µιας 

τράπεζας είναι σηµαντικό γιατί η κατάρρευση αποτελεί συστηµική απειλή η οποία 

είναι ανάλογη του µεγέθους του τραπεζικού ιδρύµατος.   

Αυτό συµβαίνει γιατί οι τράπεζες συνδέονται µεταξύ τους µέσω της 

διατραπεζικής αγοράς όπου η µία δανείζεται από την άλλη στην προσπάθειά τους να 

εξοµαλύνουν τις διακυµάνσεις της ρευστότητάς τους. Στην περίπτωση αιφνίδιας 

αδυναµίας µιας τράπεζας να αντιµετωπίσει τις υποχρεώσεις της µπορεί να 

προκαλέσει προβλήµατα σηµαντικά στο σύνολο του χρηµατοοικονοµικού 

συστήµατος. 

 Οι τράπεζες από την πλευράς τους έχουν πολύ µεγάλες αδυναµίες να 

προστατευτούν έναντι τέτοιων κινδύνων καθώς τα στοιχεία του παθητικού τους είναι 

περισσότερο ρευστοποιήσιµα σε σύγκριση µε τα στοιχεία του ενεργητικού τους. 

Επιπλέον το µεγαλύτερο µέρος του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου δεν είναι 

διαπραγµατεύσιµο στην αγορά ενώ ένας τραπεζικός πανικός θα οδηγούσε σε 

κατακόρυφη πτώση της αξίας των διαπραγµατεύσιµων στοιχείων του ενεργητικού.  

Στην περίπτωση που υποτεθεί ότι η πιθανότητα να προκληθεί συστηµική 

κρίση από την κατάρρευση µιας τράπεζας είναι πολύ µικρή, εάν τελικά αυτό συµβεί 

µπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό το κόστος αλλά και η γενικότερη κατάσταση του 

τραπεζικού συστήµατος πολύ σοβαρή.  Κάτω από αυτό το πρίσµα το κόστος του 

εποπτικού ελέγχου µπορεί να είναι επασφάλιστρο για την κάλυψη έναντι ενός 

ενδεχόµενου χαµηλής πιθανότητας. 

 Το κύριο βάρος του εποπτικού ελέγχου απευθύνεται στα τραπεζικά ιδρύµατα 

και λιγότερο στους υπόλοιπους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς, καθώς 

παραδοσιακά οι τράπεζες αποτελούν τον πυρήνα του χρηµατοοικονοµικού 

συστήµατος. Οι τράπεζες αποτελούν το βασικό κανάλι µέσω του οποίου οι 

αποταµιεύσεις µετατρέπονται σε πιστώσεις, γεγονός που δείχνει ότι µια πιθανή 

κατάρρευσή τους µπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερο την οικονοµία από ότι η 

κατάρρευση άλλων χρηµατοοικονοµικών οργανισµών. 
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 Παράλληλα µε τις τράπεζες ενδυναµώνεται ο ρόλος και των υπόλοιπων 

χρηµατοοικονοµικών οργανισµών, όµως οι εποπτικοί κανόνες παραµένουν 

αυστηρότεροι για τους τραπεζικούς οργανισµούς.  Αυτό συµβαίνει γιατί τα στοιχεία 

του ενεργητικού των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αµοιβαίων κεφαλαίων 

και ασφαλιστικών ταµείων είναι στο σύνολό τους άµεσα ρευστοποιήσιµα στις 

αγορές.  Ταυτόχρονα στους συγκεκριµένους οργανισµούς δεν υφίσταται κάποια 

µορφή εγγύησης των αποταµιεύσεων ή κάποιος µηχανισµός  ανάλογος µε τα δάνεια 

ύστατης προσφυγής µε αποτέλεσµα να µην υφίστανται προβλήµατα που συνδέονται 

µε τον ηθικό κίνδυνο. 

 Το 1974 µετά τη χρεοκοπία της Bankhans Herstatt στη Γερµανία και της 

Franklin National στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, ιδρύθηκε η Επιτροπή 

Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας από τους ∆ιοικητές των Κεντρικών Τραπεζικών 

των χωρών “της οµάδας των 10”. Σε αυτήν συµµετέχουν εκπρόσωποι από τις 

Κεντρικές Τράπεζες και τις αρχές τραπεζικής εποπτείας 13 χωρών : ΗΠΑ, Γερµανία, 

Ιαπωνία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Καναδά, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Ελβετία, 

Σουηδία, Βέλγιο και Λουξεµβούργο. 

 Η Επιτροπή Βασιλείας δεν αποτελεί µια υπερεθνική εποπτική αρχή αλλά ένα 

forum χωρίς νοµική εξουσία, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας 

∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (Bank of International Settlements). Τα συµπεράσµατά της 

δεν έχουν νοµική ισχύ αλλά αποσκοπούν στη διαµόρφωση γενικών εποπτικών 

κατευθύνσεων και βέλτιστων πρακτικών. Η Επιτροπή Βασιλείας συνεδριάζει τακτικά 

4 φορές το χρόνο και περιλαµβάνει 30 περίπου τεχνικές οµάδες εργασίας 

δηµοσιεύοντας πολλά συµβουλευτικά κείµενα. 

 Βασικός στόχος της Επιτροπής Βασιλείας ήταν και είναι η βελτίωση της 

ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της τραπεζικής εποπτείας σε παγκόσµια 

κλίµακα. Για να επιτύχει το στόχο της, τα µέλη της ανταλλάσσουν πληροφορίες 

σχετικά µε θέµατα εποπτείας σε εθνικό επίπεδο και τις σηµαντικότερες εξελίξεις 

στην αγορά, καθορίζοντας µε αυτόν τον τρόπο πρότυπα εποπτείας και 

κατευθυντήριες γραµµές που προσδιορίζουν τις καλύτερες πρακτικές για τις τράπεζες 

και τους φορείς εποπτείας. 
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 Όπως διατυπώθηκε, η Επιτροπή Βασιλείας δεν διαθέτει νοµική ισχύ, οπότε 

δεν αποτελεί η ίδια κανονιστική ή εποπτική εξουσία. Στην πραγµατικότητα 

λειτουργεί µε βάση την παραδοχή ότι οι συµµετέχουσες εθνικές αρχές θα λάµβαναν 

κάθε φορά τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να εφαρµόζονται στην πράξη οι 

αποφάσεις της. Η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας υποβάλλει τα 

πορίσµατά της στους ∆ιοικητές “της οµάδας των 10” και επιδιώκει την έγκριση και 

τη δέσµευση όλων των οργανισµών που συµµετέχουν σε αυτή. 

 Παράλληλα η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας ενθαρρύνει τη 

συνεργασία και µε χώρες που δεν ανήκουν στην Οµάδα των 10 µε στόχο να 

δηµιουργηθεί µια διαδικασία µετάδοσης των κανόνων και των αρχών της σε 

παγκόσµιο επίπεδο. Ένα από τα κύρια εργαλεία που χρησιµοποιεί σε αυτήν της την 

προσπάθεια είναι η οµάδα ∆ιάδοσης των Βασικών Αρχών, η οποία στόχο έχει την 

προώθηση της συνεργασίας σε τεχνικό επίπεδο µεταξύ της Επιτροπής Τραπεζικής 

Εποπτείας της Βασιλείας και των αρχών τραπεζικής εποπτείας των αναδυόµενων 

οικονοµιών, καθώς επίσης µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τη ∆ιεθνή 

Τράπεζα. Επιπλέον η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας προσπαθεί να 

αυξήσει τις επαφές της µε τις εποπτικές αρχές από άλλες χώρες µέσω της ∆ιεθνούς 

∆ιάσκεψης των Φορέων Τραπεζικής Εποπτείας, η οποία συνεδριάζει κάθε δύο έτη 96. 

Η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας έχοντας αφουγκραστεί την 

ανάγκη της αγοράς για τον καθορισµό Κεφαλαιακής Επάρκειας σε κάθε τράπεζα 

εισήγαγε το 1988 το “Πρώτο Σύµφωνο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας”, το οποίο έγινε 

ευρύτερα γνωστό ως “Σύµφωνο της Βασιλείας” ή “Βασιλεία Ι”. Η ανάγκη για τη 

δηµιουργία αυτού του Συµφώνου ήταν η ανησυχία των Κεντρικών Τραπεζών της 

“Οµάδας των 10” ότι τα κεφάλαια των διεθνών τραπεζών είχαν µειωθεί σηµαντικά 

λόγω του έντονου ανταγωνισµού και της διεθνοποιήσεως των αγορών. 

 Για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου εισάγεται µια µέθοδος 

µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου των εντός και εκτός ισολογισµού στοιχείων του 

ενεργητικού σταθµισµένα κατά τον κίνδυνό τους, θέτοντας ταυτόχρονα ένα ελάχιστο 

όριο απαιτούµενων εποπτικών κεφαλαίων ίσο µε 8% του σταθµισµένου ενεργητικού.  

                                            
96 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο , “ ∆ιεθνής Συνεργασία στον τοµέα της εποπτείας”, 
Μάιος  2002. 
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Το Σύµφωνο του 1988 παρότι δεν έχει νοµική ισχύ έχει καταστεί παγκόσµιο πρότυπο 

για την κανονιστική ρύθµιση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, ενώ ταυτόχρονα έχει 

συµβάλλει καθοριστικά στην εναρµόνιση των κανονιστικών ρυθµίσεων σε διεθνές 

επίπεδο και στην ενίσχυση της ευρωστίας των τραπεζών. Στην Ελλάδα ο Ελάχιστος 

∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του 8% νοµοθετήθηκε µε την Π∆ΤΕ 2054/1992 και 

πήρε την ονοµασία “Συντελεστής Φερεγγυότητας”.  

 Η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από τη µεγάλη µεταβλητότητα στις 

παραµέτρους της αγοράς χρήµατος και συναλλάγµατος, όπως και στα επιτόκια, µε 

αποτέλεσµα τη µείωση της κερδοφορίας των πιστωτικών ιδρυµάτων και τη 

χρεοκοπία αρκετών τραπεζών στις ΗΠΑ. Με κίνητρο τη νέα αυτή κρίση οι εποπτικές 

αρχές επέκτειναν  την εφαρµογή των κεφαλαιακών απαιτήσεων και στους κινδύνους 

αγοράς µε την καθιέρωση του ∆είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας τον Ιανουάριο του 

1996.   

Ο συγκεκριµένος δείκτης υπολογίζεται µε τον ίδιο τύπο του Συντελεστή 

Φερεγγυότητας µόνο που στον παρανοµαστή προστίθενται και τα στοιχεία από το 

χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, ώστε να συµπεριλαµβάνεται και ένα ποσό που θα 

αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο της αγοράς.  Τα στοιχεία αυτά σταθµίζονται ανάλογα µε 

τον κίνδυνο που προέρχεται από τη µεταβολή τιµών συναλλάγµατος, µετοχών, 

επιτοκίων και άλλων παραµέτρων της αγοράς. 

 Όλες αυτές οι ρυθµίσεις περιλήφθηκαν στο σύµφωνο µε τίτλο “Amendment 

to the capital accord to incorporate Market Risk” του 1996, το οποίο συµπληρώνει το 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την τραπεζική κεφαλαιακή επάρκεια µε την επιβολή 

κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη των τραπεζών έναντι των κινδύνων αγοράς.  

Στην Ελλάδα η Π∆ΤΕ 2397/1996 καθορίζει τους συντελεστές στάθµισης και τις 

µεθόδους που τα πιστωτικά ιδρύµατα επιβάλλεται να χρησιµοποιούν. 

 Η εφαρµογή της “Βασιλείας Ι” επηρέασε άµεσα τον τρόπο λειτουργίας των 

πιστωτικών ιδρυµάτων. Η εφαρµογή συντελεστών στάθµισης κινδύνου σε 

διαφορετικές κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού οδήγησε τα πιστωτικά ιδρύµατα 

στην αναζήτηση, αφενός περιουσιακών στοιχείων υψηλότερου ή χαµηλότερου 

κινδύνου και αφετέρου µεθόδους αποφυγής κεφαλαιακών απαιτήσεων.  

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα του συγκεκριµένου τρόπου σκέψης είναι τα εξής : 
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 α) ενίσχυση του ενδιαφέροντος των πιστωτικών ιδρυµάτων για την αγορά των 

στεγαστικών δανείων καθώς είναι η µοναδική κατηγορία εµπορικών δανείων µε 

συντελεστή στάθµισης πιστωτικού κινδύνου χαµηλότερου του 100%.   

β) αναζήτηση εταιρικού χρέους χαµηλής πιστωτικής ποιότητας, όπου η απόδοση 

είναι υψηλότερη αλλά η κεφαλαιακή απαίτηση είναι ίδια µε αυτή του χρέους υψηλής 

πιστωτικής ποιότητας. 

γ) παροχή δανείων προς χαµηλής πιστωτικής ποιότητας πιστωτικά ιδρύµατα και 

κράτη του ΟΟΣΑ όπως η Τουρκία όπου η απόδοση είναι υψηλότερη αλλά η 

κεφαλαιακή απαίτηση είναι ίδια µε αυτή του χρέους των υψηλής πιστωτικής 

ποιότητας κρατών – µελών του ΟΟΣΑ.  

δ) ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς των πιστωτικών παραγώγων, τα οποία αποτέλεσαν 

το βασικό µοχλό αποφυγής κεφαλαιακών απαιτήσεων 97. 

 Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η “Βασιλεία Ι” έχει δεχθεί πιέσεις λόγω των 

πολυάριθµων εξελίξεων στην αγορά, οι οποίες διάβρωσαν το βασικό τρόπο 

λειτουργίας και εφαρµογής της.  Στην πράξη δεν κατάφερε να αποτρέψει τις τράπεζες 

από την ανάληψη αυξηµένων κινδύνων και εποµένως από το να απολαµβάνουν 

µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει ανάλογη αύξηση των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

 Στη δεκαετία του 1990 εµφανίστηκαν περιπτώσεις καταστροφικών ζηµιών σε 

πιστωτικά ιδρύµατα λόγω κινδύνων που δεν προέρχονταν ούτε από την αθέτηση 

εκπλήρωσης υποχρέωσης από αντισυµβαλλόµενο ούτε από κάποια ιδιαίτερη 

µεταβλητότητα παραγόντων της αγοράς, αλλά από ατέλειες του πλαισίου λειτουργίας 

τους. Κορυφαίο και γνωστό είναι το παράδειγµα µε την πτώχευση της Barrings, µια 

από τις µεγαλύτερες και παλαιότερες τράπεζες της Αγγλίας, η οποία χρεοκόπησε 

όταν ο 28χρονος χρηµατιστής Νικ Λιζόν του υποκαταστήµατος της Σιγκαπούρης 

έπαιξε και έχασε 500 εκατοµµύρια στερλίνες στο χρηµατιστήριο του Τόκιο µέσα σε 3 

εβδοµάδες.   

                                            
97 Χαραλαµπίδης Π. Μιχαήλ   (2004), “ Οι νέες προτάσεις για την αναθεώρηση του πλαισίου 
κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων: Παρουσίαση, Ανάλυση και Κριτική”, Ένωση 
ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2004. 
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Εξίσου γνωστή είναι η περίπτωσης της BCCI το 1991, για την οποία στη 

δεκαετία του 1980 προέκυψαν στοιχεία που τη συνέδεσαν µε τροµοκρατικές 

οργανώσεις, µεταφορές όπλων σε Αραβικές χώρες και καρτέλ ναρκωτικών της 

Λατινικής Αµερικής. Η τράπεζα τελικά κατέρρευσε υπό το βάρος χρεών που 

έφθαναν τα 10 δισεκατοµµύρια δολάρια την περίοδο µάλιστα που η Κεντρική 

τράπεζα είχε αναλάβει την εποπτεία του βρετανικού χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. Τα δύο παραπάνω χαρακτηριστικά παραδείγµατα ανέδειξαν την ανάγκη 

διαχείρισης µιας νέας κατηγορίας κινδύνου, του λειτουργικού κινδύνου. 

 Η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας επιβεβαιώνοντας ότι έχει 

αφιερώσει µεγάλο µέρος των πόρων της για την ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας 

των τραπεζών σε διεθνές επίπεδο, εκδίδει το 1996 το “Core Principles for Effective 

Banking Supervision” (Βασικές Αρχές για Αποτελεσµατική Τραπεζική Εποπτεία).  

Στα πλαίσια της συνεργασίας της µε τρίτες χώρες εισάγει αυτή την έκθεση η οποία 

περιλαµβάνει έναν κατάλογο 25 βασικών αρχών που πρέπει να διέπουν το σύστηµα 

εποπτείας των τραπεζών ώστε αυτή να είναι αποτελεσµατική. Οι αρχές αυτές όπως 

είπαµε απευθύνονται σε τρίτες χώρες και αφορούν τις ακόλουθες επτά θεµατικές 

ενότητες :  

1) τις προϋποθέσεις αποτελεσµατικής τραπεζικής εποπτείας,  

2) τους όρους χορήγησης άδειας λειτουργίας τραπεζικού ιδρύµατος,  

3) το κανονιστικό πλαίσιο άσκησης εποπτείας,  

4) τις µεθόδους ελέγχου των τραπεζών,  

5) τις πληροφορίες που πρέπει να δηµοσιεύουν οι τράπεζες,  

6) τις εξουσίες των εποπτικών αρχών, 

 7) τη διασυνοριακή συνεργασία των εποπτικών αρχών 98 

 Η Επιτροπή Βασιλείας αναγνωρίζοντας ότι η “Βασιλεία Ι” είχε καταστεί 

πλέον ανεπαρκής στην αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων στο χρηµατοπιστωτικό 

χώρο διεθνώς, ξεκίνησε τη διαδικασία διαβούλευσης για την αναθεώρησή της µε τη 

δηµοσίευση του πρώτου Συµβουλευτικού Κειµένου τον Ιούνιο του 1999 µε τίτλο “A 

                                            
98 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο , “ ∆ιεθνής Συνεργασία στον τοµέα της εποπτείας”, 
Μάιος  2002.  
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new capital Adequacy Framework”. Οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στην 

αναθεώρηση της “Βασιλείας Ι” είναι οι παρακάτω : 

1. Η απόκλιση µεταξύ των εποπτικών κεφαλαίων για την απορρόφηση των 

κινδύνων και των οικονοµικών κεφαλαίων σε κίνδυνο, τα οποία 

επενδύουν οι µέτοχοι σε µια τράπεζα προς αποκόµιση αποδόσεων, 

επιβαρύνει αναλόγως την τιµολόγηση τραπεζικών προϊόντων και ωθεί 

τις τράπεζες στην ανάληψη αυξηµένων κινδύνων. 

2. Παράγοντες όπως ο ανταγωνισµός από άλλους χρηµατοοικονοµικούς 

οργανισµούς, άσκησαν και αυτοί πιέσεις στην κερδοφορία των 

τραπεζών και τις ώθησαν στην ανάληψη πρόσθετων κινδύνων. 

3. Η απουσία διαφοροποίησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων ανάλογα µε 

το ύψος του κινδύνου, οδήγησε πολλές τράπεζες στη χρήση του 

λεγόµενου “εποπτικού arbitrage” συντελώντας στην αύξηση των 

περιθωρίων κέρδους των επιχειρηµατικών δανείων χαµηλής 

διαβαθµίσεως, χωρίς την ταυτόχρονη αύξηση των απαιτούµενων 

κεφαλαίων. Για παράδειγµα ένα δάνειο προς έναν επιχειρηµατικό 

κολοσσό σταθµίζονταν µε τον ίδιο τρόπο όπως ένα δάνειο προς µια 

µικροµεσαία επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθµίζεται η ποιότητα 

του χαρτοφυλακίου δανείων µιας τράπεζας, χωρίς την παράλληλη 

αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των προβλέψεων. 

4. Η περιορισµένη χρήση εξασφαλίσεων και εγγυήσεων περιόρισε τη 

δυνατότητα µειώσεως και µεταβιβάσεως του κινδύνου. 

5. Το Σύµφωνο του 1988 επικεντρωνόταν στο συνολικό µέγεθος των 

κεφαλαίων µιας τράπεζας ως ουσιαστικό παράγοντα για τη µείωση της 

πιθανότητας να καταστεί η τράπεζα αφερέγγυα ενώ το νέο Σύµφωνο 

δίνει έµφαση στις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου και διοίκησης των 

τραπεζών, στις διαδικασίες αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειάς 

τους και τέλος στις πληροφορίες που υποχρεούνται να δηµοσιεύουν τα 

πιστωτικά ιδρύµατα. 

Τον Ιανουάριο του 2001 η Επιτροπής της Βασιλείας εξέδωσε δεύτερο έγγραφο 

µε τίτλο “The new Basel Capital Accord” στο οποίο παρουσιάζονται οι 
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αναθεωρηµένες προτάσεις µε στόχο να εφαρµοστούν το 2005.  Οι προτάσεις αυτές 

αφορούν σε τρεις θεµατικές ενότητες – πυλώνες.  Τον Απρίλιο του 2003 η Επιτροπή 

της Βασιλείας εξέδωσε και τρίτο έγγραφο σχετικά µε την αναθεώρηση του πλαισίου 

κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων, το οποίο εναρµονίζονταν σε 

σηµαντικό βαθµό µε το νέο πλαίσιο προτάσεών της, ζητώντας τα σχόλια όλων των 

ενδιαφερόµενων µερών ως τις 31 Ιουλίου 2003. Επιπλέον, η Επιτροπή µετά από κάθε 

παρουσίαση των προτάσεών της, πραγµατοποιεί ποσοτικές µελέτες προκειµένου να 

διαπιστώσει την επίδραση των προτάσεών της στις τράπεζες µε τις λεγόµενες 

Quantitative Impact Studies. Συνοπτικά το χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας για την 

εφαρµογή του Συµφώνου της Βασιλείας ΙI έχει ως εξής :  

 

First Consultation Paper (CP1) Ιούνιος 1999 

QIS 1 Ιούλιος 2000 

Second Consultation Paper (CP2) Ιανουάριος 2001 

QIS 2                        Απρίλιος 2001 

QIS 2.5    Νοέµβριος 2001 

QIS 3                    Οκτώβριος 2002 

Third Consultation Paper (CP3)                    Απρίλιος 2003 

Οριστικοποίηση Συµφώνου                        Άνοιξη 2004 

Παράλληλη εφαρµογή προηγούµενων και νέων µεθόδων                             2006 

Εφαρµογή        Τέλη 2006 

  

Ένας από τους κυριότερους στόχους της “Βασιλείας Ι” ήταν η δηµιουργία 

συνθηκών ίσου ανταγωνισµού µεταξύ των Πιστωτικών Ιδρυµάτων λόγω των 

διαφορετικών εποπτικών καθεστώτων που ίσχυαν διεθνώς. Για το λόγο αυτό 

προσπάθησε  να επιβάλλει οµοιόµορφους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας για όλα 

τα πιστωτικά ιδρύµατα.  Η “Βασιλεία ΙI” αποδέχεται ότι οι εποπτικοί κανόνες δεν 

µπορεί να είναι ίδιοι για όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα και αναγνωρίζει ότι όσο πιο 

εξελιγµένο και πιο αποτελεσµατικό είναι ένα πιστωτικό ίδρυµα στην εκτίµηση και 

διαχείριση των αναλαµβανόµενων κινδύνων τόσο λιγότερο κεφάλαιο θα πρέπει να 
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διατηρεί  για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Η “Βασιλεία ΙΙ” παρέχει τη 

δυνατότητα στις τράπεζες να επιλέξουν από τις µεθόδους που προτείνονται για τη 

µέτρηση των κινδύνων, εκείνη που καλύτερα ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους.99 

  

1.2 Το νέο Σύµφωνο της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της 

Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια των Πιστωτικών 

Ιδρυµάτων (Βασιλεία ΙΙ) 

 

 Τον Ιούνιο του 1999 η Επιτροπή Βασιλείας προωθεί νέες προτάσεις 

αναθεώρησης του εποπτικού πλαισίου της κεφαλαιακής επάρκειας, το οποίο είναι 

ευρύτερα γνωστό ως “Βασιλεία ΙΙ”.  Οι νέες αυτές προτάσεις βασίζονται σε τρείς 

αλληλένδετους και συµπληρωµατικούς πυλώνες, οι οποίοι συµβάλλουν στην 

ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Οι πυλώνες 

αυτοί είναι οι εξής :  

Α) Πυλώνας Ι: Επιβολή ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη 

των αναλαµβανόµενων κινδύνων, οι οποίοι διακρίνονται στις εξής κατηγορίες :  

1) πιστωτικός κίνδυνος,  

2) λειτουργικός κίνδυνος και  

3) κίνδυνος αγοράς. 

Β) Πυλώνας ΙΙ: Εποπτικές διαδικασίες ανασκόπησης και αξιολόγησης της 

κεφαλαιακής επάρκειας των Πιστωτικών Ιδρυµάτων. 

Γ) Πυλώνας ΙΙΙ: Ενίσχυση της πειθαρχίας της αγοράς µέσω της 

δηµοσιοποίησης στοιχείων σχετικά µε τη διάρθρωση των αναλαµβανοµένων 

κινδύνων και της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών κινδύνων. 

 Βασικός στόχος και της “Βασιλείας ΙΙ” παραµένει η προώθηση της 

ασφάλειας και σταθερότητας του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και η 

ενίσχυση των συνθηκών ίσου ανταγωνισµού. Επιπλέον, το νέο εποπτικό πλαίσιο 

                                            
99 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο , “ Το Νέο καθεστώς κεφαλαιακής επάρκειας από 
την σκοπιά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας”, Μάιος  2001.  
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επιδιώκει την περιεκτικότερη προσέγγιση αντιµετώπισης των αναλαµβανοµένων 

κινδύνων, την καλύτερη εναρµόνιση των κεφαλαιακών απαιτήσεων µε τους 

τραπεζικούς κινδύνους και την εξάλειψη των κινήτρων αποφυγής των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων από τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

 

1.2.1 Πυλώνας Ι : Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις για την 

κάλυψη των αναλαµβανόµενων κινδύνων. 

 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό των νέων προτάσεων για τον υπολογισµό των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων είναι η υιοθέτηση πολλαπλών προσεγγίσεων, οι οποίες 

παρουσιάζουν έναν αυξανόµενο βαθµό πολυπλοκότητας και ευαισθησίας στον 

αναλαµβανόµενο κίνδυνο από τα πιστωτικά ιδρύµατα.   

Το διάγραµµα 1 εξηγεί αναλυτικά τον Πυλώνα Ι της “Βασιλείας ΙΙ”. 

 

∆ιάγραµµα 1: Πυλώνας Ι 
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Πυλώνας Ι: 
Υπολογισµός 
Ελάχιστων 

Κεφαλαιακών 
Απαιτήσεων 

Ορισµός Εποπτικών 
Ιδίων Κεφαλαίων 

Υπολογισµός 
Σταθµισµένου 
Ενεργητικού 

Ελάχιστος ∆είκτης 
Κεφαλαιακής 

Επάρκειας 8% 

Σταθµισµένο Έναντι 
Πιστωτικού 
Κινδύνου 

Ενεργητικό 

Σταθµισµένο 
Έναντι 

Λειτουργικού 
Κινδύνου 

Ενεργητικό 

Σταθµισµένο 
Έναντι Κινδύνων 

Αγοράς 
Ενεργητικό 

 

Τυποποιηµένη 
Προσέγγιση 

Μέθοδος 
Εσωτερικών 
Συστηµάτων 
∆ιαβάθµισης 
Πιστωτικού 

Θεµελιώδης 
Προσέγγιση 

Εξελιγµένη 
Προσέγγιση 

Προσέγγιση 
Βασικού ∆είκτη 

Τυποποιηµένη 
Προσέγγιση 

Εξελιγµένες 
Μέθοδοι 
Μέτρησης 

Μέθοδος 
Συστατικών 
Στοιχείων 
Κινδύνων 
Αγοράς 

Κίνδυνος Θέσης 
και Τιµών Συν/τος 

Κίνδυνος 
Αντισυµ/νου-
∆ιακαν/σµού 

Μεγάλα 
Χρηµατοοικονοµικά                    

Ανοίγµατα  

Εσωτερικά 
Υποδείγµατα 

Μέθοδος ∆είκτη 
∆ιάρκειας 

Τυποποιηµέν
η Προσέγγιση 
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Όπως φαίνεται και από το διάγραµµα για τον πιστωτικό κίνδυνο (credit risk), 

η Επιτροπή Βασιλείας προτείνει δύο προσεγγίσεις υπολογισµού των κεφαλαίων που 

ένα πιστωτικό ίδρυµα πρέπει να διατηρεί για εποπτικούς σκοπούς :  

α) την Τυποποιηµένη (Standardized Approach) και  

β)την Εσωτερικών Συστηµάτων ∆ιαβάθµισης του πιστωτικού κινδύνου, η 

οποία αποτελείται µε τη σειρά της από:  

i) τη Θεµελιώδη προσέγγιση (Foundation Approach) και την  

ii) Εξελιγµένη προσέγγιση (Advanced Approach) 

Επιπλέον, η Επιτροπή Βασιλείας εισάγει τον υπολογισµό ελάχιστων 

κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου µε τρεις εξελικτικές 

προσεγγίσεις :  

α) του Βασικού ∆είκτη (Basic Indicator Approach),  

β) την Τυποποιηµένη (Standardised Approach) και  

γ) των Εξελιγµένων Μεθόδων Μέτρησης (Advanced Measurement 

Approach).   

Τέλος, στο νέο πλαίσιο υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων γίνεται 

από την Επιτροπή Βασιλείας για πρώτη φορά αναφορά στο λειτουργικό κίνδυνο και 

προβλέπονται ξεχωριστές κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει αντίστοιχων µεθοδολογιών 

µέτρησης. 

  

Πιστωτικός κίνδυνος – Τυποποιηµένη προσέγγιση 

  

Ως πιστωτικό κίνδυνο εννοούµε τον κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων των 

πιστούχων µιας Τράπεζας. Η τυποποιηµένη προσέγγιση αποτελεί την απλούστερη 

από τις µεθοδολογίες υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων ενώ ταυτόχρονα  

βελτιώνει ουσιαστικά την αντίστοιχη της “Βασιλείας Ι” αντανακλώντας όµως µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια τις µεταβολές του πιστωτικού κινδύνου.  

Επιπλέον, σε αντίθεση µε τα όσα ίσχυαν στη “Βασιλεία Ι” όπου το βασικό 

κριτήριο καθορισµού των συντελεστών στάθµισης πιστωτικού κινδύνου είναι η 

διάκριση µεταξύ των χωρών που ανήκουν στον Οργανισµό Οικονοµικής 
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Σταθερότητας και Ανάπτυξης και αυτών που δεν ανήκουν, στη “Βασιλεία ΙΙ” οι 

συγκεκριµένοι συντελεστές προσδιορίζονται µε τη χρήση των εκτιµήσεων της 

πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυµβαλλόµενων από εξωτερικούς οίκους 

αξιολόγησης. 

 Στην πράξη οι συντελεστές στάθµισης πιστωτικού κινδύνου επηρεάζουν 

άµεσα το κόστος χρηµατοδότησης µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται αντίστοιχα η 

προσφορά και η τιµολόγηση των τραπεζικών προϊόντων, δεδοµένου ότι τα πιστωτικά 

ιδρύµατα θα πρέπει να διατηρούν κεφάλαια, τα οποία ενέχουν κόστος κατ’ αναλογία 

του σταθµισµένου έναντι του κινδύνου του Ενεργητικού τους. Με τη δυνατότητα 

χρησιµοποίησης ευρύτερου φάσµατος τεχνικών µείωσης κινδύνου τα πιστωτικά 

ιδρύµατα είναι σε θέση πλέον να περιορίσουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις 

έναντι του πιστωτικού κινδύνου. 

 Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι προτάσεις της “Βασιλείας ΙΙ” για τον 

καθορισµό των σταθµίσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου µε βάση τις 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρίας Standard and Poοr’s  : 
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 Τα κυριότερα σηµεία της Τυποποιηµένης Προσέγγισης µπορούν να 

συνοψισθούν ως εξής :  

• Σύµφωνα λοιπόν µε το νέο πλαίσιο που προτείνει η Επιτροπή Βασιλείας, η 

στάθµιση των απαιτήσεων ενός πιστωτικού ιδρύµατος εξαρτάται από την 

φύση του αντισυµβαλλόµενου καθώς οι απαιτήσεις πλέον διαφοροποιούνται 

αν πρόκειται για το κράτος, ένα πιστωτικό ίδρυµα ή κάποια εταιρία.  

Επιπλέον, η στάθµιση των απαιτήσεων του Πιστωτικού Ιδρύµατος εξαρτάται 

από το είδος της απαίτησης, για παράδειγµα αν πρόκειται για οµόλογο, 

καταναλωτικό δάνειο, στεγαστικό δάνειο, καθώς επίσης και από την 

αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη/εκδότη από 

εξωτερικούς οίκους αξιολόγησης. Οι εξωτερικές αξιολογήσεις θα πρέπει να 

πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια σύµφωνα µε το “The new Basel Capital 

Accord”, που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2003 και θα υπόκειται στον έλεγχο 

των εθνικών εποπτικών αρχών. Εναλλακτικά το ίδιο έγγραφο προτείνει τη 

χρήση δηµοσιευµένων στοιχείων από οίκους αξιολόγησης εξαγωγικού 

εµπορίου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει τη µεθοδολογία του 

Οργανισµού Οικονοµικής Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τη στάθµιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας των κρατών.100 

• Η Επιτροπή Βασιλείας πλέον δίνει τη δυνατότητα στις εθνικές εποπτικές 

αρχές να αποφασίσουν για την ευνοϊκότερη κατά µια βαθµίδα µεταχείριση 

για τις απαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύµατος έναντι της χώρας που εδρεύει 

και οι οποίες είναι εκφρασµένες και έχουν χρηµατοδοτηθεί στο νόµισµα της 

χώρας αυτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το συγκεκριµένο θέµα προτείνει 

επίσης όχι µόνο την ευνοϊκότερη µεταχείριση, αλλά τη διατήρηση του 

ισχύοντος καθεστώτος στάθµισης µε συντελεστή 0%. Αυτό σηµαίνει ότι η 

Ελλάδα παρόλο που µε βάση την προτεινόµενη από την Επιτροπή Βασιλείας 

αξιολόγηση θα πρέπει να σταθµίζεται µε συντελεστή 20%, η Τράπεζα  της 

Ελλάδας θα µπορεί να επιτρέψει το χρέος του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε ευρώ 

να σταθµίζεται µε 0%. Αντίθετα το χρέος του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε ξένο 

                                            
100 Bank for International Settlements, Consultative Document, “Overview of the New Basel Capital 
Accord”, April 2003. 
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νόµισµα θα έχει το συντελεστή στάθµισης που αντιστοιχεί στην αξιολόγηση 

πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, δηλαδή 20% κατά την τρέχουσα 

περίοδο.   

• Η Επιτροπή Βασιλείας πλέον δίνει τη δυνατότητα στις εθνικές εποπτικές 

αρχές να εφαρµόσουν για τις τράπεζες και τις χρηµατιστηριακές εταιρίες µια 

από τις δύο προτεινόµενες επιλογές υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων, 

η εφαρµογή της οποίας όµως θα είναι υποχρεωτική για όλα τα πιστωτικά 

ιδρύµατα της επικράτειάς τους. Στην ουσία η πρώτη επιλογή συνδέει την 

αξιολόγηση των πιστωτικών ιδρυµάτων µε αυτήν της χώρας στην οποία 

εδρεύει, ενώ η δεύτερη βασίζεται στην ατοµική αξιολόγησή του από 

εξωτερικούς οίκους. Σύµφωνα µε την πρώτη επιλογή η στάθµιση κινδύνου 

του πιστωτικού ιδρύµατος θα είναι κατά µια κατηγορία δυσµενέστερη από τη 

χώρα προέλευσης, έχοντας ως ανώτατο όριο το 100%. Εξαίρεση όµως 

αποτελούν τα πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε κράτη τα οποία είναι 

αξιολογηµένα από Β- όπου το ανώτατο όριο θα είναι 150%. Η δεύτερη 

επιλογή παρέχει ευνοϊκότερη κατά µια  βαθµίδα µεταχείριση των απαιτήσεων 

έναντι πιστωτικών ιδρυµάτων µε αρχική λήξη µικρότερη ή ίση των τριών 

µηνών, έχοντας ως κατώτερο όριο το 20%. Εξαίρεση σε αυτή την περίπτωση 

αποτελούν τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι αξιολογηµένα χαµηλότερα από 

Β-. 

• Σχετικά µε τις απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων προτείνεται η περαιτέρω 

κατάτµηση των οµάδων πιστοληπτικής ικανότητας µε την εισαγωγή της 

οµάδας Α+ έως Α- και συντελεστή στάθµισης 50%, µε στόχο τελικά την 

ορθότερη και ακριβέστερη απεικόνιση του πιστωτικού κινδύνου των 

εταιριών. Πάντως µέχρι σήµερα πολύ λίγες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν 

αξιολογηθεί από διεθνώς αναγνωρισµένους οίκους αξιολόγησης. 

• Οι απαιτήσεις έναντι ηµεδαπών Οργανισµών του ∆ηµοσίου Τοµέα 

προτείνεται να έχουν την ίδια µεταχείριση µε αυτές των ηµεδαπών 

πιστωτικών ιδρυµάτων. Παρά ταύτα, οι εθνικές εποπτικές αρχές έχουν τη 

δυνατότητα να εξοµοιώνουν κατά περίπτωση τις απαιτήσεις έναντι ηµεδαπών 
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Οργανισµών του ∆ηµοσίου Τοµέα, είτε µε αυτές της χώρας προέλευσης είτε 

µε τις αντίστοιχες εταιρικές. 

• Τα δάνεια που είναι πλήρως εξασφαλισµένα µε υποθήκες αστικών ακινήτων 

σταθµίζονται µε συντελεστή 35%, ενώ εκείνα που είναι εξασφαλισµένα µε 

υποθήκες εµπορικών ακινήτων θα σταθµίζονται µε 100%. Παρόλα αυτά κάτω 

από ιδιαίτερα αυστηρές προϋποθέσεις παρέχεται η δυνατότητα στάθµισης µε 

συντελεστή 50% σε τµήµατα δανείων, τα οποία είναι εξασφαλισµένα µε 

υποθήκες εµπορικών ακινήτων . 

• Για το ανασφάλιστο τµήµα των ληξιπρόθεσµων άνω των 90 ηµερών 

απαιτήσεων, προτείνεται στάθµιση µε συντελεστή 100% και 150% µετά την 

αφαίρεση των ειδικών προβλέψεων από αυτό ανάλογα µε το ποσοστό 

κάλυψης του ληξιπρόθεσµου ποσού από ειδικές προβλέψεις. Με τον ίδιο 

τρόπο οι ληξιπρόθεσµες άνω των 90 ηµερών απαιτήσεις από στεγαστικά 

δάνεια θα σταθµίζονται µε συντελεστές 50% και 100% αντίστοιχα. 

• Όσον αφορά τα εκτός ισολογισµού στοιχεία, η κυριότερη αλλαγή αναφέρεται 

στον συντελεστή µετατροπής (Credit Conversion Factor) των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, αυτές δηλαδή που έχουν αρχική προθεσµία 

λήξης µέχρι ένα έτος, ο οποίος προτείνεται να διαµορφωθεί στο 20% από 0% 

που ήταν. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελούν οι υποχρεώσεις οι οποίες 

καθίστανται ανεπιφύλακτα ακυρώσιµες ή ακυρώνονται αυτόµατα χωρίς 

προειδοποίηση από το πιστωτικό ίδρυµα, λόγω επιδείνωσης της 

πιστοληπτικής ικανότητας του δανειζόµενου. 

• Η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας αναγνωρίζει πλέον τη 

διαφορετική φύση των εργασιών λιανικής τραπεζικής, εκτός των 

στεγαστικών δανείων, και επιβάλλει συντελεστή στάθµισης 75%, έναντι του 

100% που ίσχυε µε το καθεστώς της “Βασιλείας Ι”. Ο τοµέας της λιανικής 

τραπεζικής χαρακτηρίζεται από µεγάλο πλήθος δανείων και µικρά  υπόλοιπα 

ανά δάνειο, επιτυγχάνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη διαφοροποίηση του 

χαρτοφυλακίου και συνεπώς τη µείωση του αναλαµβανόµενου κινδύνου. Το 

χαρτοφυλάκιο της λιανικής τραπεζικής, το οποίο υπόκειται στον προληπτικό 

έλεγχο των εθνικών αρχών, περιλαµβάνει τα εξής κριτήρια :  
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•  οι δανειζόµενοι είναι φυσικά πρόσωπα ή µικρές επιχειρήσεις,  

•  το δάνειο έχει µια από τις παρακάτω µορφές : i) Ανανεώσιµες πιστώσεις ή 

γραµµές πιστωτικών ευχερειών στις οποίες περιλαµβάνονται οι πιστωτικές 

κάρτες και οι υπεραναλήψεις, ii) Καταναλωτικά δάνεια και iii) δάνεια προς 

µικρές επιχειρήσεις,   

•  το συνολικό πιστωτικό άνοιγµα προς έναν αντισυµβαλλόµενο δεν υπερβαίνει 

αφενός το ποσό του 1 εκατοµµυρίου € και αφετέρου το 0,2% του συνολικού 

χαρτοφυλακίου της λιανικής τράπεζας που εποπτεύεται. 

• Στο τµήµα της απαίτησης το οποίο καλύπτεται από την προεξοφληµένη αξία 

της εξασφάλισης θα εφαρµόζεται ένας ελάχιστος συντελεστής κεφαλαιακής 

απαίτησης που θα ισούται µε 15%. Ο συντελεστής αυτός θα περιορίζει την 

ικανότητα της τεχνικής µείωσης κινδύνου να αντισταθµίζει τον πιστωτικό 

κίνδυνο της απαίτησης αντανακλώντας µε αυτόν τον τρόπο τους 

υπολειπόµενους κινδύνους όπως ο νοµικός κίνδυνος. Ο συγκεκριµένος 

συντελεστής θέτει ένα ελάχιστο όριο κεφαλαιακής απαίτησης έναντι του 

πιστωτικού κινδύνου του δανειζόµενου ανεξάρτητα από το ύψος της 

εξασφάλισης/εγγύησης  ή ασφάλειας που έχει λάβει το πιστωτικό ίδρυµα.   

Σύµφωνα λοιπόν µε τη “Βασιλεία ΙΙ” καµία τεχνική µείωσης κινδύνου δεν 

µπορεί να εξαλείψει πλήρως τον πιστωτικό κίνδυνο και τη συνεπαγόµενη 

κεφαλαιακή απαίτηση. Στην καλύτερη περίπτωση το πιστωτικό ίδρυµα θα έχει 

ένα πιστωτικό άνοιγµα που θα ισούται µε 15% του αρχικού ανοίγµατος, 

διασφαλίζοντας έτσι ότι η κεφαλαιακή απαίτηση θα συναρτάται άµεσα από την 

πιστοληπτική ικανότητα του δανειζόµενου. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην 

περίπτωση που εγγυητής είναι το κράτος, η Κεντρική Τράπεζα ή κάποιο 

πιστωτικό ίδρυµα ο συντελεστής ισούται µε το µηδέν. 

• Τέλος το όριο του συντελεστή στάθµισης πιστωτικού κινδύνου της χώρας 

προέλευσης, δηλαδή αν προέρχεται από µέλη ή  µη µέλη του ΟΟΣΑ, παύει να 

ισχύει για τις απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων. Οι 

επιχειρήσεις και τα πιστωτικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής  ικανότητας 
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θα µπορούν να λαµβάνουν χαµηλότερο συντελεστή στάθµισης, µε κατώτατο 

όριο το 20%, από αυτόν της χώρας προέλευσης.101 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος – Προσέγγιση των Εσωτερικών Συστηµάτων 

∆ιαβάθµισης 

 

 Η υιοθέτηση της προσέγγισης των Εσωτερικών Συστηµάτων ∆ιαβάθµισης 

πιστωτικού κινδύνου αποτελεί το πιο καινοτόµο ίσως τµήµα των νέων προτάσεων 

για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων. Με τη χρήση τους τα 

πιστωτικά ιδρύµατα προσπαθούν να απαντήσουν σε ένα πολυσύνθετο ερώτηµα για 

κάθε πιστούχο. Το ερώτηµα είναι το εξής : “Ποιος είναι; Τι ικανότητες αποπληρωµής 

έχει; Που θα χρησιµοποιήσει τα κεφάλαια που ζητάει; Μέχρι τι ποσό θα πρέπει να 

χρηµατοδοτηθεί; Με τι περιθώριο επιτοκίου; Για πόση διάρκεια; Με ποιες 

εξασφαλίσεις; Θα εισπραχθούν τα χρήµατα τελικά; Και αν ναι κάτω από ποιες 

συνθήκες;” Η απάντηση στο σύνθετο αυτό ερώτηµα θα πρέπει να είναι απλή, 

περιεκτική, προβλέψιµη και να προκύπτει µέσα από σύγχρονες διαδικασίες. 

 Η τεχνολογία συµβάλλει στο να συνδυασθούν αποτελεσµατικά πληροφορίες 

χρήσιµες για τον κάθε πιστούχο όπως ο βαθµός συνέπειας στην αποπληρωµή 

προηγούµενων χρηµατοδοτήσεων, η αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων του 

χρηµατοδοτούµενου και η εξέταση ορισµένων ποιοτικών στοιχείων που απαιτούν 

κυρίως ανθρώπινη κρίση όπως η οργάνωση και η διοίκηση της εταιρίας, η 

καταλληλότητα του εξοπλισµού, η εκπαίδευση του προσωπικού κ.α.. Η “Βασιλεία 

ΙΙ” µέσω των Εσωτερικών Συστηµάτων ∆ιαβάθµισης προτείνει µια εξελικτική και 

κλιµακούµενη µεθοδολογία που αποτελείται από δύο επιµέρους προσεγγίσεις : 

α) τη Θεµελιώδη Προσέγγιση (Foundation Approach) και  

β) την Εξελιγµένη Προσέγγιση (Advanced Approach).   

Η προσέγγιση των Εσωτερικών Συστηµάτων ∆ιαβάθµισης θεµελιώνεται στις 

εσωτερικές πρακτικές αντιµετώπισης του πιστωτικού κινδύνου που 

χρησιµοποιούνται από κάποια πιστωτικά ιδρύµατα κατά την εκτίµηση του ύψους του 

                                            
101 Bank for International Settlements, Consultative Document, “Overview of The New Basel Capital 
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απαιτούµενου οικονοµικού κεφαλαίου για την κάλυψη έναντι των κινδύνων που 

αναλαµβάνουν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. 

 Σε αντίθεση µε τη διακριτή συνάρτηση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής 

ικανότητας που προτείνει η Τυποποιηµένη Προσέγγιση µε τους 5 συντελεστές 

στάθµισης  0%, 20%, 50%, 100%, 150%, η προσέγγιση των Εσωτερικών 

Συστηµάτων ∆ιαβάθµισης χρησιµοποιεί µια συνεχή συνάρτηση συντελεστών 

στάθµισης, αντανακλώντας την πλήρη εικόνα της πιστοληπτικής ικανότητας των 

αντισυµβαλλόµενων και της πιθανότητας αθέτησης της υποχρέωσής τους, 

παρέχοντας συνεπώς ακριβέστερη διαφοροποίηση του πιστωτικού κινδύνου. Στην 

πράξη η Επιτροπή Βασιλείας προτείνει σε µια κλίµακα 10 βαθµών, όπου το 1 να 

αντιστοιχεί στο χαµηλότερο ποσοστό αθέτησης και το 10 στο υψηλότερο. Έτσι ο 

συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας 8% να διαφοροποιείται σε συνάρτηση µε το 

ποσοστό αθέτησης που αντιστοιχεί σε κάθε βαθµίδα του εσωτερικού συστήµατος 

διαβάθµισης.   

Φυσικά η δηµιουργία και ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος δεν είναι 

καθόλου εύκολη υπόθεση, απαιτεί σηµαντικό χρόνο για την καταγραφή του 

ιστορικού, χρειάζεται συνέπεια και πειθαρχία στη χρησιµοποίησή του, ενώ πολύ 

σηµαντικό ρόλο κατέχει ο εποπτικός ορισµός της αθέτησης υποχρέωσης 

αντισυµβαλλόµενου. Αθέτηση υποχρέωσης ενός αντισυµβαλλόµενου θεωρείται όταν 

έχει συµβεί µια ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις :  

α) ύπαρξη ληξιπρόθεσµης οφειλής για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα των 90 

ηµερών,  

β) υφίστανται βάσιµες ενδείξεις ότι ο οφειλέτης είναι απίθανο να 

αποπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του χωρίς να χρειαστεί το πιστωτικό ίδρυµα 

να ενεργοποιήσει εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις. Τέτοιου είδους ενδείξεις θεωρούνται 

όταν σε σχέση µε τη συγκεκριµένη πιστοδότηση υπάρχει διαγραφή, πρόβλεψη ή 

διαγραφή οφειλών, όταν ο πιστούχος έχει καταθέσει αίτηση πτωχεύσεως .102 

                                                                                                                             
Accord”, April 2003. 
102 Χαραλαµπίδης Π. Μιχαήλ   (2004), “ Οι νέες προτάσεις για την αναθεώρηση του πλαισίου 
κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων: Παρουσίαση, Ανάλυση και Κριτική”, Ένωση 
Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2004. 
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Ανεξάρτητα πάντως από την επίσηµη  µέθοδο αξιολόγησης του πιστωτικού 

κινδύνου που θα επιλέξουν οι τράπεζες στα πλαίσια του νέου κανονιστικού πλαισίου 

της Βασιλείας ΙΙ, η εφαρµογή των νέων κανόνων προϋποθέτει οπωσδήποτε τη 

δηµιουργία ενός εσωτερικού συστήµατος διαβάθµισης, γιατί οι νέοι κανόνες 

επιβάλλουν την τακτική δηµοσιοποίηση της παρακάτω µεθοδολογίας σύµφωνα µε τις 

ενότητες 2 και 3 του Συµφώνου της Βασιλείας ΙΙ. 

 Η δοµής της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ενός 

αντισυµβαλλόµενου γίνεται βασιζόµενη στα παρακάτω στοιχεία : 

1. Στοιχεία Αγοράς (Soft Facts) 

• ∆οµή και προοπτικές του κλάδου 

• Στοιχεία ανταγωνισµού 

• Σχέσεις µε προµηθευτές και πελάτες 

• Ποικιλία και ποιότητα προϊόντων 

• ∆απάνες επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισµό 

• ∆απάνες για έρευνα και τεχνολογία. 

2. Στοιχεία ∆ιοίκησης (Soft Facts) 

• Επιχειρηµατική στρατηγική 

• Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, ικανότητες διοικούντων, θέµατα διαδοχής 

• ∆ιαφάνεια και αξιοπιστία 

• Εµπειρία από την επικοινωνία µε την Τράπεζα 

3. Οικονοµικά Στοιχεία (Hard Facts) 

• Εξέλιξη εσόδων και κερδοφορίας 

• ∆ιαχείριση κεφαλαίου κίνησης 

• Κεφαλαιακή δοµή και δανεισµός 

• Ρευστότητα, δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά 

• Τριετής οικονοµικός προγραµµατισµός 

4. Ειδικοί Κίνδυνοι (Soft and Hard Facts) 

• Μέγεθος και δοµή οµίλου 

• Εµπειρία συµπεριφοράς στην αγορά 
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• Άλλοι κίνδυνοι όπως περιβαντολλογικοί, εργασιακοί, παρουσία σε 

χώρους µε υψηλό πολιτικό κίνδυνο κ.τ.λ. 

5. Μακροοικονοµικοί – θεσµικοί κίνδυνοι 

• Ευαισθησία σε συγκυριακές αλλαγές (π.χ. τουρισµός) 

• Ευαισθησία σε θεσµικές αλλαγές (π.χ. φαρµακοβιοµηχανία) 

6. Υπάρχουσες εξασφαλίσεις σε κινητές αξίες, ακίνητα κ.τ.λ. 

 Η διαδικασία βαθµολόγησης του πελάτη ολοκληρώνεται µε τον σταθµισµένο 

συνδυασµό 

α) των αριθµητικών κριτηρίων µε τα οποία αποτυπώνεται η αξιολόγηση του πελάτη 

στα hard facts  µε  

β) τα ποιοτικά κριτήρια µε τα οποία αποτυπώνεται η αξιολόγηση του πελάτη στα soft 

facts, 

λαµβάνοντας υπόψη των εξασφαλίσεων που προσφέρονται
103. 

 Μετά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των 

αντισυµβαλλόµενων η δοµή καθώς και η λειτουργία της προσέγγισης των 

Εσωτερικών Συστηµάτων ∆ιαβάθµισης βασίζεται σε τέσσερα βασικά στάδια. 

 Το Πρώτο Στάδιο περιλαµβάνει την ταξινόµηση των στοιχείων ενεργητικού 

που συνθέτουν το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των πιστωτικών ιδρυµάτων σε πέντε 

βασικές κατηγορίες :104  

α) Απαιτήσεις από επιχειρήσεις οι οποίες συµπεριλαµβάνουν :   

• Χρηµατοδοτήσεις µεγάλων έργων (Project Finance) 

• Χρηµατοδοτήσεις  εµπορευµάτων(Commodities Finance) 

• Χρηµατοδοτήσεις  φυσικών περιουσιακών στοιχείων (Object Finance) 

• Χρηµατοδοτήσεις  εµπορικών ακινήτων (Income producing real estate) 

• Χρηµατοδοτήσεις  εµπορικών ακινήτων υψηλού κινδύνου (High volatility 

commercial real estate) 

                                            
103 Πουσκουρή-Reiche Άννα (1998), “Το νέο Σύµφωνο της Βασιλείας και Ανταγωνιστικότητα”, 
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Σελ. 5-9, 1998. 
104 Basle Committee on Banking Supervision: “The new Basel Capital Accord”, April 2003, par.183-

212 
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• Χρηµατοδοτήσεις µε εκχώρηση επιχειρηµατικών απαιτήσεων (purchase 

corporate receivables)  

β) Απαιτήσεις έναντι κρατών 

γ) Απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυµάτων και ΕΠΕΥ 

δ) Λιανική Τραπεζική 

• Στεγαστικά δάνεια 

• Αποδεκτά ανανεώσιµα πιστωτικά ανοίγµατα 

• Λοιπά δάνεια λιανικής τραπεζικής 

• Αγορά εκχωρούµενων απαιτήσεων λιανεµπορίου 

ε) Συµµετοχές και µετοχές 

 Στο δεύτερο στάδιο τα πιστωτικά ιδρύµατα για τις ανωτέρω απαιτήσεις θα 

πρέπει να παράγουν παραµέτρους πιστωτικού κινδύνου χρησιµοποιώντας είτε τη 

Θεµελιώδη Προσέγγιση είτε την Εξελιγµένη Προσέγγιση. Οι παράγωγοι 

πιστωτικού κινδύνου που θα πρέπει να παράγουν τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι :  

 

α) Η πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης του αντισυµβαλλόµενου  (Probability of 

Default) 

  

Ως πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης του αντισυµβαλλόµενου ορίζεται η 

µεγαλύτερη τιµή µεταξύ της πιθανότητας αθέτησης υποχρέωσης του 

αντισυµβαλλόµενου µε χρονικό ορίζοντα ενός έτους και ενός ελάχιστου ορίου 

0,03%. Το όριο του 0,03% δεν ισχύει για απαιτήσεις κρατών. Τα πιστωτικά ιδρύµατα 

θα πρέπει να ενηµερώνουν τις εποπτικές αρχές για τις εκτιµήσεις που κάνουν όσον 

αφορά την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης του αντισυµβαλλόµενου ανεξάρτητα 

από την προσέγγιση του Εσωτερικού Συστήµατος ∆ιαβάθµισης που θα 

χρησιµοποιούν. 

β) Αναµενόµενη ζηµιά σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης του 

αντισυµβαλλόµενου  (Loss Given Default)  

  

Ως αναµενόµενη ζηµιά σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης του 

αντισυµβαλλόµενου ορίζεται η εκτίµηση της µέσης αναµενόµενης ζηµίας ανά 
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απαίτηση που θα υποστεί το πιστωτικό ίδρυµα, στην περίπτωση που ο 

αντισυµβαλλόµενος δεν είναι σε  θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Για 

παράδειγµα αν η τιµή της LGD είναι 45% για µια απαίτηση αυτό σηµαίνει ότι το 

πιστωτικό ίδρυµα εκτιµά ότι θα υποστεί ζηµία ίση µε το 45% της αξίας της 

απαίτησης, στην περίπτωση που ο αντισυµβαλλόµενος δεν είναι σε θέση να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.   

Σύµφωνα µε τη Θεµελιώδη Προσέγγιση η LGD καθορίζεται από τις 

εποπτικές αρχές και µπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της 

συναλλαγής και τον τύπο της εξασφάλισης. Η Επιτροπή Βασιλείας ως αφετηρία 

προτείνει την υιοθέτηση της τιµής 45% και 75% για την LGD των ακάλυπτων 

απαιτήσεων πλήρους και µειωµένης εξασφάλισης αντίστοιχα. Σύµφωνα µε την 

Εξελιγµένη Προσέγγιση τα πιστωτικά ιδρύµατα έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιούν τις δικές τους εκτιµήσεις για το ύψος της LGD που αναλογεί σε κάθε 

περίπτωση.  

 

γ) Έκθεση έναντι του αντισυµβαλλόµενου σε περίπτωση αθέτησης της 

υποχρέωσης του (Exposure at Default – EAD) 

  

Η έκθεση έναντι του αντισυµβαλλόµενου σε περίπτωση αθέτησης της 

υποχρέωσής του αποτελεί ένα ακόµα στοιχείο πιστωτικού κινδύνου το οποίο 

προσδιορίζεται από το είδος της απαίτησης και στις περισσότερες περιπτώσεις 

ισούται µε το ονοµαστικό ποσό αυτής. Επίσης για µορφές απαιτήσεων εκτός 

ισολογισµού ή έκθεση έναντι του αντισυµβαλλόµενου συµπεριλαµβάνει και µια 

εκτίµηση του µελλοντικού δυνητικού δανεισµού πριν την αθέτηση της υποχρέωσής 

του. Στη  Θεµελιώδη Προσέγγιση των Εσωτερικών Συστηµάτων ∆ιαβάθµισης 

για στοιχεία εκτός ισολογισµού θα εφαρµόζεται πιστωτικός συντελεστής µετατροπής 

75% ανεξαρτήτως της διάρκειάς τους εφόσον αυτά δεν καθίστανται άνευ όρων 

ακυρώσιµα και είναι δεσµευτικά. Στην Εξελιγµένη Προσέγγιση η EAD δεν 

προσδιορίζεται µε βάση τις εσωτερικές εκτιµήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων.105 

                                            
105 Basle Committee on Banking Supervision: “The new Basel Capital Accord”, April 2003, par.280-
287 
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δ) Εναποµένουσα διάρκεια µέχρι τη λήξη των απαιτήσεων (Maturity-M) 

  

Για τα πιστωτικά ιδρύµατα όσο µεγαλύτερη ή µικρότερη είναι η εναποµένουσα 

διάρκεια µέχρι τη λήξη της απαίτησης τόσο µεγαλύτερος ή  µικρότερος αντίστοιχα είναι 

ο υποκειµενικός πιστωτικός κίνδυνος. Σύµφωνα µε τη Θεµελιώδη Προσέγγιση όλες οι 

απαιτήσεις θα αντιµετωπίζονται µε την ίδια µέση εναποµένουσα διάρκεια µέχρι τη λήξη, 

η οποία είναι ίση µε 2,5 χρόνια. Στην παραπάνω υπόθεση δεν συµπεριλαµβάνονται οι 

συναλλαγές συµφωνιών επαναφοράς (repo style transactions) για τις οποίες η 

εναποµένουσα διάρκεια µέχρι τη λήξη θα είναι 6 µήνες. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που θα 

εφαρµόσουν την Εξελιγµένη Προσέγγιση θα πρέπει να ενσωµατώσουν τις επιδράσεις 

της πραγµατικής εναποµένουσας διάρκειας µέχρι τη λήξη των απαιτήσεων στους 

συντελεστές στάθµισης πιστωτικού κινδύνου. Συνεπώς ο συντελεστής στάθµισης θα 

εξαρτάται από την πιθανότητα αθέτησης του αντισυµβαλλόµενου, την αναµενόµενη 

ζηµιά σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης του αντισυµβαλλόµενου και την 

πραγµατική διάρκεια της εναποµένουσας διάρκειας της απαίτησης η οποία δεν θα µπορεί 

να είναι µικρότερη του ενός έτους και θα περιορίζεται συµβατικά στα 5 έτη.106  

 Το Τρίτο Στάδιο στην λειτουργία των Εσωτερικών Συστηµάτων ∆ιαβάθµισης 

περιλαµβάνει τον υπολογισµό των συντελεστών στάθµισης πιστωτικού κινδύνου 

συνεπώς και των αντίστοιχων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η συνάρτηση που θα 

χρησιµοποιηθεί για τον  υπολογισµό του σταθµισµένου έναντι του πιστωτικού κινδύνου 

ενεργητικού είναι η εξής :  

(Κεφαλαιακή απαίτηση κάθε στοιχείου ενεργητικού ή κατηγορίας στοιχείων 

ενεργητικού) Χ (Έκθεση σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης αντισυµβαλλόµενου) 

Χ 12,5% .107 

 Στο Τέταρτο Στάδιο η Επιτροπή Βασιλείας διευκρινίζει ότι τα πιστωτικά 

ιδρύµατα που θέλουν να χρησιµοποιήσουν την προσέγγιση των Εσωτερικών 

                                            
106 Basle Committee on Banking Supervision: “The new Basel Capital Accord”, April 2003, par.288-
294 
107 Basle Committee on Banking Supervision: “The new Basel Capital Accord”, April 2003, par.342-
348 
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Συστηµάτων ∆ιαβάθµισης για σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας θα πρέπει να πληρούν 

11 συγκεκριµένες προϋποθέσεις : 

1. composition of minimum requirements, 

2. compliance with minimum requirements, 

3. rating system design,  

4. risk rating system operations, 

5. corporate governance and oversight, 

6. use of internal ratings, 

7. risk quantification, 

8. validation of internal estimates,  

9. supervisory LGD and EAD estimates,  

10. calculation of capital charges for equity exposures and 

11. disclosure requirements. 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα ελέγχονται ως προς τη συµµόρφωσή τους µε τις παραπάνω 

προϋποθέσεις από τις εθνικές εποπτικές αρχές.108 

 

Λειτουργικός Κίνδυνος 

 

Η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας ορίζει ως λειτουργικό κίνδυνο, 

τον κίνδυνο πραγµατοποίησης ζηµιών, ο οποίος µπορεί να προέλθει είτε από 

ανεπαρκείς ή εσφαλµένες εσωτερικές διαδικασίες, ανθρώπινο παράγοντα είτε από 

εξωτερικά αίτια. Ο συγκεκριµένος ορισµός περιλαµβάνει και τον νοµικό κίνδυνο ενώ 

ταυτόχρονα εξαιρούνται οι κίνδυνοι φήµης και στρατηγικής των πιστωτικών 

ιδρυµάτων
109.  

Η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει τρεις εναλλακτικές προσεγγίσεις για τον 

υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου, οι 

οποίες παρουσιάζουν µια βαθµιαία αυξανόµενη πολυπλοκότητα που αναµένεται να 

                                            
108 Basle Committee on Banking Supervision: “The new Basel Capital Accord”, April 2003, par.349-
500 
109 Basle Committee on Banking Supervision: “The new Basel Capital Accord”, April 2003, par.607 



 282 

επιφέρουν κλιµακούµενα µικρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Οι προσεγγίσεις αυτές 

είναι οι ακόλουθες: 

i. Η προσέγγιση του Βασικού ∆είκτη (The Basic Indicator Approach). 

ii. Η τυποποιηµένη Προσέγγιση (The Standardised Approach). 

iii. Οι Εξελιγµένες Μέθοδοι Μέτρησης (Advanced Measurement 

Approaches). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι για την ανάπτυξη των δυο (2) 

πρώτων προσεγγίσεων η Επιτροπή Βασιλείας βασιζόµενοι και στα αποτελέσµατα 

των διερευνητικών ποσοτικών µελετών που πραγµατοποίησε (QIS 1 & 2), εκτιµά ότι 

τα πιστωτικά ιδρύµατα διατηρούν κατά µέσο όρο το 12% του οικονοµικού τους 

κεφαλαίου για την αντιµετώπιση του λειτουργικού κινδύνου. Ωστόσο, λόγω έλλειψης 

ιστορικών στοιχείων λειτουργικών ζηµιών από τα περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα, 

η Επιτροπή Βασιλείας χρησιµοποιεί εναλλακτικά το µέγεθος του 12% του ελάχιστου 

εποπτικού, αντί του οικονοµικού, κεφαλαίου για την εκτίµηση του συντελεστή της 

προσέγγισης του Βασικού ∆είκτη και τη διαµόρφωση του πλαισίου ανάπτυξης της 

Τυποποιηµένης προσέγγισης. 

 

Η προσέγγιση του Βασικού ∆είκτη 

 

Η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει την προσέγγιση του Βασικού ∆είκτη µόνο 

για τράπεζες µε µικρό εύρος δραστηριοτήτων και περιορισµένη τοπική παρουσία. 

Στη µέθοδο του Βασικού ∆είκτη η κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του λειτουργικού 

κινδύνου καθορίζεται ως το γινόµενο ενός οικονοµικού δείκτη αντιπροσωπευτικού 

της δραστηριότητας του τραπεζικού συστήµατος, για παράδειγµα το gross income, 

µε έναν σταθερό συντελεστή α το ύψος του οποίου οριστικοποιήθηκε στο 15%. 

Συνεπώς ο µαθηµατικός τύπος υπολογισµού του απαιτούµενου κεφαλαίου για την 

κάλυψη των λειτουργικών κινδύνων ενός πιστωτικού ιδρύµατος είναι: 

    KBIA=GI x 15%  

όπου GI είναι ο µέσος όρος του ακαθάριστου εισοδήµατος της τράπεζας τα 

τελευταία τρία χρόνια και KBIA  είναι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για λειτουργικό 

κίνδυνο. Η Επιτροπή της Βασιλείας ορίζει τα µικτά έσοδα ως τα καθαρά έσοδα 
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επιτοκίου πλέον των καθαρών µη επιτοκιακών εσόδων όπως αυτά ορίζονται από τις 

εθνικές εποπτικές αρχές ή και τα εθνικά λογιστικά πρότυπα. Το µέγεθος αυτό θα 

πρέπει να : (α) είναι προ προβλέψεων, (β) εξαιρεί πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές 

από την πώληση τίτλων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και (γ) µην περιλαµβάνει 

ανόργανα ή έκτακτα έσοδα καθώς και τα έσοδα από ασφαλιστικές εταιρίες.110  

 

Τυποποιηµένη προσέγγιση 

 

Η Τυποποιηµένη Προσέγγιση προτείνεται από την Επιτροπή Βασιλείας ως ένα 

µεταβατικό στάδιο των Εξελιγµένων Μεθόδων Μέτρησης λόγω του ότι η τελευταία 

απαιτεί σηµαντικό χρονικό διάστηµα για την εφαρµογή της ώστε να υπάρχει η 

υποδοµή να υποδεχθεί τον συγκεκριµένο τρόπο λειτουργίας. Από την άλλη πλευρά η 

Τυποποιηµένη Προσέγγιση είναι µια εξελιγµένη παραλλαγή του Βασικού ∆είκτη 

καθώς αναγνωρίζει ότι ο λειτουργικός κίνδυνος διαφοροποιείται ανάλογα µε τον 

τοµέα επιχειρηµατικής δράσης. 

Οι δραστηριότητες του κάθε πιστωτικού ιδρύµατος κατανέµονται σε 

συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς τοµείς, εποπτικά καθορισµένους. Η κεφαλαιακή 

απαίτηση έναντι του λειτουργικού κινδύνου προσδιορίζεται για κάθε επιχειρηµατικό 

τοµέα ως το γινόµενο του δείκτη που αντιπροσωπεύει την έκθεση του συγκεκριµένου 

τοµέα στο λειτουργικό κίνδυνο επί ένα σταθερό εποπτικά καθορισµένο συντελεστή 

β. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τους επιχειρηµατικούς τοµείς, τις 

συµπεριλαµβανόµενες δραστηριότητες και τους προτεινόµενους από την Επιτροπή 

της Βασιλείας συντελεστές β. 

 

 

 

 

 

 

                                            
110 Basle Committee on Banking Supervision: “The new Basel Capital Accord”, April 2003, par.612-
614 
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Πίνακας 40: Χαρτογράφηση Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων 

 

Χαρτογράφηση Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων 

 Επιχειρηµατικός τοµέας Β ∆ραστηριότητες 

Χρηµατοδότηση µεγάλων 

επιχειρήσεων 

18% Επιχειρηµατική Τραπεζική 
Χρηµατοδότηση κεντρικών/τοπικών 
κυβερνήσεων 
Επενδυτική Τραπεζική 
Συµβουλευτικές υπηρεσίες 

Ε
π
εν

δ
υ
τι

κ
ή

 Τ
ρ
α

π
εζ

ικ
ή

 

∆ιαπραγµάτευση και 

πωλήσεις 

18% Πωλήσεις, market making 

∆ιαχείριση ιδίων θέσεων, διαχείριση 

διαθεσίµων 

Λιανική Τραπεζική 12% Λιανική τραπεζική 

∆ιαχείριση περιουσίας ιδιωτών, 

∆ιαχείριση πιστωτικών καρτών 

Εµπορική Τραπεζική 15% Χρηµατοδότηση έργων, 

κτηµατοµεσιτεία, εµπορική 

χρηµατοδότηση, χρηµατοδοτική 

µίσθωση.  

Πληρωµές και 

∆ιακανονισµοί 

18% Υπηρεσίες πελατών 

Π
α
ρ
α
δ
ο
σ

ια
κ
ές

 Τ
ρ
α

π
εζ

ικ
ές

 Ε
ρ
γα

σ
ίε

ς 

 Υπηρεσίες πρακτόρευσης  15% Θεµατοφυλακή, 

Εταιρική εκπροσώπηση 

Corporate Trust 

∆ιαχείριση περιουσιακών 

στοιχείων 

12% ∆ιαχείριση διακεκριµένων κεφαλαίων 

∆ιαχείριση κεφαλαίων 

Λ
ο
ιπ

ές
 

ερ
γα

σ
ίε

ς 

Λιανική Χρηµατοµεσιτεία 12% Λιανική χρηµατοµεσιτεία 

 

Συνεπώς, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα υπολογίζονται µε αυτή τη µέθοδο θα 

δίνονται από τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: 

   KTSA= Σ (GI1-8 x β1-8) 

όπου GI1-8 το ακαθάριστο εισόδηµα της τράπεζας τα τελευταία τρία έτη για όλους 

τους επιχειρηµατικούς τοµείς, 

και β1-8 οι προτεινόµενοι συντελεστές για τους επιχειρηµατικούς τοµείς. 

Ο συντελεστής β κάθε τοµέα επιχειρηµατικής δραστηριότητας αντανακλά τη 

σχέση που υπάρχει µεταξύ των λειτουργικών ζηµιών του κλάδου και του αντίστοιχου 
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δείκτη του πιστωτικού ιδρύµατος. Το άθροισµα των κεφαλαιακών απαιτήσεων των 

επιµέρους τοµέων δραστηριότητας αποτελεί στη συνολική κεφαλαιακή απαίτηση του 

πιστωτικού ιδρύµατος έναντι του λειτουργικού κινδύνου. Τέλος θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα για να µπορέσουν να εφαρµόσουν την 

Τυποποιηµένη Προσέγγιση θα πρέπει να εκπληρώνουν κάποιες προϋποθέσεις που 

θέτει η Επιτροπή της Βασιλείας. 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα εκτός από την Τυποποιηµένη Προσέγγιση µπορούν 

έπειτα από έγκριση των εθνικών εποπτικών αρχών να χρησιµοποιήσουν για τον 

υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου την 

Εναλλακτική Τυποποιηµένη Προσέγγιση. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή τη µέθοδο οι 

τράπεζες θα µπορούν να υπολογίζουν το απαιτούµενο κεφάλαιο έναντι του 

λειτουργικού κινδύνου µε την ίδια µεθοδολογία όπως και στην Τυποποιηµένη 

Προσέγγιση για τους 6 επιχειρηµατικούς τοµείς εκτός από αυτούς των Retail και 

Commercial Banking. 

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις δύο αυτές κατηγορίες θα υπολογίζονται ως 

εξής: ο µέσος όρος των τριών τελευταίων ετών του συνόλου των απαιτήσεων της 

τράπεζας πολλαπλασιάζεται µε ένα συντελεστή 0,035 και θα αντικαταστήσει το 

ακαθάριστο εισόδηµα των συγκεκριµένων επιχειρηµατικών τοµέων ως το δείκτη 

έκθεσης. Οι συντελεστές β για τους επιχειρηµατικούς τοµείς παραµένει αµετάβλητος. 

Συνεπώς οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τους συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς 

τοµείς θα είναι: 

  KRB = 0,035 x LARB · βRB και KCB = 0,035 x LACB · βCB. 

όπου LARB, LACB είναι ο µέσος όρος των τριών τελευταίων ετών των συνολικών 

απαιτήσεων στο Retail και Commercial Banking αντίστοιχα. 

Με την Εναλλακτική Τυποποιηµένη Προσέγγιση οι τράπεζες θα µπορούν να 

ενοποιήσουν τις κατηγορίες του Retail και Commercial Banking, αν το επιθυµούν, µε 

τη µόνη διαφορά ότι θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν το µεγαλύτερο συντελεστή β που 

αντιστοιχεί στους δυο τοµείς, δηλαδή β=15%. Παρόµοια, οι τράπεζες που δεν θα 

είναι σε θέση να διαχωρίσουν τις δραστηριότητες στους υπόλοιπους 6 
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επιχειρηµατικούς τοµείς, µπορούν να ενοποιήσουν τις δραστηριότητες αυτές 

χρησιµοποιώντας τον συντελεστή β=18%.111  

 

Εξελιγµένη Μέθοδος Μέτρησης 

 

Η Επιτροπή της Βασιλείας αναγνωρίζοντας το εύρος των εσωτερικών 

διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη και επιθυµώντας να ενθαρρύνει την συνέχιση 

της ανάπτυξης τους θέτει κάποια ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που θα πρέπει να 

πληρούν οι τράπεζες έτσι ώστε οι µέθοδοι αυτές να είναι εποπτικά αποδεκτές. Η 

φιλοσοφία της Επιτροπής της Βασιλείας είναι ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει 

να αναπτύσσουν εσωτερικές διαδικασίες, οι οποίες θα βασίζονται σε ιστορικά 

στοιχεία και εφόσον πληρούν συγκεκριµένα εποπτικά κριτήρια θα επιτρέπεται να 

χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Οι 

Εξελιγµένες Μέθοδοι Μέτρησης περιλαµβάνουν µια σειρά από µεθοδολογίες οι 

οποίες είναι οι εξής: Εσωτερικές Μέθοδοι Μέτρησης, Μέθοδοι Κατανοµής Ζηµιών 

και Μέθοδοι Καρτών Επιδόσεων. 

 

Εσωτερικές Μέθοδοι Μέτρησης (Internal Measurement Approaches) 

 

Κατά την εφαρµογή της µεθόδου αυτής τα πιστωτικά ιδρύµατα υπολογίζουν τις 

κεφαλαιακές τους απαιτήσεις βασιζόµενοι στην εκτίµηση των αναµενόµενων 

λειτουργικών ζηµιών, υποθέτοντας ότι η σχέση που συνδέει τις αναµενόµενες και µη 

αναµενόµενες ζηµιές είναι σταθερή. 

 

Μέθοδοι κατανοµής Ζηµιών (Loss distribution approaches) 

 

Οι µέθοδοι αυτοί διαφέρουν από τις Εσωτερικές Μεθόδους Μέτρησης στο ότι 

στοχεύουν στην απευθείας εκτίµηση των µη αναµενόµενων ζηµιών και όχι µέσω µιας 

υπόθεσης για τη σχέση τους µε τις αναµενόµενες. Έτσι η συνολική κεφαλαιακή 

                                            
111 Basle Committee on Banking Supervision: “The new Basel Capital Accord”, April 2003, reference 
91, page 122 
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απαίτηση αποτελεί το άθροισµα των επιµέρους “Μέγιστων ∆υνητικών Ζηµιών” 

(VaR) έναντι του λειτουργικού κινδύνου µε την υπόθεση ότι οι ζηµιές του κάθε 

συνδυασµού σχετίζονται πλήρως µεταξύ τους. 

 

Μέθοδοι Καρτών Επιδόσεων (Scorecards) 

 

Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο η κεφαλαιακή απαίτηση προσδιορίζεται σε 

συνολικό επίπεδο και κατανέµεται στους διάφορους τοµείς δραστηριότητας. Η 

συνολική όπως και οι επιµέρους κεφαλαιακές απαιτήσεις µεταβάλλονται διαχρονικά 

ανάλογα µε τις επιδόσεις που εµφανίζει ο κάθε τοµέας και το πιστωτικό ίδρυµα 

συνολικά. Ο προσδιορισµός των κεφαλαιακών απαιτήσεων στηρίζεται στις 

µεταβολές του περιβάλλοντος κινδύνου ή των ελέγχων του κάθε τοµέα 

δραστηριότητας. Οι µέθοδοι των Καρτών Επιδόσεων διαφέρουν από τις άλλες δυο 

µεθόδους καθώς ο σχεδιασµός τους αντανακλά τις µεταβολές κατάλληλα 

επιλεγµένων δεικτών κινδύνου για κάθε τοµέα δραστηριότητας και όχι απευθείας 

εκτιµήσεις του κινδύνου. 

Οι Εσωτερικές Μέθοδοι Μέτρησης, οι Μέθοδοι κατανοµής ζηµιών και οι 

Μέθοδοι καρτών επιδόσεων αποτελούν ένα βασικό στοιχείο µε το οποίο η Επιτροπή 

Βασιλείας αποδεικνύει ότι σε θέµατα λειτουργικού κινδύνου λαµβάνει υπόψη της 

περισσότερο ποιοτικά κριτήρια παρά στατιστικές µετρήσεις και γενικότερα ποσοτικά 

κριτήρια
112.  

Σχετικά λοιπόν µε τον λειτουργικό κίνδυνο η Επιτροπή της Βασιλείας επιτρέπει 

τη µερική χρήση των τριών µεθόδων ως εξής: για κάποιες κατηγορίες 

δραστηριοτήτων επιτρέπεται η χρήση της προσέγγισης του Βασικού ∆είκτη ή της 

Τυποποιηµένης Προσέγγισης ενώ για κάποιες άλλες της Εξελιγµένης Μεθόδου 

Μέτρησης. Σε κάθε περίπτωση το κάθε πιστωτικό ίδρυµα θα πρέπει να εκπληρώνει 

τις βασικές προϋποθέσεις που ορίζονται από την Επιτροπή της Βασιλείας για την 

χρήση της κάθε προσέγγισης. Ένα πιστωτικό ίδρυµα που θα έχει πάρει έγκριση για 

                                            
112 Χαραλαµπίδης Π. Μιχαήλ   (2004), “ Οι νέες προτάσεις για την αναθεώρηση του πλαισίου 
κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων: Παρουσίαση, Ανάλυση και Κριτική”, Ένωση 
Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2004. 
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την υιοθέτηση κάποιας µεθόδου δεν θα µπορεί να µεταβεί σε κάποια άλλη πιο απλή 

ίσως µέθοδο χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των εποπτικών αρχών γιατί τότε πραγµατικά 

υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κεφαλαιακού arbitrage. 

 

1.2.2 Πυλώνας ΙΙ: Εποπτικές ∆ιαδικασίες ανασκόπησης και 

αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών 

ιδρυµάτων. 

 

Το περιεχόµενο του ∆εύτερου Πυλώνα της Επιτροπής της Βασιλείας αφορά 

κυρίως στην ανάπτυξη µιας συνεπούς διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης της 

κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων διεθνώς. Στο ∆εύτερο Πυλώνα 

πλέον καταγράφονται οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρµόζουν οι Εποπτικές Αρχές 

για να εξετάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των µεθόδων που εφαρµόζουν οι 

τράπεζες για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και κατά πόσο αυτές 

συνάδουν µε τη φιλοσοφία του Πυλώνα Ι. Συγκεκριµένα, µέσω του ∆εύτερου 

Πυλώνα οι Εποπτικές Αρχές καθορίζουν τη διαδικασία ελέγχου των µηχανισµών που 

εφαρµόζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα για τη µέτρηση, διαχείριση και άµβλωση των 

κινδύνων που αναλαµβάνουν καθώς και τα βασικά κριτήρια και αρχές που διέπουν το 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου που έχουν υιοθετήσει. 

Ο ∆εύτερος Πυλώνας µέσω της εποπτικής διαδικασίας έχει δύο βασικούς 

στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες έχουν ικανοποιητική 

επάρκεια κεφαλαίου για να αντεπεξέλθουν στο ρίσκο που ενέχει η αγορά τους και ο 

δεύτερος στόχος είναι να παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα στις τράπεζες για τη 

βελτίωση της ποιότητας διαχείρισης κινδύνων καθώς το κεφάλαιο δεν πρέπει να 

αποτελεί υποκατάστατο της συνεπούς και σωστής διαχείρισης κινδύνων
113. 

 Η Επιτροπή της Βασιλείας έχει καθορίσει τέσσερις (4) βασικές αρχές της 

εποπτικής διαδικασίας αξιολόγησης οι οποίες είναι οι εξής: 

(α) Εσωτερική διαδικασία εκτίµησης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας. 

                                            
113 Basle Committee on Banking Supervision: “The new Basel Capital Accord”, April 2003, par.678-
681 
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(β) Εποπτική αξιολόγηση εσωτερικών εκτιµήσεων κεφαλαιακής επάρκειας και 

συµµόρφωσης µε ελάχιστα επίπεδα. 

(γ) Επιβολή διακράτησης υψηλότερων από τα ελάχιστα όρια κεφαλαίων. 

(δ) ∆ιενέργεια εποπτικών ελέγχων. 

Συνοπτικά οι τέσσερις αυτές αρχές αλλά και γενικότερα η διάρθρωση του ∆εύτερου 

Πυλώνα φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα. 

 

∆ιάγραµµα 2: Πυλώνας ΙΙ  
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Πυλώνας ΙΙ: 
Εποπτικές 
∆ιαδικασίες 
Κεφαλαιακής 
Επάρκειας 

Τέσσερις 
Βασικές 
Αρχές 

Βασικές 
Περιοχές 

Ενδιαφέροντος 

Εσωτερική 
∆ιαδικασία 

εκτίµησης συνολικής 
κεφαλαιακής 
επάρκειας 

Εποπτική Αξιολόγηση 
εσωτερικών εκτιµήσεων 
κεφαλαιακής επάρκειας 
και συµµόρφωσης µε 

ελάχιστα επίπεδα 

Επιβολή 
διακράτησης 

υψηλότερων από 
τα ελάχιστα όρια 

κεφαλαίων   

∆ιενέργεια 
εποπτικών 
ελέγχων 

Επιτοκιακός 
κίνδυνος 

τραπεζικού 
χαρτοφυλακίου 

Λειτουργικος 
κίνδυνος 

Πιστωτικός 
Κίνδυνος 

Ορισµός 
Αθέτησης 

υποχρέωσης 

Προσοµοίωση 
καταστάσεων 

κρίσης 

Κίνδυνος 
συγκέντρωση

ς 

Υπολειπόµε
νοι κίνδυνοι 

Τιτλοποίηση 
απαιτήσεων 
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(α) Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να αναπτύξουν αφενός διαδικασίες για την 

αξιολόγηση της συνολικής κεφαλαιακής τους επάρκειας σε συνάρτηση µε το είδος 

των κινδύνων που αναλαµβάνουν και αφετέρου τη στρατηγική για τη διατήρηση του 

σωστού επιπέδου κεφαλαιακής επάρκειας. 

Η διαδικασία εκτίµησης της κεφαλαιακής επάρκειας θα πρέπει να περιλαµβάνει 

τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Επίβλεψη και εποπτεία από την ανώτατη διοίκηση του πιστωτικού 

ιδρύµατος. 

• Επαρκείς και τεκµηριωµένες διαδικασίες εκτίµησης του απαιτούµενου 

κεφαλαίου έναντι των αναλαµβανόµενων κινδύνων. 

• Περιεκτική αξιολόγηση και καθιέρωση συστήµατος παρακολούθησης και 

αναφοράς των αναλαµβανόµενων κινδύνων. 

• ∆ιενέργεια εσωτερικών ελέγχων
114.  

(β) Οι Εποπτικές αρχές θα πρέπει να εξετάζουν και να αξιολογούν την εκτίµηση της 

κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων βάσει των εσωτερικών 

µηχανισµών τους και την επίπτωση των στρατηγικών επιλογών τους καθώς επίσης 

και την ικανότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων να παρακολουθούν και να 

επιβεβαιώνουν ότι οι δείκτες κεφαλαιακής τους επάρκειας βρίσκονται στα επίπεδα 

που οι Εποπτικές Αρχές ορίζουν. Σε περίπτωση που τα εποπτικά όργανα δεν 

ικανοποιούνται από τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενεργούν για τα εν λόγω 

θέµατα θα πρέπει να προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες και να λαµβάνουν τα 

κατάλληλα µέτρα
115.  

(γ) Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν από τα 

πιστωτικά ιδρύµατα να διατηρούν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας υψηλότερους από 

τα ελάχιστα προβλεπόµενα όρια. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πρώτου Πυλώνα 

αποσκοπούν στην ύπαρξη ενός κατάλληλου κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας για 

την αντιµετώπιση των αβεβαιοτήτων που επηρεάζουν το σύνολο του τραπεζικού 

                                            
114 Basle Committee on Banking Supervision: “The new Basel Capital Accord”, April 2003, par.683-
685 
 
115 Basle Committee on Banking Supervision: “The new Basel Capital Accord”, April 2003, par.704-
714 
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κλάδου. Η Επιτροπή Βασιλείας υποστηρίζει µέσω του ∆ευτέρου Πυλώνα ότι θα 

πρέπει οι εποπτικές αρχές να απαιτούν από τα πιστωτικά ιδρύµατα τη διατήρηση 

κεφαλαίων υψηλότερων από τα ελάχιστα απαιτούµενα ικανά να αντιµετωπίσουν τους 

ενδεχόµενους ειδικούς κινδύνους και αβεβαιότητες ακόµα και σε ατοµική βάση.116  

(δ) Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να επεµβαίνουν εγκαίρως για να 

αποτρέψουν τη µείωση των κεφαλαίων κάτω από τα ελάχιστα όρια που απαιτούνται 

ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες των κινδύνων που συνδέονται µε τις στρατηγικές 

επιλογές κάθε τράπεζας. Επιπλέον οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να απαιτούν την 

άµεση λήψη διορθωτικών ενεργειών όταν το κεφάλαιο δεν διατηρείται σταθερό ή δεν 

επανέρχεται στα επιθυµητά επίπεδα.117  

Μετά από τις τέσσερις αυτές αρχές του ∆εύτερου Πυλώνα διαπιστώνεται ότι 

δηµιουργούνται νέες υποχρεώσεις και προκλήσεις τόσο για τα πιστωτικά ιδρύµατα 

όσο όµως και για τις εποπτικές αρχές. Ταυτόχρονα µέσα από αυτές τις τέσσερις 

αρχές, η Επιτροπή της Βασιλείας δίνει ιδιαίτερη έµφαση σε µια νέα νοοτροπία που 

διαµορφώνεται και η οποία θέλει να δείξει ότι δεν αρκεί µόνο να εντοπίζεται ο 

κίνδυνος και να µετρούνται οι ενδεχόµενες συνέπειες, αλλά πρέπει ωστόσο να 

αξιολογούνται οι διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί για τη διεκπεραίωση κάθε 

δραστηριότητας σε ότι αφορά την οργάνωσή τους, την πληρότητα και 

αποτελεσµατικότητα τους και το βαθµό συµµόρφωσης προς αυτές. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης από την Επιτροπή της Βασιλείας και στη 

συσχέτιση που υπάρχει µεταξύ του ύψους κεφαλαίων που απαιτούνται για τους 

κινδύνους που αναλαµβάνουν τα πιστωτικά ιδρύµατα και της αποτελεσµατικότητας 

των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου που έχουν 

υιοθετήσει. Το συµπέρασµα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι η ανάληψη 

αυξηµένων κινδύνων δεν αντιµετωπίζεται µόνο µε την αύξηση των κεφαλαίων αλλά 

θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για τη συνεχή βελτίωση των µεθόδων διαχείρισης 

                                                                                                                             
 
116 Basle Committee on Banking Supervision: “The new Basel Capital Accord”, April 2003, par.715-
716 
 
117 Basle Committee on Banking Supervision: “The new Basel Capital Accord”, April 2003, par.717-
718 
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των κινδύνων και την ενίσχυση των ελεγκτικών διαδικασιών, ενώ τέλος η ύπαρξη 

επαρκών κεφαλαίων δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρείται ότι υποκαθιστά 

τυχών σηµαντικές αδυναµίες στις διαδικασίες που έχει υιοθετήσει κάποια τράπεζα. 

Επιπλέον, η Επιτροπή της Βασιλείας κρίνει ότι ειδικά θέµατα που αναφέρονται 

στον επιτοκιακό κίνδυνο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, καθώς και στον πιστωτικό 

και λειτουργικό κίνδυνο τα οποία δεν αντιµετωπίζονται άµεσα στα πλαίσια του 

Πρώτου Πυλώνα θα πρέπει να αντιµετωπιστούν άµεσα στα πλαίσια του ∆εύτερου 

Πυλώνα και της διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης. Ειδικότερα για τον πιστωτικό 

κίνδυνο τα πεδία ενδιαφέροντος εστιάζονται κυρίως:  

(α) σε καταστάσεις προσοµοίωσης κρίσεων στην προσέγγιση των Εσωτερικών    

Συστηµάτων ∆ιαβάθµισης,  

(β) σε εποπτικό ορισµό αθέτησης υποχρέωσης αντισυµβαλλόµενου,  

(γ) σε υπολειπόµενους κινδύνους (νοµικός, τεκµηρίωσης, ρευστότητας),  

(δ) σε κινδύνους συγκέντρωσης και  

(ε) σε τιτλοποίηση απαιτήσεων. 

 

1.2.3 Πυλώνας ΙΙΙ: Πειθαρχία της Αγοράς 

 

Με την εισαγωγή του Τρίτου Πυλώνα από την Επιτροπή της Βασιλείας στη 

“Βασιλεία ΙΙ”, για πρώτη φορά η πειθαρχία της αγοράς αποκτά έναν τόσο σαφή ρόλο  

στο σύνολο του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τα πιστωτικά ιδρύµατα. Από την 

στιγµή που οι κεφαλαιακές απαιτήσεις καθορίζονται µε τους τρόπους που είδαµε 

στον Πρώτο Πυλώνα επιβάλλεται να υπάρχει σύνεση στη συµπεριφορά των 

τραπεζών που θα βοηθήσει γενικότερα τις εποπτικές αρχές στη σύγκλιση των 

µεθοδολογιών που θα εφαρµόζουν. 

Στο επόµενο διάγραµµα φαίνεται η δοµή του Τρίτου Πυλώνα του νέου πλαισίου 

που εισάγει η Επιτροπή της Βασιλείας. 
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∆ιάγραµµα 3: Πυλώνας ΙΙΙ 
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Ο Τρίτος αλληλένδετος και συµπληρωµατικός Πυλώνας προσπαθεί να επιβάλλει 

την πειθαρχία στην αγορά µέσω της δηµοσιοποίησης στοιχείων και εποµένως στην 

ενίσχυση της διαφάνειας. Η Επιτροπή της Βασιλείας ζητάει πλέον την έγκαιρη και 

ακριβή δηµοσιοποίηση στοιχείων ώστε να µπορούν οι επενδυτές και οι 

συµµετέχοντες στην αγορά να κατανοούν και να αξιολογούν καλύτερα τους 

αναλαµβανόµενους κινδύνους καθώς και τις µεθόδους διαχείρισής τους. 

Μέσω του Τρίτου Πυλώνα η Επιτροπή της Βασιλείας επιχειρεί να επιβάλλει 

κανόνες στη διαφάνεια της αγοράς εκχωρώντας στις ίδιες τις αγορές σηµαντικό 

µέρος του εποπτικού έργου. Με αυτόν τον τρόπο οι αγορές θα συµβάλλουν στην 

αποτελεσµατική εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος καθώς θα απαιτούν 

για κάθε πιστωτικό ίδρυµα υψηλότερο ή χαµηλότερο κόστος κεφαλαίων, ανάλογα µε 

το ύψος των αναλαµβανόµενων κινδύνων και τις διαδικασίες και µεθοδολογίες 

διαχείρισής του. 

Εφαρµόζοντας τις νέες προτάσεις της Επιτροπής Βασιλείας, η έµφαση για τη 

δηµοσιοποίηση των στοιχείων µετατοπίζεται από τη λογιστική και 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση στην ανάλυση των κινδύνων και της κεφαλαιακής 

επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων. Παράλληλα, η Επιτροπή της Βασιλείας 

αναγνωρίζει ότι υπάρχει η ανάγκη δηµιουργίας ενός πλαισίου δηµοσιοποίησης 

στοιχείων υπό τον Πυλώνα ΙΙΙ, το οποίο όµως δεν θα έρχεται σε σύγκρουση µε τις 

απαιτήσεις των λογιστικών προτύπων που έχουν ευρύτερο πεδίο εφαρµογής . 

Στην πράξη η Επιτροπή της Βασιλείας συνδέει άµεσα τον Πρώτο και τον Τρίτο 

Πυλώνα καθώς η δηµοσιοποίηση στοιχείων που απαιτεί είναι αναγκαία προκειµένου 

να επιτραπεί σε ένα πιστωτικό ίδρυµα να εφαρµόσει µια συγκεκριµένη µεθοδολογία 

για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πυλώνα Ι. Σύµφωνα λοιπόν 

µε τις νέες προτάσεις τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να σχεδιάσουν και να 

γνωστοποιήσουν την πολιτική που θα εφαρµόσουν για την δηµοσιοποίηση των 

στοιχείων, η οποία όµως θα έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό τους Συµβούλιο. Η 

πολιτική αυτή για να εγκριθεί θα πρέπει να καλύπτει τη στρατηγική και τους στόχους 

του πιστωτικού ιδρύµατος στον τοµέα αυτόν. 
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Σύµφωνα µε τις νέες προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας η δηµοσιοποίηση 

ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων θα πρέπει να καλύπτει τους παρακάτω τέσσερις 

βασικούς τοµείς: 

• Τις γενικές αρχές, εγκεκριµένες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, πολιτικής 

δηµοσιοποίησης των στοιχείων. 

• Το πεδίο εφαρµογής του εποπτικού πλαισίου. 

• Την κεφαλαιακή διάρθρωση και επάρκεια. 

• Το ύψος των ανοιγµάτων και την αξιολόγηση των αναλαµβανοµένων 

κινδύνων. 

Σίγουρα όσα προτείνει η Επιτροπή της Βασιλείας για τον Τρίτο Πυλώνα είναι 

κάτι καινοτόµο για την αγορά όµως οι νέες απαιτήσεις δηµοσιοποίησης στοιχείων 

περιλαµβάνουν σηµαντικές διαφορές από την πρακτική που εφαρµόζουν µέχρι 

σήµερα τα πιστωτικά ιδρύµατα. Ο όγκος των στοιχείων που ζητάει η Επιτροπή της 

Βασιλείας να δηµοσιεύουν τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι σηµαντικός όπως επίσης 

είναι σύνθετες και οι παρεχόµενες πληροφορίες. 

Επιπλέον, η Επιτροπή της Βασιλείας επιθυµεί η δηµοσίευση των στοιχείων να 

γίνεται τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο ή συχνότερα αν τα δηµοσιευµένα στοιχεία 

µεταβάλλονται συχνά. Προκειµένου να µειώσει τον όγκο της δηµοσιοποίησης η 

Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει την εφαρµογή του ελέγχου “σηµαντικότητας” 

(Test of Materiality) καθορίζοντας πλέον ως σηµαντική µια πληροφορία όπου η 

παράλειψη ή εσφαλµένη διατύπωσή της θα µπορούσε να αλλάξει ή να επηρεάσει την 

εκτίµηση ή την απόφαση του αποδέκτη της. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο παραπάνω 

ορισµός της “σηµαντικότητας” είναι συνεπής µε τα ∆ιεθνή αλλά και πολλά Εθνικά 

Λογιστικά Πρότυπα 118. 

Μετά από την συνοπτική παρουσίαση των Τριών Πυλώνων του νέου καθεστώτος 

κεφαλαιακής επάρκειας που προτείνει η Επιτροπή της Βασιλείας θα πρέπει να 

σηµειώσουµε ότι ίσως το πιο κρίσιµο στοιχείο είναι η οµαλή αλληλεπίδραση µεταξύ 

των τριών πυλώνων από το οποίο θα εξαρτηθεί η αποτελεσµατικότητα του νέου 

                                            
118 Basle Committee on Banking Supervision: “The new Basel Capital Accord”, April 2003, par.766-
768 
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πλαισίου στα εξής δύο βασικά σηµεία: (α) την ενίσχυση των εργαλείων των 

εποπτικών αρχών και της πειθαρχίας της αγοράς και (β) την προώθηση της 

υιοθέτησης πιο προηγµένων τεχνικών διαχείρισης κινδύνων εκ µέρους των 

πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Το νέο σύµφωνο κεφαλαιακής επάρκειας προβλέπει αυξηµένη διακριτική 

ευχέρεια των εποπτικών αρχών, σε σχέση µε τη “Βασιλεία Ι” όσον αφορά την 

εφαρµογή των Τριών Πυλώνων και ιδίως το πώς αυτοί θα αλληλεπιδρούν στην 

πράξη. Η εφαρµογή του γεγονότος αυτού στην πράξη καθιστά αναγκαία τη 

µεγαλύτερη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών, έτσι ώστε να επιτευχθούν διεθνώς 

ίσοι όροι ανταγωνισµού. Το συγκεκριµένο θέµα έχει λάβει σηµαντική θέση και στις 

προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς έχει συνειδητοποιηθεί η 

αναγκαιότητα πιο οµοιόµορφων προσεγγίσεων σε χρηµατοπιστωτικές αγορές όπου 

λόγω και του ενιαίου νοµίσµατος θεωρούνται σε µεγάλο βαθµό ενοποιηµένες. 

 

1.2.4 Συµπεράσµατα για νέο καθεστώτος κεφαλαιακής επάρκειας και 

η εφαρµογή του 

 

Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία 

σχετικά µε την αναθεώρηση του εποπτικού πλαισίου της κεφαλαιακής επάρκειας των 

πιστωτικών ιδρυµάτων κινούνται σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς από την 

αρχή κιόλας καλύπτει περιπτώσεις πιστωτικού κινδύνου που µε το καθεστώς της 

“Βασιλείας Ι” η κάλυψη δεν ήταν επαρκής µε αποτέλεσµα να µην εφαρµόζονται ίσοι 

όροι ανταγωνισµού στην αγορά. 

Οι προτεινόµενες προσεγγίσεις του Πρώτου Πυλώνα για τον υπολογισµό των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου, σε σχέση µε την 

“Βασιλεία Ι” είναι περιεκτικότερες, ακριβέστερες και πιο ευαίσθητες στις µεταβολές 

του κινδύνου, παρέχοντας ταυτόχρονα µεγαλύτερο φάσµα τεχνικών άµβλυνσης του 

πιστωτικού κινδύνου και ακριβέστερη αποτύπωση της αξίας αυτών. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας µε την αναθεώρηση του τρόπου υπολογισµού των 

ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων και την αναγνώριση των τεχνικών µείωσης του 

πιστωτικού και των άλλων κινδύνων, επιδιώκει να µειωθεί η απόκλιση που υπήρχε 
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ανάµεσα στα εποπτικά ίδια κεφάλαια και τα οικονοµικά κεφάλαια. Οι νέες προτάσεις 

θα βοηθήσουν να αυξηθεί η ευαισθησία των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των 

κινδύνων, γεγονός που διασφαλίζει ότι πλέον όσες τράπεζες αναλαµβάνουν 

µεγαλύτερους κινδύνους θα τηρούν και τα αντίστοιχα κεφάλαια για την κάλυψή τους. 

Ταυτόχρονα µε το νέο Σύµφωνο και τις απαιτήσεις που θέτει, θα υπάρχουν 

ενδεχοµένως µεγαλύτερες πιθανότητες να αντιµετωπίζονται άµεσα προβλήµατα 

κεφαλαιακής επάρκειας από τις εποπτικές αρχές αλλά και τις τράπεζες. 

Η Τυποποιηµένη Προσέγγιση αλλά και η Εξελιγµένη Προσέγγιση µπορούν να 

βρουν εφαρµογή σε όλες τις βασικές κατηγορίες απαιτήσεων έναντι δανειοληπτών 

που ανήκουν στον επιχειρηµατικό τοµέα, το δηµόσιο τοµέα και το τραπεζικό τοµέα.  

Οι συντελεστές στάθµισης κινδύνου παρουσιάζουν µεγάλη διαφοροποίηση και 

ποικιλία στην Εξελιγµένη Προσέγγιση όµως ακόµα και στην Τυποποιηµένη 

Προσέγγιση είναι περισσότεροι από αυτούς που ίσχυαν στην “Βασιλεία Ι”. 

Συγκεκριµένα θυµίζουµε ότι για τις εταιρίες µε την υψηλότερη διαβάθµιση 

πιστοληπτικής ικανότητας αντιστοιχεί συντελεστής στάθµισης κινδύνου 20% ενώ 

έχουν δηµιουργηθεί και νέες κατηγορίες κινδύνων 50% και 150%.  

Βέβαια σε αυτήν την περίπτωση θα µπορούσε να είχε προβλεφθεί περαιτέρω 

κατάτµηση των οµάδων και των συντελεστών κινδύνου, όπως για παράδειγµα η 

εισαγωγή στάθµισης 75% ώστε η προσέγγιση αυτή να καταστεί ο προθάλαµος, για 

την υιοθέτηση της Θεµελιώδους Προσέγγισης για λιγότερα αναπτυγµένα πιστωτικά 

ιδρύµατα. 

Και στις δυο προσεγγίσεις οι συντελεστές στάθµισης κινδύνου για τους 

δανειολήπτες που είναι τράπεζες και δηµόσιοι φορείς είναι παραπλήσιο όπως και για 

τις επιχειρήσεις, ενώ έχει προβλεφθεί και συντελεστής στάθµισής κινδύνου 0% για 

τους δηµόσιους φορείς υπό την προϋπόθεση ότι η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας 

είναι τουλάχιστον ΑΑ-, όπως συνέβαινε και στην “Βασιλεία Ι” για τις χώρες του 

ΟΟΣΑ. Σχετικά µε τις τράπεζες οι εποπτικές αρχές οφείλουν να εφαρµόζουν µία από 

τις δύο παρακάτω εναλλακτικές µεθόδους: (α) Οι συντελεστές στάθµισης κινδύνου 

να εξαρτώνται από την αντίστοιχη πιστοληπτική ικανότητα των χωρών στις οποίες 

εδρεύουν οι τράπεζες ή (β) οι συντελεστές στάθµισης κινδύνου µπορεί να βασίζονται 
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σε εξωτερικές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας των ιδίων των 

τραπεζών
119.   

Το γεγονός και µόνο ότι επιτρέπεται η χρήση εσωτερικών µεθόδων µέτρησης των 

κινδύνων αποτελεί σίγουρα καινοτοµία που περιορίζει την πιθανότητα να 

απαρχαιωθεί το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο. Με τη χρήση των εσωτερικών µεθόδων 

µέτρησης των κινδύνων µπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα το πλεονέκτηµα που 

διαθέτουν οι τράπεζες ως προς την πληροφόρηση µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

ακριβέστερη αντιστοίχιση µεταξύ των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων και των στόχων 

για τα οικονοµικά κεφάλαια. Ωστόσο η χρήση και µόνο της εξελιγµένης προσέγγισης 

αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα ώσπου να αναπτυχθούν πλήρως ανεπτυγµένα 

εσωτερικά υποδείγµατα πιστωτικού κινδύνου. 

Η εποπτική αξιολόγηση που προβλέπει ο ∆εύτερος Πυλώνας εισάγει την 

υποχρέωση των εποπτικών αρχών να αξιολογούν την επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων 

των τραπεζών µε βάση στοιχεία όπως την πείρα και την ποιότητα της διοίκησης κάθε 

τράπεζας, την επιθυµία της να αναλαµβάνει κινδύνους και το βαθµό επάρκειας των 

συστηµάτων και των ελέγχων διαχείρισης κινδύνων που διαθέτει. Μέσα από τις νέες 

προτάσεις δίνεται η δυνατότητα στις εποπτικές αρχές να αναλαµβάνουν 

πρωτοβουλίες για διορθωτικές κινήσεις το οποίο σίγουρα αναβαθµίζει το ρόλο τους. 

Από την άλλη όµως το κείµενο διαβούλευσης της Επιτροπής Τραπεζικής 

Εποπτείας της Βασιλείας δεν δίνει ιδιαίτερα σαφή κατεύθυνση για τη δράση των 

εποπτικών αρχών, ενώ ταυτόχρονα το αυξηµένο κόστος που απαιτείται για την 

εποπτική αξιολόγηση θα µπορούσε να είναι ένα σοβαρό εµπόδιο στην όλη 

προσπάθεια. Για να µπορεί να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά ο δεύτερος πυλώνας θα 

πρέπει να αναβαθµιστούν αφενός οι εξουσίες των εποπτικών αρχών και αφετέρου να 

αρθούν, όπου υπάρχουν, νοµικά καλύµµατα που θα µπορούν να εµποδίσουν το έργο 

τους. 

Το σοβαρότερο πρόβληµα που θα αντιµετωπιστεί στην πράξη είναι οι διαφορές 

που υπάρχουν στις εποπτικές πρακτικές από χώρα σε χώρα. Εάν δεν υπάρξουν πιο 

συγκεκριµένα πρότυπα για σαφέστερη συνεργασία µεταξύ των αρχών των χωρών 

                                            
119 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο , “ Το Νέο καθεστώς κεφαλαιακής επάρκειας από 
την σκοπιά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας”, Μάιος  2001.  
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δύσκολα θα διασφαλιστεί η συνεπής και οµοιόµορφη εφαρµογή των νέων προτάσεων 

της Επιτροπής της Βασιλείας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί µια ειδική περίπτωση που µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί η διεθνής συνεργασία λόγω του ότι διαθέτει εναρµονισµένη 

κοινοτική νοµοθεσία τόσο για τον τραπεζικό τοµέα όσο και για τους τοµείς της 

κεφαλαιαγοράς και των ασφαλειών, αλλά και λόγω της σηµαντικής ενοποίησης των 

χρηµαταγορών και των κεφαλαιαγορών µετά την εισαγωγή του ενιαίου νοµίσµατος. 

Σε ένα τέτοιο ενοποιηµένο περιβάλλον θα ήταν χρήσιµο να υπάρξει και µια σύγκλιση 

των εποπτικών πρακτικών. 

Με την εισαγωγή του Τρίτου Πυλώνα για πρώτη φορά η πειθαρχία της αγοράς 

αποκτά τόσο σαφή ρόλο. Από τη στιγµή µάλιστα που οι κεφαλαιακές απαιτήσεις 

έναντι του πιστωτικού κινδύνου θα καθορίζονται µε αρκετά υποκειµενικό τρόπο, η 

ανάµιξη των συµµετεχόντων στην αγορά, στον έλεγχο των συστηµάτων διαχείρισης 

κινδύνων και κατανοµής κεφαλαίων των τραπεζών µπορεί να επιβάλλει µια 

συνετότερη συµπεριφορά των πιστωτικών ιδρυµάτων που µελλοντικά θα συµβάλλει 

στη σύγκλιση των µεθόδων που εφαρµόζουν οι εποπτικές αρχές.  

Η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας επιδιώκει να θεσπιστούν 

δεσµευτικές υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης οικονοµικών στοιχείων µε δυνατότητα 

διορθωτικών ενεργειών σε περιπτώσεις µη δηµοσιοποίησης ή ανεπαρκούς 

δηµοσιοποίησης στοιχείων. Οι υποχρεώσεις αυτές των πιστωτικών ιδρυµάτων θα 

αφορούν τρεις σηµαντικούς τοµείς: 

 (α) την κεφαλαιακή επάρκεια και τη σύνθεση του κεφαλαίου,  

(β) την έκθεση σε κινδύνους και τις µεθόδους διαχείρισης αυτών και  

(γ) τα διάφορα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οµίλους που καλύπτει το νέο 

Σύµφωνο.  

Η έγκαιρη και ακριβής δηµοσιοποίηση στοιχείων µπορεί να συντελέσει στην 

άµβλυνση του προβλήµατος που προκύπτει όταν αρκετές τράπεζες θα 

χρησιµοποιήσουν αδιαφανείς διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης. 

Με µια πρώτη ανάγνωση και µόνο των Νέων Προτάσεων για την Αναθεώρηση 

του πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων αντιλαµβάνεται ο 

ερευνητής ότι πρόκειται για ένα πλαίσιο προτάσεων ιδιαίτερα πολύπλοκο το οποίο 
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περιλαµβάνει λεπτοµερειακή διάρθρωση και το οποίο εκτείνεται σε πλήθος σελίδων. 

Ιδιαίτερα αντιλαµβάνεται κανείς ότι ο Πυλώνας Ι και λιγότερο οι άλλοι δύο πυλώνες 

ενδέχεται να αυξήσουν σηµαντικά το κόστος υλοποίησής τους µε αποτέλεσµα να 

οδηγηθούµε τελικά σε καταστρατήγηση των βασικών στόχων του νέου πλαισίου που 

είναι η αποφυγή κεφαλαιακών απαιτήσεων και συνθήκες άνισου ανταγωνισµού. 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει άµεσα να προχωρήσουν στη δροµολόγηση των 

διαδικασιών σχεδιασµού και εκτίµησης του κόστους υλοποίησης των νέων 

προτάσεων της Επιτροπής της Βασιλείας. Το κόστος αυτό συνιστάται από τα δύο 

επιµέρους κόστη τα οποία είναι:  

(α) το κόστος µετάβασης από το υφιστάµενο εποπτικό καθεστώς στο νέο, στο 

οποίο κόστος συµπεριλαµβάνεται το σταδιακό κόστος µετάβασης από τις 

απλούστερες στις πιο εξελιγµένες προσεγγίσεις του νέου πλαισίου και  

(β) το τρέχον κόστος δηλαδή το κόστος συµµόρφωσης µε το νέο εποπτικό 

πλαίσιο σε συνεχή βάση ακόµα και όταν ολοκληρωθεί πλέον η µετάβαση. Τα 

πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει στο κόστος υλοποίησης να συµπεριλάβουν την 

προσαρµογή των υφιστάµενων ή την ανάπτυξη νέων συστηµάτων διοικητικής 

πληροφόρησης, διαχείρισης κινδύνων, πληροφοριακών συστηµάτων και συστηµάτων 

διαχείρισης βάσεων δεδοµένων όπως επίσης και την εκπαίδευση του υπάρχοντος 

προσωπικού ή την πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού για να ανταποκριθεί στις 

νέες απαιτήσεις. 

Σύµφωνα µε µελέτη της τράπεζας Credit Suisse Group το κόστος µετάβασης στις 

εναλλακτικές προσεγγίσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου εκτιµάται ότι θα κυµανθεί:       

(α) από 2 εκατοµµύρια $ ως 4 εκατοµµύρια $ για τα πιστωτικά ιδρύµατα µικρού 

µεγέθους τα οποία θα υιοθετήσουν την Τυποποιηµένη Προσέγγιση ,  

(β) από 200 εκατοµµύρια $ ως 400 εκατοµµύρια $ για τα µεσαίου µεγέθους πιστωτικά 

ιδρύµατα που θα υιοθετήσουν τη Θεµελιώδη Προσέγγιση των Εσωτερικών 

Συστηµάτων ∆ιαβάθµισης και  
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(γ) από 300 εκατοµµύρια $ ως 600 εκατοµµύρια $ για τα πιστωτικά ιδρύµατα µεγάλου 

µεγέθους που θα υιοθετήσουν την Εξελιγµένη Προσέγγιση των Εσωτερικών 

Συστηµάτων ∆ιαβάθµισης
120.  

Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να ολοκληρώσουν σύντοµα το έργο του 

σχεδιασµού των απαραίτητων διαδικασιών και συστηµάτων για τη συλλογή, 

επεξεργασία, ανάλυση και επαλήθευση της απαραίτητης πληροφορίας σχετικά µε τον 

πιστωτικό και  λειτουργικό κίνδυνο καθώς επίσης και των τεχνικών µείωσής τους. Τα 

πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να εκπονήσουν προγράµµατα δράσης για τον 

σχεδιασµό των διαδικασιών, την εκτίµηση του κόστους υλοποίησης καθώς και την 

εφαρµογή του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας µε βάση τα ακόλουθα βήµατα: 

1. Η ∆ιοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος θα πρέπει να διασφαλίζει την 

ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου διαχείρισης του κεφαλαίου καθώς επίσης 

και την ύπαρξη κατάλληλων συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων και 

εσωτερικών ελέγχων.   

2. Ανάπτυξη διαδικασιών εκτίµησης της κεφαλαιακής επάρκειας σε σχέση µε 

τους αναλαµβανόµενους κινδύνους και στρατηγική για τη διατήρηση της 

κεφαλαιακής επάρκειας στο επιθυµητό επίπεδο. 

3. ∆ηµιουργία διαδικασιών από τη ∆ιοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος για τη 

δηµόσια γνωστοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης 

κινδύνων. 

4. Καταγραφή όλων των διαφορετικών εσωτερικών συστηµάτων διαβάθµισης 

πιστωτικού κινδύνου και αξιολόγηση της αρτιότητας τους σε σχέση µε τις 

οδηγίες που έχουν δοθεί από τη “Βασιλεία ΙΙ”. 

5. Εναρµόνιση της ταξινόµησης των χαρτοφυλακίων των πιστωτικών 

ιδρυµάτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νέου πλαισίου. 

6. Σχεδιασµός ιστορικών βάσεων δεδοµένων µε στοιχεία απαραίτητα για τα 

Εσωτερικά Συστήµατα ∆ιαβάθµισης. 

                                            
120 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο , “ ∆ιεθνής Συνεργασία στον τοµέα της εποπτείας”, 
Μάιος  2002 
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7. Αξιολόγηση της πιστοδοτικής πολιτικής των πιστωτικών ιδρυµάτων έτσι 

ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο λαµβάνουν υπόψη τους, τις εσωτερικές 

εκτιµήσεις διαβάθµισης πιστωτικού κινδύνου. 

8. Αξιολόγηση της πολιτικής των προβλέψεων έναντι επισφαλών 

απαιτήσεων. 

9. Αξιολόγηση της στρατηγικής και των πολιτικών που χρησιµοποιούνται για 

την µείωση του πιστωτικού κινδύνου. 

10. Σχεδιασµός της στρατηγικής για την πολιτική διαχείρισης του 

λειτουργικού κινδύνου. 

Κλείνοντας την παρουσίαση των Τριών Πυλώνων της “Βασιλείας ΙΙ” µπορούµε 

να πούµε ότι οι νέες προτάσεις οδηγούν σε µια πρωτοφανή εποπτική αλλαγή, η οποία 

είναι σίγουρο ότι θα έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές πτυχές στις δραστηριότητες 

των πιστωτικών ιδρυµάτων. Η εκτενής, πολύπλοκη και λεπτοµερής ανάλυση που 

περιέχουν και οι Τρεις Πυλώνες δίνουν άµεσα την εντύπωση πως οι προτάσεις αυτές 

κινούνται προς µια κατεύθυνση η οποία θα πρέπει να στηριχθεί από τους µετέχοντες 

στη αγορά. 

Η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας έχοντας την εµπειρία της 

“Βασιλείας Ι” επανέρχεται µετά από χρόνια µε νέες προτάσεις, οι οποίες αποσκοπούν 

στο να εδραιώσουν στον χώρο των πιστωτικών ιδρυµάτων τη σύνεση και το 

ρεαλισµό έτσι ώστε τόσο οι τράπεζες όσο και οι δανειζόµενοι να υπολογίζουν µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια και υπευθυνότητα το κεφάλαιο που απαιτείται για τους 

δεδοµένους κινδύνους που αναλαµβάνουν. Επιπλέον, η Επιτροπή της Βασιλείας 

επιθυµεί να επιβάλλει µια οµοιοµορφία κριτηρίων έτσι ώστε οι συνδυασµοί 

κεφαλαίων και κινδύνων να ελέγχονται και να αξιολογούνται από τις εποπτικές αρχές 

µε τα ίδια κριτήρια και πρότυπα για όλες τις τράπεζες και όλους τους δανειζόµενους 

µιας δεδοµένης τάξης κινδύνου. 

Τέλος, η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας µέσα από τις προτάσεις 

της βάζει δυο βασικές προτεραιότητες. Επιδιώκει, λοιπόν, τη διαφάνεια και την 

αποτελεσµατικότητα έτσι ώστε τόσο οι τράπεζες όσο και οι δανειζόµενοι να έχουν 

ισχυρό κίνητρο να καταγράφουν και να εµφανίζουν µε ειλικρίνεια την 

πραγµατικότητα αλλά και να διαχειρίζονται πιο ευεργετικά τους κινδύνους που 
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αναλαµβάνουν µε τις δραστηριότητές τους. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή της Βασιλείας 

πιστεύει ότι η δηµιουργία ίσων όρων ανταγωνισµού σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό 

επίπεδο καθώς και η δίκαιη µεταχείριση των δανειζόµενων ανάλογα µε την 

αξιολογηµένη πιστοληπτική τους ικανότητα αποτελούν στοιχεία που οφείλει να 

παρέχει η αγορά σε όσους συµµετέχουν σε αυτήν. 
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Κεφάλαιο 2: ∆ιασφάλιση της Σταθερότητας του Τραπεζικού 

Συστήµατος 

 

Το 1989 τέθηκαν οι βάσεις για την σωστή διαµόρφωση και υλοποίηση ενός 

πλαισίου, η εφαρµογή του οποίου θα συντελούσε σηµαντικά ώστε να τεθούν οι 

βασικές αρχές για τη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος 

µέσω της “Βασιλείας Ι”. Η Επιτροπή της Βασιλείας προσπάθησε να βοηθήσει το 

τραπεζικό σύστηµα να αντιµετωπίσει κρίσεις παρόµοιες µε αυτές που είχαν 

συντελεστεί τα προηγούµενα χρόνια. 

Στις προηγούµενες ενότητες βέβαια είδαµε διάφορα παραδείγµατα τραπεζών που 

χρεοκόπησαν, στα οποία υπήρξε δόλος. Στην πραγµατικότητα, όµως, µια τράπεζα 

υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να φθάσει στα όρια της πτώχευσης ακόµα και αν δεν 

υπάρχει δόλος. Αυτό µπορεί να συµβεί γιατί οι τράπεζες µετατρέπουν τις 

βραχυπρόθεσµες καταθέσεις σε µακροπρόθεσµα στοιχεία του ενεργητικού, όπως τα 

εµπορικά δάνεια. Οι καταθέσεις των αποταµιευτών µπορούν εύκολα να 

ρευστοποιηθούν από τους καταθέτες ενώ αντίστοιχα τα δάνεια δεν µπορούν να 

ρευστοποιηθούν άµεσα. 

Οι τράπεζες είναι σε θέση να αντέξουν αυτή την ασυµµετρία όσο οι αναλήψεις 

από τους καταθέτες συµβαίνουν σε τυχαία χρονικά διαστήµατα ενώ τα δάνεια 

παραµένουν στην κατοχή των τραπεζών. Στην περίπτωση που χαθεί η εµπιστοσύνη 

των καταθετών στην φερεγγυότητα της τράπεζας τότε οι καταθέτες αντιµετωπίζουν 

ένα σοβαρό δίληµµα. Ενώ λοιπόν θα µπορούσαν να δεχθούν να κερδίσουν 

περισσότερο αφήνοντας τις καταθέσεις τους στην τράπεζα και να αφήσουν την 

τράπεζα να επενδύσει αυτά τα διαθέσιµα, τελικά το ενδιαφέρον τους, τους οδηγεί 

στην άµεση ανάληψη των χρηµάτων. Έχοντας να αντιµετωπίσει αυτή την 

κατάσταση, µια τράπεζα µπορεί να ρευστοποιήσει τις επενδύσεις της, δεχόµενη 

πιθανόν µια µείωση στην πραγµατική αξία των δανείων της ή ακόµα χειρότερα 

µπορεί να βρεθεί αντιµέτωπη µε µια δυσανάλογη ανάπτυξη των κακών δανείων της, 

τα οποία µπορούν να δηµιουργήσουν µια έλλειψη φερεγγυότητας της τράπεζας. 

Η κατάρρευση µιας τράπεζας όµως µπορεί να έχει αλυσιδωτές επιδράσεις και σε 

άλλες τράπεζες.  Ο “πανικός” αυτός των καταθετών να προχωρήσουν στην ανάληψη 



 306 

των χρηµάτων τους από µία τράπεζα µπορεί να οδηγήσει σε έναν “πανικό” 

γενικευµένο σε όλες τις τράπεζες και να έχει έτσι συνέπειες για όλη την τραπεζική 

αγορά και στο σύστηµα πληρωµών γεγονός που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 

σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Η αποτυχία µιας τράπεζας να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της µπορεί άµεσα να έχει αντίκτυπο στους πιστωτές της. 

Σε περίπτωση που δηµιουργηθεί µια κατάσταση όπως αυτή περιγράφεται 

παραπάνω, η Κεντρική Τράπεζα της χώρας θα πρέπει να είναι σε θέση να διαθέσει 

περισσότερο ρευστό στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα έτσι ώστε να εξαλείψει 

προσωρινά προβλήµατα ρευστότητας στις τράπεζες και να εµποδίσει µε αυτόν τον 

τρόπο να δηµιουργηθεί µια κρίση η οποία θα ήταν πλέον συστηµική. Η Κεντρική 

Τράπεζα σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι σε πλήρη συνεργασία µε τους 

ανθρώπους που ασκούν την προληπτική εποπτεία για να διαπιστώσουν την 

πραγµατική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η συγκεκριµένη τράπεζα αλλά και 

τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτό το σηµείο. 

Ο οργανισµός που ασκεί εποπτεία στο συγκεκριµένο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

καθώς και η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να διαπιστώσουν αν η τράπεζα 

αντιµετώπισε προσωρινό πρόβληµα ρευστότητας αλλά παραµένει φερέγγυα. Σε 

αυτήν την περίπτωση η Κεντρική Τράπεζα καλώς έπραξε και λειτούργησε ως 

∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής. Οι τράπεζες συµβάλλουν καθηµερινά στην 

αποτελεσµατικότητα  του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µεταφέροντας καταθέσεις 

σε αποδοτικές επενδύσεις έχοντας την εµπιστοσύνη των πελατών της και της 

Κεντρικής Τράπεζας. 

Η εµπιστοσύνη αυτή θα πρέπει να υπάρχει από την Κεντρική Τράπεζα αλλά µέχρι 

το σηµείο που δεν δηµιουργείται “ηθικός κίνδυνος”. Αυτό σηµαίνει ότι η κάθε 

τράπεζα δεν µπορεί να αναλαµβάνει κάθε φορά τα ρίσκα που επιθυµεί σκεπτόµενη 

ότι πάντα θα υπάρχει η Κεντρική Τράπεζα να βοηθήσει σε οποιαδήποτε δύσκολη 

στιγµή. Η Κεντρική Τράπεζα δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να δεσµεύεται ότι 

κάθε φορά όταν µια τράπεζα αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας θα επεµβαίνει 

καθώς εκτός των άλλων υπάρχουν περιπτώσεις πτωχεύσεων που προήλθαν από δόλο.  

Γνωστό είναι το παράδειγµα των ΗΠΑ την δεκαετία του 1980 όταν 1140 οργανισµοί 

καταθέσεων και δανεισµού όπως και 1395 τράπεζες κατέρρευσαν µε κύρια αιτία τον 
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κακό συγχρονισµό λήξης των δανείων και το λάθος χειρισµό στην έκδοση των 

δανείων. Παρόµοιο φαινόµενο δηµιουργήθηκε και στη Σουηδία στη δεκαετία του 

1990. 

 

2.1 Το ∆ίχτυ Ασφαλείας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

 

Από την παραπάνω ανάλυση είναι φανερό ότι τα τραπεζικά συστήµατα είναι 

επιρρεπή σε συστηµικές κρίσεις οι οποίες εκδηλώνονται µε τη µορφή της αλυσιδωτής 

µετάδοσης προβληµάτων ρευστότητας ή και φερεγγυότητας από µία τράπεζα σε 

άλλες. Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και 

ταυτόχρονα η αποτροπή της δηµιουργίας όλων αυτών των αλυσιδωτών αντιδράσεων 

µεταξύ των τραπεζών καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση διαφόρων προληπτικών 

µέτρων και πολιτικών. Το σύνολο όλων αυτών των πολιτικών διασφάλισης συνθέτει 

το γνωστό “δίχτυ ασφαλείας” του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.   

Το “δίχτυ ασφαλείας” του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος αποτελείται από 

πέντε διαφορετικές πολιτικές, η καθεµία από τις οποίες έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και 

σηµασία στην προφύλαξη ή ανακοπή στην εξέλιξη των κρίσεων. Τα πέντε λοιπόν 

συστατικά αυτά, είναι:  

α) οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας λειτουργίας,  

β) η προληπτική εποπτεία,  

γ) η παρεµβατική πολιτική,  

δ) η εγγύηση των καταθέσεων και  

ε) ο ∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής (lender of last resort). 

Στη συνέχεια θα αναλύσουµε τα πέντε αυτά συστατικά του “δίχτυ ασφαλείας” για 

να διαπιστώσουµε τη συµβολή τους στη διασφάλιση σταθερότητας του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

 

α) Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας. 

 

Οι εποπτικές αρχές της κάθε χώρας οφείλουν να καθιερώσουν συγκεκριµένους 

όρους νοµιµότητας που θα πρέπει να συντρέχουν ως βασική προϋπόθεση για τη 
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χορήγηση άδειας λειτουργίας σε µία τράπεζα. Συγκεκριµένα οι εποπτικές αρχές θα 

πρέπει να καθορίσουν ποιο είναι το ελάχιστο ιδρυτικό κεφάλαιο για µια τράπεζα,  να 

ελέγξουν τα στοιχεία της ταυτότητας των βασικών µετοχών της, τις διαδικασίες 

εσωτερικής οργάνωσης, την καθιέρωση ελάχιστων προϋποθέσεων αναφορικά µε την 

εµπειρία των βασικών διευθυντικών στελεχών της µε τελικό στόχο τον περιορισµό 

των κινήτρων για ανάληψη εξαιρετικά επικίνδυνων δραστηριοτήτων και την 

αποφυγή αδιαφανών ιδιοκτησιακών σχέσεων.121 

 

β) Προληπτική Εποπτεία 

 

Η καθιέρωση µέτρων προληπτικής εποπτείας έχει στόχο τον περιορισµό της 

έκθεσης των τραπεζών σε αφερεγγυότητα ή σε κίνδυνο ρευστότητας στον οποίο 

κίνδυνο είναι διαρθρωτικά επιρρεπής οι τράπεζες. Τα παραπάνω προβλήµατα 

µπορούν να αποφευχθούν τόσο µε έλεγχο της ευαισθησίας του χαρτοφυλακίου των 

τραπεζών, τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται µέσα από τις δραστηριότητές 

τους όσο και µε την ενίσχυση της ικανότητάς τους να απορροφούν ζηµιές σε 

περίπτωση που αυτοί οι κίνδυνοι υπάρξουν, καθιερώνοντας κανόνες σχετικά µε την 

κεφαλαιακή τους επάρκεια. 

Στους χρηµατοπιστωτικούς κινδύνους που µπορεί να αντιµετωπίσει µια τράπεζα 

εµπίπτουν  ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος του επιτοκίου 

καθώς και οι κίνδυνοι αγοράς, ενώ στους µη χρηµατοπιστωτικής φύσεως κινδύνους 

εµπίπτουν ο λειτουργικός και ο νοµικός. 

Στην περίπτωση της τραπεζικής εποπτείας τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

µπορούν να µετακυλήσουν το κόστος του εποπτικού ελέγχου στις τιµές των 

υπηρεσιών τους µε αποτέλεσµα η εποπτεία να µην επηρεάζει την ανταγωνιστική 

θέση των τραπεζών στην αγορά. Προβλήµατα σε αυτή την περίπτωση µπορούν να 

δηµιουργηθούν όταν οι τράπεζες µιας χώρας εκτεθούν σε διεθνή ανταγωνισµό µε 

τράπεζες από χώρες που έχουν λιγότερο αυστηρά καθεστώτα εποπτείας. Η 

δηµιουργία µια τέτοιας κατάστασης µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα όχι µόνο 

                                            
121 Γκόρτσος Βλ. Χρήστος (2004), “Η αρχιτεκτονική για τη διασφάλιση της σταθερότητας του 
Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήµατος”, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2004. 
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στις τράπεζες αλλά και στις εποπτικές αρχές καθώς οι τράπεζες µπορούν να 

εγκαθίστανται σε άλλες χώρες που το εποπτικό καθεστώς είναι πιο χαλαρό, 

δηµιουργώντας έτσι ένα “arbitrage εποπτείας”122. 

 

γ) Παρεµβατική Πολιτική 

 

Η παρεµβατική πολιτική συνίσταται στην καθιέρωση διαδικασιών για την 

έγκαιρη παρέµβαση των εποπτικών ή άλλων αρµόδιων αρχών π.χ. Η Κεντρική 

Τράπεζα µε στόχο είτε την εξυγίανση είτε την αναστολή λειτουργίας και εκκαθάριση 

των αφερέγγυων τραπεζών. Η εξυγίανση µιας τράπεζας µπορεί να γίνει µε 

αντικατάσταση της διοίκησης της τράπεζας ή µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή 

ακόµα και µε υποχρεωτική συγχώνευσή της µε άλλες υγιείς τράπεζες. 

Με την παρεµβατική πολιτική επιδιώκεται ο περιορισµός των ζηµιών που 

πιθανόν να επιφέρει στο σύστηµα εγγύησης καταθέσεων και φυσικά στους 

φορολογούµενους πολίτες η συνέχιση της λειτουργίας της αφερέγγυας τράπεζας και 

η πιθανή περαιτέρω επιδείνωση της χρηµατοοικονοµικής του κατάστασης. 

 

δ) Εγγύηση Καταθέσεων 

 

Τα συστήµατα εγγύησης καταθέσεων αποτελούν το τέταρτο κατά σειρά 

συστατικό του “δίχτυ ασφαλείας”, τα οποία επιτελούν διπλή λειτουργία ως 

µηχανισµοί ανακοπής κρίσεων. 

Η πρώτη λειτουργία είναι η αδρανοποίηση του κινήτρου των καταθετών για 

εσπευσµένη ανάληψη των καταθέσεων τους από τράπεζες που είτε πράγµατι είναι 

είτε απλά φηµολογείται ότι αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας ή 

φερεγγυότητας και για τις οποίες αντιµετωπίζεται το ενδεχόµενο αναστολής της 

λειτουργίας τους. 

Η δεύτερη λειτουργία των συστηµάτων εγγύησης καταθέσεων στη διατήρηση της 

σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος συνίσταται στην ανακοπή της εξέλιξης 

                                            
122 Προβόπουλος Γεώργιος και Καπόπουλος Παναγιώτης (2004), “Έννοια και περιεχόµενο της 
τραπεζικής εποπτείας: Το θεωρητικό Υπόβαθρο”, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2004.  
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συνθηκών πανικού στο σύνολο του τραπεζικού συστήµατος, µε την ανάληψη 

καταθέσεων αδιακρίτως από τις περισσότερες τράπεζες µε αποτέλεσµα την 

εξάντληση της καθαρής τους θέσης.123  

 

ε) ∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής (Lender of last resort) 

 

 Το τελευταίο συστατικό του “δίχτυ ασφαλείας” είναι η παρέµβαση των 

νοµισµατικών αρχών µε την ιδιότητα του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής, το οποίο 

απαιτείται για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών ρευστότητας που ενδέχεται να 

αντιµετωπίζει µια φερέγγυα τράπεζα, ώστε να αποφευχθεί τελικά η µετάβασή της σε 

κατάσταση αφερεγγυότητας λόγω µιας εκτεταµένης έκθεσής της στον κίνδυνο 

ρευστότητας. 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ο “∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής” αναφέρεται 

στο ρόλο που µπορεί να διαδραµατίζει µια εποπτική αρχή στην περίπτωση που 

εµφανίζεται µια προσωρινή έλλειψη ρευστότητας. Το δύσκολο σηµείο στην 

συγκεκριµένη περίπτωση είναι ότι στην πράξη δεν είναι εύκολο να διακρίνει κάποιος 

µεταξύ µιας κατάστασης έλλειψης ρευστότητας και µιας κατάστασης 

αφερεγγυότητας. 

Η κεντρική ιδέα της πρότασης του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής ανήκει στον 

Henry Thornton, ο οποίος διατύπωσε το 1802 σε έκθεσή του  µε τίτλο “An Enquiry 

into the Nature and Effects of the Paper Credit of Great Britain”. Η πρόταση του 

Henry Thornton ολοκληρώθηκε από τον Bagehot (1873) που τελικά ανέδειξε τη 

σηµασία µιας Κεντρικής Τράπεζας στο ρόλο του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής.  

Αξιοπρόσεκτο βέβαια είναι το γεγονός ότι η παλαιότερη εναλλακτική πρόταση για 

τον περιορισµό του “πανικού” των καταθετών έχει αναβιώσει τα τελευταία χρόνια 

και αποτελεί σηµείο συζήτησης και έρευνας. 

Σκοπός της λειτουργίας του θεσµού του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής είναι να 

εµποδίζει τα µεµονωµένα περιστατικά “πανικού”  να εξελιχθούν σε επιδηµία στον 

τραπεζικό τοµέα, δηλαδή να αποφευχθούν συστηµικές κρίσης  από τον γενικευµένο 

                                            
123 Γκόρτσος Βλ. Χρήστος (2004), “Η αρχιτεκτονική για τη διασφάλιση της σταθερότητας του 
Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήµατος”, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2004. 
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πανικό των καταθετών. Ο Bagehot µέσα από την πρότασή του υποστήριξε ότι µια 

Κεντρική Τράπεζα για να επιτύχει στο ρόλο του “∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής” 

πρέπει να έχει δεσµευτεί εκ των προτέρων και να έχει πείσει ότι θα είναι πρόθυµη να 

δανείζει κεφάλαια σε όποια τράπεζα αντιµετωπίζει ανεπάρκεια ρευστότητας, αλλά µε 

τη βασική προϋπόθεση ότι η συγκεκριµένη τράπεζα είναι φερέγγυα και 

µακροπρόθεσµα βιώσιµη. Για να ικανοποιηθεί η προϋπόθεση που θέτει ο Bagehot θα 

πρέπει ο δανεισµός ύστατης προσφυγής να πραγµατοποιηθεί κάτω από δύο όρους : 

α) Με επιτόκιο ποινής ώστε οι τράπεζες να µην έχουν το κίνητρο να 

χρησιµοποιούν κεφάλαια της Κεντρικής Τράπεζας για συνήθη και µόνιµες 

δραστηριότητες τους που µπορεί να εµπεριέχουν αρκετό ρίσκο. Με αυτόν τον όρο 

ενισχύεται η διαχειριστική πειθαρχία των τραπεζών. 

β) Έναντι εµπράγµατων ασφαλειών πρώτης τάξης ώστε τα κεφάλαια και οι 

απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας να µην κινδυνεύουν. Ο όρος αυτός έχει από την 

βασική αρχή ένα σοβαρό µειονέκτηµα το οποίο είναι ότι δεν επιτρέπει στο ∆ανειστή 

Ύστατης Προσφυγής να εξυπηρετήσει το σκοπό της ύπαρξής του. Όταν µια τράπεζα 

είναι σε θέση να διαθέτει και να προσφέρει εµπράγµατες ασφάλειες πρώτης τάξης 

δεν έχει στερηθεί τη δυνατότητα να δανείζεται από τις αγορές µε τα εκάστοτε 

ισχύοντα επιτόκια. Το γεγονός αυτό από µόνο του αποδεικνύει ότι η τράπεζα αυτή 

δεν έχει ανάγκη να προσφύγει στο ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής, ο οποίος µε βάση 

τον πρώτο όρο του Bagehot δανείζει µε “επιτόκιο ποινής”, δηλαδή υψηλότερο 

επιτόκιο από εκείνο της αγοράς. Με βάση το δεύτερο όρο του Bagehot ο ∆ανειστής 

Ύστατης Προσφυγής αποκτά χρησιµότητα για µια τράπεζα µόνο όταν αυτή χάσει τη 

φερεγγυότητά της, δηλαδή δεν διαθέτει άλλες ασφάλειες πρώτης τάξεως. 

Η θεωρία του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής αποτελεί σηµαντικό σηµείο 

αναφοράς για την αξιολόγηση της διαχείρισης κρίσεων, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει 

ότι δεν έχει δεχθεί στην πορεία των χρόνων κριτική. Η κύρια κριτική που έχει δεχθεί 

είναι για τον περιορισµό παρεµβάσεων της Κεντρικής Τράπεζας µόνο στις 

περιπτώσεις που υγιείς και φερέγγυες τράπεζες αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

ρευστότητας. 

Το πρώτο σηµείο της κριτικής εστιάζεται στο γεγονός ότι είναι πρακτικά αδύνατο 

να διακρίνει κάποιος κατά τη διάρκεια µιας κρίσης, τη στιγµή δηλαδή που απαιτείται 
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η παρέµβαση του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής, µεταξύ µιας αφερέγγυας τράπεζας 

και µιας τράπεζας που έχει απλώς προβλήµατα ρευστότητας. Ο λόγος αυτής της 

δυσκολίας έγκειται στο γεγονός ότι τα περιθώρια επιλογών κατά τη διάρκεια της 

κρίσης είναι υπερβολικά περιορισµένα. 

Το δεύτερο σηµείο της κριτικής αναφέρεται στο ότι η εµπιστοσύνη του 

αποταµιευτικού κοινού είναι εξαιρετικά σηµαντική για την ευρωστία του τραπεζικού 

συστήµατος. Οι σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στους καταθέτες/δανειστές και τις 

τράπεζες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες γεγονός που αποδεικνύει ότι η αποκατάστασή 

τους εφόσον διαταραχθούν θα είναι πολύ δύσκολη. Σε αυτήν την περίπτωση το 

κοινωνικό όφελος από την  προστασία των συγκεκριµένων σχέσεων υπερβαίνει 

σηµαντικά το κόστος της προστασίας.  

To τρίτο σηµείο κριτικής που υφίσταται η πρόταση του Bagehot είναι ότι ο 

∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής είναι, πολλές φορές, υποχρεωµένος να παρέχει την 

αναγκαία ρευστότητα για τη διάσωση ορισµένων µεγάλων χρηµατοοικονοµικών 

οργανισµών. Αυτό συµβαίνει επειδή η πιθανότητα και µόνο κατάρρευσής τους θα 

µπορούσε να υπονοµεύσει τη λειτουργία και τη φερεγγυότητα του συνόλου του 

τραπεζικού συστήµατος. Αυτή είναι η περίπτωση των χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως “too big to fail”. 

Ο Bagehot σηµείωσε στο έργο του ότι “κάθε τραπεζίτης γνωρίζει, όταν βρεθεί 

στην ανάγκη να αποδείξει ότι παραµένει φερέγγυος, τότε η φερεγγυότητά του έχει 

χαθεί”124.  Μια τράπεζα χάνει τη δυνατότητα να αντλήσει ρευστότητα από την αγορά 

όταν δεν είναι πια σε θέση να προσφέρει εµπράγµατες ασφάλειες και τότε αποκτά 

χρησιµότητα ένας ∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής για να δώσει λύση στο πρόβληµα 

που πάει να δηµιουργηθεί.   

Σύµφωνα µε τον Bagehot, τη λύση ο ∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής θα µπορεί 

να τη δώσει µόνο αν έχει δεσµευτεί εκ των προτέρων ότι θα δανείζει ακριβότερη 

ρευστότητα από την αγορά σε όποια τράπεζα το ζητήσει, δηλαδή ακόµα και σε αυτές 

που δεν διαθέτουν εµπράγµατες ασφάλειες πρώτης τάξης. Μια τέτοια δέσµευση όµως 

της Κεντρικής Τράπεζας θα είχε ως άµεση παρενέργεια τη δηµιουργία “ηθικού 

                                            
124 Bagehot W., Lombard street, ; A description of the Money Market, London, H.S. King Publishers, 
(1873) 
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κινδύνου” (moral hazard). Αυτό σηµαίνει ότι οι τράπεζες γνωρίζοντας ότι ο 

∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής είναι πάντα πρόθυµος και έτοιµος να τους δανείσει 

τότε θα είχαν την τάση να εφησυχάζουν και να εκτίθεται ολοένα και σε υψηλότερους 

κινδύνους. 

Ο Bagehot µέσα από τα λεγόµενά του θεωρεί την Κεντρική Τράπεζα ως τον 

βέλτιστο οργανισµό παροχής ρευστότητας προς τις τράπεζες που αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα, δεδοµένου ότι τις περισσότερες φορές ο τραπεζικός πανικός 

εκδηλώνεται µε τη µορφή της στροφής των αποταµιευτικών κεφαλαίων από τις 

τραπεζικές καταθέσεις προς τα ρευστά διαθέσιµα. Η Κεντρική Τράπεζα που έχει το 

εκδοτικό προνόµιο καθώς και τη δυνατότητα χειρισµού της νοµισµατικής βάσης 

µπορεί να αναλάβει ευκολότερα το έργο του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής χωρίς να 

επιβαρύνει σε πρώτη φάση τουλάχιστον, τους φορολογούµενους. 

 Η ιστορία βέβαια των κρίσεων της περιόδου 1973-1993 έχει δείξει ότι οι 

αρχές που τις χειρίστηκαν προσέφυγαν στον κρατικό προϋπολογισµό. Η πολιτική 

αυτή των αρχών συνδέεται µε την εκτίµηση ότι η κατάρρευση µιας µεγάλης τράπεζας 

ή ενός  µέρους του τραπεζικού συστήµατος µπορεί να βλάψει την µακροοικονοµική 

ισορροπία, γεγονός που θα επιφέρει αρνητικά αποτελέσµατα στην κοινωνική 

ευηµερία. Η κρατική αυτή παρέµβαση έλαβε διάφορες µορφές, µε πρώτη και πιο 

συνηθισµένη την άµεση ενίσχυση της ρευστότητας της προβληµατικής τράπεζας από 

τον κρατικό προϋπολογισµό. Ένας δεύτερος τρόπος είναι ότι το ίδιο το κράτος ή οι 

κρατικές επιχειρήσεις ή τα ασφαλιστικά ταµεία να αναλάβουν τη διοίκηση και 

διάσωση της τράπεζας. Ο τρίτος τρόπος είναι η µεταφορά των επισφαλών 

απαιτήσεων σε µια ξεχωριστή υπηρεσία του ∆ηµοσίου ενώ για το υγιές τµήµα του 

χαρτοφυλακίου να προκηρυχθεί διαγωνισµός για την εκχώρησή του σε ιδιώτες 125. 

 Παράλληλα, η παροχή ρευστότητας µπορεί να στηριχθεί στις δυνάµεις της 

αγοράς δηλαδή στη χρησιµοποίηση κεφαλαίων άλλων τραπεζών ή άλλων 

συµµετεχόντων στην αγορά που έχουν συµφέρον να διασωθεί η υπό κατάρρευση 

τράπεζα. Το πρόβληµα σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι ακόµα και αν η λύση αυτή 

είναι επιθυµητή από την πλευρά των ιδιωτικών φορέων δεν είναι σίγουρο ότι οι 

                                            
125 Προβόπουλος Γεώργιος και Καπόπουλος Παναγιώτης (2004), “Έννοια και περιεχόµενο της 
τραπεζικής εποπτείας: Το θεωρητικό Υπόβαθρο”, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2004.  
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τελευταίοι θα την επιδιώξουν λόγω ελλιπούς πληροφόρησης ή αδυναµίας 

συντονισµού. Παράδειγµα αποτελεί η διάσωση του LTMC όπου η Κεντρική Τράπεζα 

της Νέας Υόρκης ανέλαβε το συντονισµό ενός ιδιωτικού consortium µεταξύ των 

κύριων πιστωτριών τραπεζών του  LTMC εσωτερικεύοντας έτσι το κόστος και τους 

πιθανούς κινδύνους από τη διάσωσή του. 

 Ο τρόπος της παροχής ρευστότητας από τις δυνάµεις της αγοράς αποτελεί µια 

από τις λύσεις του προβλήµατος του ηθικού κινδύνου καθώς εξαλείφονται όλα τα 

επιχειρήµατα που συνδέονται µε την παροχή της κρατικής βοήθειας. Μια δεύτερη 

πρόταση για την αποφυγή του ηθικού κινδύνου είναι η “δηµιουργική αµφιβολία”.  

Από τη στιγµή που το πρόβληµα του ηθικού κινδύνου δηµιουργείται από τη 

δεδοµένη παρουσία και παρέµβαση του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής, η λύση που 

προτείνεται είναι να δηµιουργηθεί η αµφιβολία στους πιθανούς δανειζόµενους κατά 

πόσο θα τους παρασχεθεί η αναγκαία ρευστότητα σε περιόδους κρίσης. 

 

2.3    Το ∆ίχτυ ασφαλείας στο ∆ιεθνές Περιβάλλον 

 

 Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα οδηγούν σε 

ένα διεθνοποιηµένο σύστηµα στο οποίο οι τράπεζες λειτουργούν µέσω θυγατρικών ή 

υποκαταστηµάτων σε άλλα κράτη από εκείνα στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η 

καταστατική τους έδρα. Η δηµιουργία αυτού του διεθνούς συστήµατος δηµιουργεί 

δύο βασικά ερωτήµατα σχετικά µε τη διασφάλιση της σταθερότητας του συστήµατος:  

α)  Ποιες αρχές είναι αρµόδιες για την έκδοση άδειας λειτουργίας, την προληπτική 

εποπτεία, τη θέση σε εφαρµογή µέτρων εξυγίανσης και διαδικασίας εκκαθάρισης, 

ποιος αναλαµβάνει το ρόλο του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής των αλλοδαπών 

υποκαταστηµάτων και θυγατρικών  µιας τράπεζας, καθώς επίσης και ποια συστήµατα 

εγγύησης καταθέσεων καλύπτουν τις καταθέσεις τους. 

β)  Ποιο δίκαιο θα πρέπει να διέπει τη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας, την 

προληπτική εποπτεία, τη θέσπιση και εφαρµογή µέτρων εξυγίανσης και διαδικασίες 

εκκαθάρισης, την κάλυψη των καταθέσεων και τον τρόπο εφαρµογής του ∆ανειστή 

Ύστατης Προσφυγής στα αλλοδαπά χρηµατοπιστωτικά υποκαταστήµατα. 
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 Όσον αφορά την αρµοδιότητα τρεις είναι οι λύσεις που µπορούν να 

εφαρµοστούν : 

α)  i ) Να υπάρχει ένας υπερεθνικός φορέας στον οποίο να έχουν εκχωρηθεί από τα 

ενδιαφερόµενα κράτη οι εξουσίες για να µπορεί να λειτουργεί ως µια ενιαία εποπτική 

αρχή, η οποία θα είναι αρµόδια για την αδειοδοσία αλλά και την προληπτική 

εποπτεία των τραπεζών. Στο συγκεκριµένο σηµείο δηλαδή ποιος θα ασκεί την 

προληπτική εποπτεία τόσο σε εθνικό όσο και υπερεθνικό επίπεδο υπάρχουν δύο 

επιπλέον σηµαντικά διλήµµατα.  Το πρώτο σχετίζεται µε το αν η Κεντρική Τράπεζα 

είναι αυτή που πρέπει ή όχι να ασκεί αυτήν την αρµοδιότητα και το δεύτερο µε το αν 

η εποπτική αρχή, ανεξάρτητα αν αυτή θα είναι η Κεντρική Τράπεζα ή όχι, πρέπει να 

έχει την αρµοδιότητα µόνο για την εποπτεία των τραπεζών ή για το σύνολο του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα. 

ii) Να υπάρχει µια ενιαία αρχή για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των 

τραπεζών.  

iii) Να υπάρχει ένα σύστηµα εγγύησης καταθέσεων και  

iv) Να υπάρχει ένας ενιαίος ∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής 

β) Η δεύτερη λύση είναι όλες οι παραπάνω αρµοδιότητες να έχουν εκχωρηθεί 

στις αρχές του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η καταστατική έδρα της 

µητρικής επιχείρησης. Για να συµβεί αυτό θα πρέπει ταυτόχρονα να εφαρµοστεί η 

αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης από όλα τα ενδιαφερόµενα κράτη των διατάξεων 

που έχουν υιοθετήσει τα υπόλοιπα και η αρχή της ενοποιηµένης εποπτείας για την 

περίπτωση που χρειάζεται να εφαρµοστεί αυτή η αρµοδιότητα για τις αλλοδαπές 

θυγατρικές των τραπεζών. 

γ) Η τρίτη λύση είναι οι αρµοδιότητες αυτές να έχουν δοθεί στις αρµόδιες αρχές 

του κράτους στο οποίο λειτουργούν τα αλλοδαπά υποκαταστήµατα ή οι αλλοδαπές 

θυγατρικές της τράπεζας, δηλαδή στις αρχές του κράτους υποδοχής. 

 Παρόµοιες είναι οι λύσεις που µπορούν να δοθούν σχετικά µε το εφαρµοστέο 

δίκαιο.  

α)  Η πρώτη λοιπόν λύση είναι να εφαρµόζονται εναρµονισµένοι κανόνες, οι οποίοι 

να εκπορεύονται από έναν υπερεθνικό φορέα στον οποίο να έχουν εκχωρηθεί οι 

απαραίτητες αρµοδιότητες. Η παραπάνω εναρµόνιση µπορεί να είναι θετικά πλήρης 
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ή µερική, δηλαδή να καλύπτει το σύνολο των πτυχών µιας συγκεκριµένης πολιτικής 

διασφάλισης, όπως η προληπτική εποπτεία ή να µην καλύπτει όλες τις πτυχές. Και 

στις δύο περιπτώσεις η εναρµόνιση µπορεί να είναι µέγιστη ή ελάχιστη, όπου µέγιστη 

θεωρείται η εναρµόνιση όταν δεν υπάρχει περιθώριο για την υιοθέτηση από ένα 

ενδιαφερόµενο κράτος που έχει αυστηρότερους κανόνες από εκείνους που καλύπτει 

το εναρµονισµένο πεδίο ενώ ελάχιστη όταν αφήνεται στα ενδιαφερόµενα κράτη η 

σχετική διακριτική ευχέρεια. Όταν υπάρχει πλήρης και µέγιστη εναρµόνιση τότε 

γίνεται λόγος για απόλυτη εναρµόνιση.  

β) Η δεύτερη λύση είναι να εφαρµοστεί το δίκαιο του κράτους καταγωγής. Στην 

περίπτωση που η εναρµόνιση δεν είναι πλήρης και µέγιστη, οι κανόνες του κράτους 

υποδοχής µπορούν να εφαρµόζονται συµπληρωµατικά.   

γ) Η τρίτη λύση είναι να εφαρµόζεται το δίκαιο του κράτους υποδοχής. Στην 

περίπτωση που η εναρµόνιση δεν είναι πλήρης και µέγιστη οι κανόνες του κράτους 

υποδοχής µπορούν να εφαρµόζονται συµπληρωµατικά. 

 Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι τα δύο βασικά ερωτήµατα 

δηλαδή ποιες αρχές ασκούν την κάθε αρµοδιότητα και ποιο δίκαιο αντίστοιχα πρέπει 

να οδηγήσουν σε συγκεκριµένες επιλογές σε σχέση και µε τα πέντε (5) συστατικά 

του διχτυού ασφαλείας του τραπεζικού συστήµατος έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το 

τοπίο των αρµοδιοτήτων των αρχών της κάθε χώρας τόσο σε εθνικό όσο και σε 

υπερεθνικό επίπεδο. Στο επόµενο κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε τα 

παραπάνω ερωτήµατα και δεδοµένα σε ένα πιο συγκεκριµένο πλαίσιο όπως αυτό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

2.4 Η διασφάλιση της σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγµή που λειτούργησε για πρώτη φορά, την 1η 

Ιανουαρίου 1993, η ενοποιηµένη τραπεζική αγορά έθεσε στόχο την αντικειµενική 

διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την πρόληψη 

της δηµιουργίας των συστηµικών κρίσεων. Τα αρµόδια λοιπόν κοινοτικά όργανα 

ανέλαβαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 µια σειρά από πρωτοβουλίες. Οι 

πρωτοβουλίες αυτές αναπτύχθηκαν παράλληλα µε τις πρωτοβουλίες για τη 
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δηµιουργία της ενιαίας τραπεζικής αγοράς, την κατάργηση δηλαδή των περιορισµών 

σχετικά µε την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, την ελεύθερη εγκατάσταση των 

πιστωτικών ιδρυµάτων σε άλλα κράτη-µέλη και την ελεύθερη διασυνοριακή παροχή 

υπηρεσιών. 

 Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, 

διαµορφώθηκε µια συγκεκριµένη στρατηγική που διέπει τη διασφάλιση της 

σταθερότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος. Η στρατηγική αυτή 

περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία – συστατικά :  

1) Το πλαίσιο αυτό περιλαµβάνει τις τέσσερις (4) από τις πέντε (5) πολιτικές 

διασφάλισης. Οι (4) τέσσερις αυτές πολιτικές είναι α) οι προϋποθέσεις χορήγησης 

άδειας λειτουργίας, β) η προληπτική εποπτεία, γ) η παρεµβατική πολιτική και δ) η 

εγγύηση καταθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό δεν αναφέρεται τίποτα για το ρόλο των 

Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών ως ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής. 

2) Σχετικά µε τις αρχές που έχουν την αρµοδιότητα να διαχειριστούν τις 

πολιτικές διασφάλισης της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος, η 

αρχιτεκτονική βασίζεται σε τέσσερις (4) διαφορετικές επιλογές :  

α) Η πρώτη επιλογή είναι αυτής της αποκεντρωµένης διαχείρισης.  Με βάση αυτή 

την επιλογή η αρµοδιότητα για την αδειοδοσία, την προληπτική εποπτεία, την 

εξυγίανση και την εκκαθάριση των κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων είναι οι αρχές 

που καθορίζονται ως αρµόδιες για τα παραπάνω από τα ίδια τα κράτη µέλη. Ίδιο 

είναι το καθεστώς και για τη διαχείριση των συστηµάτων εγγύησης καταθέσεων. 

Στην πορεία των χρόνων υπήρξαν διάφορες προτάσεις για τη δηµιουργία ενός νέου 

ευρωπαϊκού φορέα που να είναι αρµόδιος για την αδειοδοσία και προληπτική 

εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών φορέων που 

δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά αλλά τελικά καµία δεν έχει υλοποιηθεί στην 

πράξη.  

β)  Η δεύτερη επιλογή είναι αυτή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης των 

κανονιστικών διατάξεων των κρατών – µελών σχετικά µε τους όρους λειτουργίας 

των αλλοδαπών υποκαταστηµάτων των κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων στα 

πλαίσια της ενιαίας αγοράς και την εκ µέρους τους διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών.  
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γ)  Η τρίτη επιλογή αναφέρεται στην καθιέρωση της υποχρέωσης για συνεργασία 

ανάµεσα στις αρµόδιες αρχές των κρατών – µελών καταγωγής και υποδοχής 

κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων καθώς και ανάµεσα στα συστήµατα εγγύησης των 

κρατών – µελών καταγωγής και υποδοχής. 

δ)  Η τέταρτη επιλογή είναι αυτή της ενοποιηµένης εποπτείας από τις αρχές του 

κράτους – µέλους καταγωγής των µητρικών πιστωτικών ιδρυµάτων αναφορικά µε 

την προληπτική εποπτεία των θυγατρικών τους, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών 

που είναι εγκατεστηµένες σε άλλα κράτη – µέλη 

3) Σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

αναφέρονται τα ακόλουθα :  

α)  Όσον αφορά τη θεµατική έκταση της εναρµόνισης των µέτρων που αφορούν στις 

πολιτικές διασφάλισης της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος δεν έχει 

υιοθετηθεί κάποια ενιαία προσέγγιση, καθώς :  

i)  Στην περίπτωση της αδειοδοσίας των πιστωτικών ιδρυµάτων υιοθετήθηκε η αρχή 

της πλήρους εναρµόνισης. 

ii) Στην περίπτωση της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων και της 

εγγύησης των καταθέσεων υιοθετήθηκε η αρχή της µερικής εναρµόνισης, αφήνοντας 

ταυτόχρονα στη διακριτική ευχέρεια των κρατών – µελών τη ρύθµιση των θεµάτων 

που δεν καλύπτονται από το εναρµονισµένο πεδίο και  

 iii) Στην περίπτωση της εξυγίανσης και εκκαθάρισης των πιστωτικών ιδρυµάτων δεν 

υπάρχει εναρµόνιση. 

β) Σε όσες περιπτώσεις καθιερώθηκε η αρχή της εναρµόνισης, αυτή είναι η ελάχιστη, 

µε αποτέλεσµα τα κράτη – µέλη να έχουν την ευχέρεια για καθιέρωση αυστηρότερων 

κανόνων. 

γ) Όλο το προαναφερόµενο κοινοτικό κανονιστικών πλαίσιο προέρχεται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενώ υλοποιούνται µέσω της έκδοσης 

Οδηγιών. 

Θα προσπαθήσουµε, µετά από τη συνοπτική παρουσίαση, του τι συµβαίνει µε 

το “∆ίχτυ ασφαλείας” στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναλύσουµε περισσότερο (α) πως 

γίνεται η κατανοµή των αρµοδιοτήτων και β) ποιο είναι το εφαρµοστέο δίκαιο για 
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καθεµιά από τις τέσσερις πολιτικές διασφάλισης της σταθερότητας του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2.4.1 Κατανοµή των Αρµοδιοτήτων 

 

 Άδεια λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυµάτων 

  

Με την Οδηγία 89/646/ΕΟΚ υιοθετήθηκε η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης 

από όλα τα κράτη µέλη των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

που υιοθετούν τα υπόλοιπα κράτη και αφορούν στις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας 

στα κοινοτικά πιστωτικά ιδρύµατα. Σύµφωνα λοιπόν µε βάση την αρχή της 

αµοιβαίας αναγνώρισης από την 1η Ιανουαρίου του 1993, όποιο πιστωτικό ίδρυµα 

έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρµόδιες αρχές του κράτους – µέλους που είναι 

εγκατεστηµένη η καταστατική του έδρα και η κεντρική του διοίκηση, οι οποίες 

αποτελούν τις αρµόδιες αρχές του κράτους – µέλους καταγωγής, δικαιούται µε βάση 

αυτή την άδεια να ασκεί δραστηριότητα στα υπόλοιπα κράτη – µέλη, τα οποία 

καλούνται κράτη – µέλη υποδοχής, είτε ιδρύοντας υποκαταστήµατα είτε παρέχοντας 

τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες σε διασυνοριακή βάση, χωρίς να απαιτείται 

άδεια λειτουργίας από τις αρµόδιες αρχές του κράτους – µέλους  υποδοχής. Εδώ θα 

πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ενιαία άδεια λειτουργίας δεν ισχύει για τα κοινοτικά 

υποκαταστήµατα των µη κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων
126. 

 Η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης των αδειών δεν εφαρµόζεται στο σύνολο 

των υπηρεσιών που παρέχουν τα κοινοτικά πιστωτικά ιδρύµατα, εφαρµόζεται υπό 

τους ίδιους όρους και στα κοινοτικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που είναι 

θυγατρικές επιχειρήσεις κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων εφόσον πληρούνται και 

ορισµένες επιπλέον προϋποθέσεις. 

 Συνοψίζοντας λοιπόν σχετικά µε την άδεια λειτουργίας των πιστωτικών 

ιδρυµάτων, αν ένα κοινοτικό πιστωτικό ίδρυµα επιθυµεί να παρέχει στο κράτος – 

µέλος υποδοχής υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από τις αρχές της αµοιβαίας 

                                            
126 Γκόρτσος Βλ. Χρήστος (2004), “Η αρχιτεκτονική για τη διασφάλιση της σταθερότητας του 
Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήµατος”, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2004 
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αναγνώρισης, απαιτείται η χορήγηση αδείας από τις αρµόδιες αρχές του κράτους – 

µέλους υποδοχής. 

 

2.4.2 Προληπτική Εποπτεία των Πιστωτικών Ιδρυµάτων 

 

 Η προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων περιλαµβάνει δύο 

διαφορετικά σηµεία αναφοράς :  

α) Εποπτεία αλλοδαπών υποκαταστηµάτων και  

β) Εποπτεία αλλοδαπών θυγατρικών πιστωτικών ιδρυµάτων. 

 Στην πρώτη περίπτωση η προληπτική εποπτεία των κοινοτικών πιστωτικών 

ιδρυµάτων ασκείται από τις αρµόδιες αρχές των κρατών – µελών, οι οποίες είναι 

εκείνες που τους χορηγούν και τις άδειες λειτουργίας. Η αρχή της αµοιβαίας 

αναγνώρισης καθιερώθηκε και για ορισµένες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

των κρατών – µελών που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών 

ιδρυµάτων. 

 Οι αρµόδιες αρχές του κράτους – µέλους καταγωγής ενός κοινοτικού 

πιστωτικού ιδρύµατος που χορηγούν την ενιαία άδεια λειτουργίας του είναι αρµόδιες 

όχι µόνο για την άσκηση της προληπτικής του εποπτείας αλλά και για τον έλεγχο της 

φερεγγυότητας των  υποκαταστηµάτων του που λειτουργούν σε άλλα κράτη – µέλη.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο τρόπος που ασκείται η προληπτική 

εποπτεία στα κράτη –µέλη διαφοροποιείται κυρίως ως προς τον φορέα που την ασκεί, 

καθώς σε άλλα αρµόδια είναι η Εθνική Κεντρική Τράπεζα και σε άλλα µια 

ανεξάρτητη διοικητική αρχή η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις είναι αρµόδια για την 

εποπτεία του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα καθώς και για την εποπτεία των αγορών. 

 Οι αρµοδιότητες των αρµόδιων αρχών του κράτους – µέλους υποδοχής 

περιορίζονται κυρίως στον έλεγχο της ρευστότητας των υποκαταστηµάτων που 

λειτουργούν και σε άλλα κράτη – µέλη σε συνεργασία πάντα µε τις αρµόδιες αρχές 

του κράτους – µέλους καταγωγής. Στην δεύτερη περίπτωση η προληπτική εποπτεία 

των κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων που συµµετέχουν σε τραπεζικούς οµίλους 



 321 

πραγµατοποιείται όχι µόνο σε ατοµική αλλά και σε ενοποιηµένη βάση, δηλαδή σε 

επίπεδο οµίλου.   

Για όλες τις κατηγορίες οµίλων που υπόκειται σε προληπτική εποπτεία σε 

ενοποιηµένη βάση προσδιορίζονται οι τοµείς τους οποίους καλύπτει η ενοποίηση, η 

µορφή και έκταση της ενοποίησης, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η 

απαλλαγή ενός πιστωτικού ιδρύµατος από την υπαγωγή του στην ενοποιηµένη 

εποπτεία, και το περιεχόµενο της απαιτούµενης διοικητικής συνδροµής ανάµεσα στις 

αρµόδιες αρχές των κρατών – µελών, όπου οι ενοποιηµένες επιχειρήσεις έχουν 

καταστατική έδρα
127. 

 Επιπλέον µε την Οδηγία 87 που εκδόθηκε το 2002 σχετικά µε τη 

συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων 

καλύφθηκε και η ανάγκη καθιέρωσης ειδικού κανονιστικού πλαισίου για την 

προληπτική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενούς δραστηριότητας, 

στους οποίους περιλαµβάνονται πιστωτικά ιδρύµατα, επιχειρήσεις επενδύσεων και 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 

 

2.4.3 Εξυγίανση και Εκκαθάριση των Πιστωτικών Ιδρυµάτων 

  

Η Οδηγία 2001/24/ΕΚ σχετικά µε την “εξυγίανση και εκκαθάριση των 

πιστωτικών ιδρυµάτων”, καθιέρωσε την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης αναφορικά 

µε τα µέτρα που λαµβάνουν και τις διαδικασίες που υιοθετούν οι διοικητικές ή 

δικαστικές αρχές των κρατών – µελών για την εξυγίανση και εκκαθάριση των 

κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων. Με βάση την παραπάνω Οδηγία αν ένα κοινοτικό 

πιστωτικό ίδρυµα αντιµετωπίζει προβλήµατα φερεγγυότητας και του επιβληθούν 

µέτρα εξυγίανσης ή ενεργοποιηθεί η διαδικασία εκκαθάρισης, τα µέτρα και η εν 

λόγω διαδικασία αφορούν και τα υποκαταστήµατα που λειτουργούν σε άλλα κράτη – 

µέλη και παράγουν πλήρως τα αποτελέσµατα τους στα κράτη – µέλη υποδοχής. Θα 

πρέπει εδώ να επισηµανθεί ότι ειδικές είναι οι διατάξεις που ισχύουν αναφορικά µε 

                                            
127 Γκόρτσος Βλ. Χρήστος (2004), “Η αρχιτεκτονική για τη διασφάλιση της σταθερότητας του 
Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήµατος”, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2004 
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την κάλυψη των καταθέσεων στα κοινοτικά υποκαταστήµατα µη κοινοτικών 

πιστωτικών ιδρυµάτων
128. 

 

2.4.4 Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων 

  

Η Οδηγία 94/19/ΕΚ “περί των συστηµάτων εγγυήσεως καταθέσεων” κάλεσε 

τα κράτη µέλη να φροντίσουν για τη λειτουργία στην επικράτειά τους ενός 

τουλάχιστον συστήµατος εγγύησης καταθέσεων, στο οποίο να συµµετέχουν 

υποχρεωτικά όλα τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα. Με βάση την εφαρµογή της αρχής 

της αµοιβαίας αναγνώρισης, το σύστηµα εγγύησης καταθέσεων του κράτους-µέλους 

καταγωγής ενός κοινοτικού πιστωτικού ιδρύµατος καλύπτει υποχρεωτικά και τις 

καταθέσεις που δέχονται τα υποκαταστήµατά του που λειτουργούν σε άλλα κράτη 

µέλη. Και στην περίπτωση των συστηµάτων εγγύησης καταθέσεων ισχύουν ειδικές 

διατάξεις αναφορικά µε την κάλυψη των καταθέσεων στα κοινοτικά 

υποκαταστήµατα µη κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων
129. 

 

2.5 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 

 

2.5.1  Άδεια λειτουργίας Πιστωτικών Ιδρυµάτων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

  

Ένα κοινοτικό πιστωτικό ίδρυµα για να πραγµατοποιήσει την έναρξη της 

άσκησης δραστηριότητας σε ένα κράτος µέλος, θα πρέπει να λάβει άδεια λειτουργίας 

από τις αρµόδιες αρχές του κράτους – µέλους στο οποίο θα είναι εγκατεστηµένη η 

καταστατική του έδρα και η κεντρική του διοίκηση. Για την χορήγηση αυτής της 

αδείας, η οποία λόγω της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης είναι ενιαία άδεια 

λειτουργίας για όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, οι αρµόδιες αρχές του κράτους – 

                                            
128 Γκόρτσος Βλ. Χρήστος (2004), “Η αρχιτεκτονική για τη διασφάλιση της σταθερότητας του 
Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήµατος”, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2004 
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µέλους καταγωγής οφείλουν να διαπιστώνουν αν το πιστωτικό ίδρυµα που έχει 

υποβάλει την αίτηση πληροί ορισµένες εναρµονισµένες προϋποθέσεις αναφορικά µε 

το αρχικό κεφάλαιο, την επάρκεια των διευθυντικών στελεχών, το πρόγραµµα 

δραστηριότητας και την ταυτότητα των βασικών µετόχων του. Και στην περίπτωση 

αυτή υπάρχουν ειδικές διατάξεις που εφαρµόζονται στα υπό ίδρυση κοινοτικά 

πιστωτικά ιδρύµατα που είναι θυγατρικές επιχειρήσεις µη κοινοτικών τραπεζών, έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται η αµοιβαιότητα στη µεταχείριση των κοινοτικών πιστωτικών 

ιδρυµάτων σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Με την Οδηγία 2000/12/ΕΚ καθιερώθηκε η πλήρης µεν αλλά ελάχιστη 

εναρµόνιση των προϋποθέσεων αδειοδοσίας των κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων.  

Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα τα κράτη – µέλη έχουν δικαίωµα να επιβάλλουν 

αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στα εγχώρια 

πιστωτικά ιδρύµατα, δεν δικαιούνται όµως να συνεκτιµούν κατά τη διαδικασία 

χορήγησης της άδειας τις οικονοµικές ανάγκες της αγοράς. Σε αντίθεση µε την 

Οδηγία 2000/12/ΕΚ η Οδηγία 2000/14/ΕΚ καθιέρωσε την αρχή της µέγιστης 

εναρµόνισης των Εθνικών Νοµοθεσιών αναφορικά µε τους όρους ανάκλησης της 

άδειας λειτουργίας των κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων
130. 

 

2.5.2 Προληπτική Εποπτεία των Πιστωτικών Ιδρυµάτων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

 Για την πρόληψη έκθεσης των κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων σε 

αφερεγγυότητα και την καθιέρωση ταυτόχρονα συνθηκών ανταγωνιστικής ισότητας 

µεταξύ των κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων µέσα στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς, 

καθιερώθηκε η ελάχιστη εναρµόνιση στο περιεχόµενο ορισµένων µέτρων 

προληπτικής εποπτείας, τα οποία είναι και τα πιο βασικά. Με τις διαδικασίες αυτές 

επιδιώκεται από τη µια πλευρά ο περιορισµός της έκθεσης του χαρτοφυλακίου των 

                                                                                                                             
129 Χαραλαµπίδης Π. Μιχαήλ   (2004), “ Οι νέες προτάσεις για την αναθεώρηση του πλαισίου 
κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων: Παρουσίαση, Ανάλυση και Κριτική”, Ένωση 
Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2004. 
130 Γκόρτσος Βλ. Χρήστος (2004), “Η αρχιτεκτονική για τη διασφάλιση της σταθερότητας του 
Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήµατος”, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2004 



 324 

κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων στους κινδύνους που προκύπτουν από τις 

εργασίες τους και από την άλλη η ενίσχυση της ικανότητάς τους να απορροφούν 

ζηµιές σε περίπτωση που προκύψουν αυτοί οι κίνδυνοι. 

 Για τον περιορισµό της έκθεσης των πιστωτικών ιδρυµάτων στους κινδύνους 

χρηµατοοικονοµικής φύσεως, τους έχει επιβληθεί από τον Οδηγία 2000/12/ΕΚ η 

υποχρέωση αφενός να προβαίνουν σε διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους για 

µεµονωµένους πελάτες ή οµάδες συνδεδεµένων πελατών, και αφετέρου να 

γνωστοποιούν στις αρµόδιες εποπτικές αρχές τα µεγάλα τους χρηµατοδοτικά 

ανοίγµατα. Ταυτόχρονα, η Οδηγία 93/6/ΕΚ καθιέρωσε ειδικές διατάξεις που βοηθούν 

στον υπολογισµό των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων των πιστωτικών 

ιδρυµάτων που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο των συναλλαγών τους 131. 

 Η ενίσχυση της ικανότητας των κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων να 

απορροφούν ζηµιές που προκύπτουν σε περίπτωση απροσδόκητης εµφάνισης 

κινδύνων χρηµατοπιστωτικής φύσεως στους οποίους εκτίθενται λόγω των 

δραστηριοτήτων τους, γίνεται µε την επιβολή κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας.  

Φυσικά το περιεχόµενο και του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για την 

κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων είναι επηρεασµένο από τις 

προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία. 

 Η επίτευξη αυτού του στόχου επιδιώκεται µε τις διατάξεις των Οδηγιών 

2000/12/ΕΚ και 96/6/ΕΟΚ που καθιέρωσαν τα εξής :  

i) Την ελάχιστη εναρµόνιση των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για τον 

υπολογισµό της αξίας ως προς την οποία τα κοινοτικά πιστωτικά ιδρύµατα εκτίθενται 

στον πιστωτικό κίνδυνο και τους κινδύνους της αγοράς. Φυσικά και ο υπολογισµός 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη έναντι της έκθεσης στον πιστωτικό 

κίνδυνο έχει επηρεαστεί από το “Σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙ”. 

ii) Την ελάχιστη εναρµόνιση του ορισµού της έννοιας των ιδίων κεφαλαίων µε 

τα οποία γίνεται η εκπλήρωση των επιβαλλόµενων κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

iii) Το ελάχιστο επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων που οφείλουν να διατηρούν για 

την κάλυψη έναντι της έκθεσής τους στους διάφορους κινδύνους. 

                                            
131 Γκόρτσος Βλ. Χρήστος (2004), “Η αρχιτεκτονική για τη διασφάλιση της σταθερότητας του 
Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήµατος”, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2004. 
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 Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η εναρµόνιση στο πεδίο της προληπτικής 

εποπτείας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από ελάχιστη είναι και µερική, 

καθώς η ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την εποπτεία της ρευστότητας των 

πιστωτικών ιδρυµάτων, τις προβλέψεις τους έναντι επισφαλών απαιτήσεων και τον 

εσωτερικό τους έλεγχο έχει αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των κρατών – µελών
132. 

 

2.5.3. Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

 Στην περίπτωση της εξυγίανσης και της εκκαθάρισης των πιστωτικών 

ιδρυµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε µεγάλη πολυµορφία των εθνικών 

µέτρων και διαδικασιών µε αποτέλεσµα να µην προχωρήσει η εναρµόνιση του 

περιεχοµένου τους. Σε αυτή την περίπτωση εφαρµόζεται η νοµοθεσία του κράτους – 

µέλους καταγωγής µε την επιφύλαξη πάντα των ειδικών διατάξεων που 

καθιερώνονται από την Οδηγία 2001/14/ΕΚ. 

 

2.5.4. Συστήµατα εγγύησης Καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

 Η Οδηγία 94/19/ΕΚ καθιέρωσε επίσης την ελάχιστη εναρµόνιση ορισµένων 

βασικών όρων που διέπουν τη λειτουργία των συστηµάτων εγγύησης καταθέσεων, οι 

οποίοι είναι :  

i) Η έκταση και το ύψος κάλυψης των καταθέσεων. 

ii) Η διαδικασία αποζηµίωσης των καλυπτόµενων καταθετών  

iii)  Η ενηµέρωση του αποταµιευτικού κοινού. 

 Η εναρµόνιση στο σύστηµα εγγύησης καταθέσεων είναι ελάχιστη και µερική 

καθώς η ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν στη χρηµατοδότηση και τη διοίκηση 

                                                                                                                             
 
132 Γκόρτσος Βλ. Χρήστος (2004), “Η αρχιτεκτονική για τη διασφάλιση της σταθερότητας του 
Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήµατος”, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2004. 
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των εθνικών συστηµάτων εγγύησης καταθέσεων αφέθηκε στη διακριτική ευχέρεια 

των κρατών – µελών
133. 

 

2.6 Η προληπτική εποπτεία ως λειτουργία των Κεντρικών Τραπεζών  

  

Αναλύοντας στην προηγούµενη παράγραφο το δίχτυ ασφαλείας και τα πέντε 

(5) συστατικά του για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα διαπιστώσαµε ότι η 

προληπτική εποπτεία είναι το συστατικό αυτό που µπορεί να προλάβει την έκθεση 

των τραπεζών στον κίνδυνο της αφερεγγυότητας. Στη συνέχεια αναλύοντας τα 

ερωτήµατα σχετικά µε το ποια είναι η αρµόδια αρχή να ασκήσει προληπτική 

εποπτεία αλλά και ποιο δίκαιο να εφαρµόσει αυτή η αρχή για υποκαταστήµατα και 

θυγατρικές αλλοδαπών τραπεζών προέκυψε το δίληµµα αν αυτή η υπερεθνική αρχή 

µπορεί να είναι µια Κεντρική Τράπεζα ή όχι όπως επίσης αν είναι η Κεντρική 

Τράπεζα τελικά που θα ασκεί τις αρµοδιότητες αυτές και για το υπόλοιπο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, εκτός των τραπεζών, ή όχι. 

 Σχετικά µε το ενδεχόµενο η Κεντρική Τράπεζα να ασκεί τις αρµοδιότητες της 

προληπτικής εποπτείας στη χώρα της για τον τραπεζικό τοµέα αρχικά ή και για το 

σύνολο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος έχουν αναπτυχθεί αρκετά επιχειρήµατα 

τόσο υπέρ του συνδυασµού αυτής της αρµοδιότητας µε τις υπόλοιπες δραστηριότητές 

της όσο και κατά αυτού του συνδυασµού.  Πριν όµως προχωρήσουµε στην ανάλυση 

αυτών των επιχειρηµάτων θα ήταν χρήσιµο να δούµε ποια ακριβώς είναι τα 

καθήκοντα των ιδρυµάτων που ασκούν προληπτική εποπτεία. 

 Τα κύρια καθήκοντα λοιπόν των εποπτικών αρχών µπορούν να 

οµαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες :  

i) ∆ραστηριότητες για την προστασία των επενδυτών, οι οποίες 

επικεντρώνονται κυρίως στην έκδοση και επιβολή κανόνων 

επαγγελµατικής δεοντολογίας καθώς και στη δηµοσιοποίηση 

πληροφοριών.  

                                            
133 Γκόρτσος Βλ. Χρήστος (2004), “Η αρχιτεκτονική για τη διασφάλιση της σταθερότητας του 
Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήµατος”, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2004. 
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ii) Μικροπροληπτική εποπτεία στην οποία περιέχεται το σύνολο των 

δραστηριοτήτων εποπτείας, µε σκοπό κυρίως την προστασία των 

καταθετών και άλλων πιστωτών µικρής κλίµακας.   

iii) Προληπτική ανάλυση σε µακροοικονοµικό επίπεδο η οποία περικλείει 

όλες τις δραστηριότητες που αποβλέπουν στην παρακολούθηση της 

έκθεσης σε συστηµικό κίνδυνο καθώς και στον εντοπισµό ενδεχόµενων 

κινδύνων διατάραξης της σταθερότητας που απορρέουν από 

µακροοικονοµικές εξελίξεις ή εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές 

καθώς επίσης και από την υποδοµή των αγορών.  

 Οι Κεντρικές Τράπεζες ασκούν γενικότερα τα καθήκοντα που εντάσσονται 

στην Τρίτη κατηγορία ενώ οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε την προστασία των 

επενδυτών, ιδιαίτερα στις αγορές κινητών αξιών, σπάνια περιλαµβάνονται στις 

αρµοδιότητες τους. Στην περίπτωση των αυτοτελών εποπτικών φορέων συνήθως 

ισχύει το αντίθετο. ∆ίνεται δηλαδή ιδιαίτερη έµφαση στην προστασία των επενδυτών 

που συνοδεύεται από έναν λιγότερο σηµαντικό ρόλο στην παρακολούθηση του 

συστηµικού κινδύνου. 

 Όταν τελικά εξετάζεται ποιο είναι το αποτελεσµατικό θεσµικό πλαίσιο το 

σηµαντικό θέµα που προκύπτει είναι η άσκηση της µικροπροληπτικής εποπτείας την 

οποία οι περισσότερες Κεντρικές Τράπεζες τείνουν να αντιµετωπίζουν ως στενά 

συνδεδεµένη  µε ανησυχίες συστηµικής φύσεως, ενώ οι αυτοτελείς φορείς τείνουν να 

την ερµηνεύσουν ως επικεντρωµένη στην προστασία των καταθετών και των 

επενδυτών
134. 

 

2.7 Επιχειρήµατα Υπέρ του Συνδυασµού των αρµοδιοτήτων 

  

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια τα 

επιχειρήµατα υπέρ του συνδυασµού της προληπτικής εποπτείας µε τις 

δραστηριότητες των Κεντρικών Τραπεζών µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις 

βασικές κατηγορίες :  
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α) Οι συνέργιες όσον αφορά την πληροφόρηση µεταξύ εποπτικών λειτουργιών και 

βασικών λειτουργιών των Κεντρικών Τραπεζών. 

β) Η επικέντρωση στον συστηµικό κίνδυνο. 

γ) Η ανεξαρτησία που απολαµβάνουν οι Κεντρικές Τράπεζες και η τεχνική 

εµπειρογνωµοσύνη που διαθέτουν. 

 Το επιχείρηµα των συνεργιών όσον αφορά την πληροφόρηση τονίζει τη 

σηµασία που µπορεί να έχουν οι εµπιστευτικές πληροφορίες που συλλέγονται για 

εποπτικούς σκοπούς για την επίβλεψη των συστηµάτων πληρωµών και τον έλεγχο 

της αντοχής των υποδοµών της αγοράς, που έχουν ουσιαστική σηµασία για την 

άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής. Η πρόσβαση των Κεντρικών Τραπεζών σε 

πληροφορίες εποπτικής φύσεως κυρίως µάλιστα σχετικά µε τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα που έχουν ιδιαίτερη συστηµική αξία, είναι εξίσου σηµαντικές για την 

άσκηση της µακροπροληπτικής εποπτείας.  

 Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής υπάρχουν εµπειρικές αναλύσεις που 

αποδεικνύουν ότι οι πληροφορίες µικροπροληπτικής φύσεως επιτρέπουν την 

ακριβέστερη εκτίµηση της οικονοµικής δραστηριότητας και των πληθωριστικών 

πιέσεων, εκτελώντας µε αυτόν τον τρόπο στην επιλογή της καταλληλότερης 

κατεύθυνσης για τη νοµισµατική πολιτική. 

 Το πιο σηµαντικό ίσως συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι ακόµα και στις 

περιπτώσεις που η εποπτική αρχή δεν είναι η Κεντρική Τράπεζα, αν προκύψει κρίση 

στις χρηµατοπιστωτικές αγορές θα εµπλακεί αναπόφευκτα και η Κεντρική Τράπεζα.  

Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι η αξιολόγηση πληροφοριών εποπτικού χαρακτήρα έχουν 

µεγάλη σηµασία για τη διερεύνηση π.χ. της φερεγγυότητας µιας τράπεζας, που 

αντιµετωπίζει προβλήµατα ρευστότητας και ζητάει έκτακτη οικονοµική ενίσχυση, 

προκειµένου να περιοριστεί το µέγεθος του ηθικού κινδύνου. 

 Θα µπορούσε βέβαια να ισχυριστεί κάποιος ότι τις πληροφορίες αυτές που 

χρειάζονται οι Κεντρικές Τράπεζες θα µπορούσαν να τις λάβουν και µέσω του 

ανεξάρτητου εποπτικού φορέα. Κανείς όµως δεν µπορεί να εξασφαλίσει και να 

                                                                                                                             
134 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Ο ρόλος των Κεντρικών Τραπεζών στην 
προληπτική εποπτεία”, Official Publications, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2001. 
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διασφαλίσει την άµεση διαθεσιµότητα των στοιχείων και τη δυνατότητα άµεσης 

αξιολόγησής τους ιδιαίτερα σε περίπτωση κρίσης.  

 Οι ενέργειες σχετικά µε την πληροφόρηση λειτουργούν και αντίστροφα αφού 

οι γνώσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τις εξελίξεις στις αγορές καθώς επίσης και 

οι πληροφορίες που συλλέγουν από τα συστήµατα πληρωµών και τις πράξεις 

νοµισµατικής πολιτικής είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και για την άσκηση προληπτικής 

εποπτείας. H Federal Reserve Bank των ΗΠΑ µέσα από έρευνές της τονίζει τη 

σηµασία που έχει το γεγονός ότι η Κεντρική Τράπεζα από τη στιγµή που 

δραστηριοποιείται στην αγορά, αλληλεπιδρά µε τα ιδιωτικά χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα. Οι επαφές αυτές που δηµιουργεί η Κεντρική Τράπεζα µε τα ιδιωτικά 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα αποτελούν µια µεγάλη βάση για καθηµερινή άντληση 

πληροφοριών άµεσα, σχετικά µε την τάση και το κλίµα που επικρατεί στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 

 Επιπλέον οι συµµετέχοντες στην αγορά είναι πιθανό να επιθυµούν να 

ανταλλάσουν πληροφορίες µε την Κεντρική Τράπεζα, ως µέλος της ευρύτερης 

αγοράς, από τη στιγµή που αυτές οι επαφές δεν αφορούν αποκλειστικά  και µόνο το 

εποπτικό έργο του οργανισµού.  

 Το δεύτερο επιχείρηµα υπέρ του συνδυασµού της προληπτικής εποπτείας µε 

τις δραστηριότητες της Κεντρικής Τράπεζας είναι το επιχείρηµα του συστηµικού 

κινδύνου και βασίζεται στη στενή σχέση που υπάρχει ανάµεσα στους προληπτικούς 

ελέγχους των επιµέρους χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και την αξιολόγηση των 

κινδύνων για το σύνολο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Ακόµα και στις χώρες 

που έχουν υιοθετήσει το διαχωρισµό της προληπτικής εποπτείας από τις 

αρµοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας, όπως στην Αγγλία, την Ιαπωνία και τον 

Καναδά, αναγνωρίζεται ότι η ευθύνη για τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος ανήκει στην Κεντρική Τράπεζα και όχι σε κάποιον άλλο οργανισµό. 

 Οι Κεντρικές Τράπεζες αφιερώνουν αρκετό χρόνο στη διατήρηση της 

συστηµικής σταθερότητας, γεγονός που τους επιτρέπει να αξιολογούν τόσο το 

ενδεχόµενο κραδασµών σε µακροοικονοµικό επίπεδο ή διαταραχών σε διεθνείς ή 

εγχώριες αγορές αλλά και την πιθανή επίδρασή τους στη σταθερότητα των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Από την άλλη,  µια αυτοτελής εποπτική αρχή που τα 
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καθήκοντά της επικεντρώνονται περισσότερο στην προστασία των επενδυτών το 

πιθανότερο είναι να εστιάσει την προσοχή της στη σχέση που υπάρχει µεταξύ των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και των πελατών τους. Σύµφωνα µε την Financial 

Services Authority, την εποπτική αρχή δηλαδή του Ηνωµένου Βασιλείου, οι 

δραστηριότητες αυτές αντιπροσωπεύουν το 70% περίπου του εργασιακού χρόνου του 

προσωπικού. 

 Επιπλέον αν οι Κεντρικές Τράπεζες επικεντρώσουν τις αναλύσεις τους στον 

συστηµικό κίνδυνο, τότε µπορεί να είναι περισσότερο πρόθυµες να αφήσουν τα 

επιµέρους χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να περιέλθουν σε κατάσταση αδυναµίας 

λειτουργίας, αν αυτή η ενέργεια δεν προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, 

περιορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση του ηθικού κινδύνου. Αντίθετα είναι πολύ 

πιθανό να προκύψουν ισχυρές συγκρούσεις συµφερόντων, όταν οι λειτουργίες 

µικροπροληπτικής εποπτείας ασκούνται από εποπτικούς φορείς που επικεντρώνονται 

στις δραστηριότητες προστασίας των επενδυτών. 

 Το τρίτο σηµαντικό επιχείρηµα που προβάλλεται υπέρ της εκχώρησης των 

εποπτικών αρµοδιοτήτων στην Κεντρική Τράπεζα είναι αυτό της ανεξαρτησίας και 

της τεχνικής εµπειρογνωµοσύνης.  Το επιχείρηµα αυτό προβάλλει  την ποιότητα της 

συµβολής των Κεντρικών Τραπεζών στη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. Μέσα από αυτό το επιχείρηµα προβάλλεται η ανάγκη για ανεξαρτησία 

της εποπτικής αρχής από πολιτικές παρεµβάσεις καθώς είναι ένα σηµαντικό 

συστατικό στοιχείο για την αποτελεσµατική άσκηση της προληπτικής εποπτείας. 

 Η ανάγκη για ανεξάρτητη εποπτική αρχή είναι ακόµα µεγαλύτερη σε χώρες 

µε αναδυόµενες αγορές όπου υπάρχουν τα λεγόµενα “δάνεια πολιτικής 

σκοπιµότητας”, δηλαδή τα δάνεια που χορηγούνται έπειτα από επίσηµες ή 

ανεπίσηµες πιέσεις εκ µέρους κρατικών αρχών.  Γενικότερα οι νόµοι, οι κανονισµοί 

και διοικητικές πράξεις ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιχειρηµατικές επιλογές των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Στις περιπτώσεις που τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα αντιµετωπίσουν προβλήµατα λόγω εσφαλµένων κινήτρων, οι πιέσεις που 

ασκούνται τότε για τη διάσωσή τους είναι πολύ ισχυρές.  

 Η ανεξαρτησία που απολαµβάνουν αυτή τη στιγµή οι Κεντρικές Τράπεζες θα 

µπορούσε σε µεγάλο βαθµό να προστατεύσει την εποπτεία από αδικαιολόγητες και 
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πιεστικές πολιτικές παρεµβάσεις, ενώ ταυτόχρονα θα απέτρεπε τον κίνδυνο 

επηρεασµού των κανόνων λειτουργίας των εποπτευοµένων ιδρυµάτων. Υπάρχουν 

εµπειρικές αναλύσεις και εµπειρικά δεδοµένα που αποδεικνύουν ότι οι κρίσεις είναι 

πιθανό να αποφευχθούν µε ιδιωτικούς πόρους όταν η Κεντρική Τράπεζα ασκεί και 

την αρµοδιότητα της προληπτικής εποπτείας. 

 Οι Βασικές Αρχές για την αποτελεσµατική εποπτεία του τραπεζικού τοµέα 

που εκδόθηκε από την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας αναδεικνύει 

την ανάγκη να αποδοθεί στις εποπτικές αρχές ικανοποιητικός βαθµός ανεξαρτησίας.  

Όπως και στη λειτουργία της νοµισµατικής πολιτικής έτσι και στη λειτουργία της 

προληπτικής εποπτείας, η ανεξαρτησία δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως έλλειψη 

λογοδοσίας ούτε µπορεί να αποκλείσει το ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η 

κυβέρνηση σε περίοδο κρίσης, όταν µάλιστα είναι πιθανό να χρησιµοποιηθούν τα 

χρήµατα των φορολογουµένων. 

 Τέλος, οι Κεντρικές Τράπεζες θεωρούνται γενικότερα οργανισµοί όπου 

υπάρχει υψηλό επίπεδο έρευνας και ανάλυσης του τραπεζικού και 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, καθώς λόγω της εµπειρίας τους έχουν αναπτύξει 

διαχρονικά ένα πλούτο γνώσεων και δεδοµένων για τη δοµή και τις επιδόσεις του 

εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, οι οποίες ανανεώνονται συνεχώς µέσω 

της ενεργής παρουσίας τους και συµµετοχής τους στις χρηµατοπιστωτικές αγορές.  

Όλα αυτά τα δεδοµένα και η εµπειρία είναι στοιχεία χρήσιµα για την άσκηση 

αποτελεσµατικής προληπτικής εποπτείας.     

 

2.8 Επιχειρήµατα Υπέρ του ∆ιαχωρισµού των Αρµοδιοτήτων 

 

 Παράλληλα µε τα επιχειρήµατα που έχουν αναπτυχθεί υπέρ του συνδυασµού 

αρµοδιοτήτων της προληπτικής εποπτείας και της νοµισµατικής πολιτικής από τις 

Κεντρικές Τράπεζες, έχουν αναπτυχθεί και τα επιχειρήµατα που είναι υπέρ της 

εκχώρησης εκτεταµένων εποπτικών εξουσιών σε έναν ενιαίο φορέα εκτός από την 

Κεντρική Τράπεζα.  Και σε αυτήν την περίπτωση τρία (3) είναι τα σοβαρότερα 

επιχειρήµατα που έχουν αναπτυχθεί για να αποδείξουν ότι είναι προτιµότερο η 
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λειτουργία της προληπτικής εποπτείας να ασκείται από έναν ενιαίο οργανισµό εκτός 

Κεντρικής Τράπεζας :  

α) Το ενδεχόµενο σύγκρουσης συµφερόντων ανάµεσα στην εποπτεία και τη  

νοµισµατική  πολιτική και ο ηθικός κίνδυνος. 

β) Η τάση δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων και η σύγχυση των διακρίσεων 

µεταξύ χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και ιδρυµάτων. 

γ) Η ανάγκη αποφυγής της υπερβολικής συγκέντρωσης εξουσιών στην Κεντρική 

Τράπεζα. 

Το επιχείρηµα της σύγκρουσης συµφερόντων βασίζεται κυρίως στο 

ενδεχόµενο ότι ένας προβληµατισµός εποπτικού χαρακτήρα από την πλευρά της 

Κεντρικής Τράπεζας µπορεί να την οδηγήσει στην άσκηση λιγότερο αυστηρής ή 

αποτελεσµατικής ενδεχοµένως νοµισµατικής πολιτικής από ότι πραγµατικά 

απαιτείται για τη διασφάλιση της σταθερότητας του γενικού επιπέδου των τιµών.  

Μέσα από αυτό το επιχείρηµα προβάλλεται το γεγονός ότι µε τη διατήρηση της 

σταθερότητας των τιµών, η Κεντρική Τράπεζα προάγει αυτοµάτως την 

χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και γι αυτό θα πρέπει να επικεντρώνεται µόνο στη 

διασφάλιση της σταθερότητας των τιµών.  

 Στην πραγµατικότητα όµως, αν η Κεντρική Τράπεζα λειτουργούσε µε αυτόν 

τον τρόπο, θα ήταν σε θέσει να λάβει υπόψη της τη χρηµατοπιστωτική αστάθεια 

µόνο στο βαθµό που αυτή έχει σηµασία για τις προοπτικές του πληθωρισµού. Αν 

προσπαθήσουµε να προχωρήσουµε λίγο το συλλογισµό µας πάνω σε αυτό το 

επιχείρηµα τότε θα καταλήγαµε στο συµπέρασµα ότι η εµπλοκή της Κεντρικής 

Τράπεζας στην εξέταση της χρηµατοπιστωτικής αστάθειας θα είχε ως τελικό 

αποτέλεσµα την αποσταθεροποίηση της οικονοµίας λόγω του ηθικού κινδύνου. Με 

αυτόν τον τρόπο όλη αυτή επιχειρηµατολογία θέλει να καταλήξει ότι προκειµένου η 

Κεντρική Τράπεζα να καταπολεµήσει αποτελεσµατικά τον πληθωρισµό, δεν θα 

πρέπει να έχει καµία ανάµειξη στη λειτουργία της προληπτικής εποπτείας.  

 Βέβαια µετά από τέτοιες ακραίες σκέψεις τίθεται το θέµα ποια πραγµατικά 

σύγκρουση συµφερόντων υπάρχει στην πράξη µεταξύ των δύο λειτουργιών. Αυτό 

σηµαίνει ότι πολλές φορές η σύγκρουση συµφερόντων δεν είναι πραγµατική αλλά 

φαινοµενική. Μια τέτοια περίπτωση µπορεί να υφίσταται όταν µια ευρεία αδυναµία 
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των τραπεζών και των αντισυµβαλλόµενων τους αναµένεται να συµβεί σε συνθήκες 

όπου οι κίνδυνοι διατάραξης της σταθερότητας των τιµών είναι καθοδικοί.  Επιπλέον, 

αν πραγµατικά υπάρχει σύγκρουση µεταξύ των δύο λειτουργιών πολιτικής, τότε είναι 

µάλλον απίθανο να εξαλειφθεί το πρόβληµα µε την απλή διαδικασία της ανάθεση 

των λειτουργιών αυτών σε δύο αυτοτελείς αρχές. 

 Μια µορφή σύγκρουσης συµφερόντων, η οποία είναι πράγµατι διαφορετική, 

και έχει ιδιαίτερη αξία να αξιολογηθεί είναι η διατήρηση της φήµης και της 

αξιοπιστίας των Κεντρικών Τραπεζών. Η φήµη και η αξιοπιστία της Κεντρικής 

Τράπεζας µπορεί να δεχθεί ένα σοβαρό πλήγµα σε περίπτωση που η άσκηση 

εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος δεν ήταν επαρκής και 

αποτελεσµατική. Σε αυτήν την περίπτωση θεωρητικά διακυβεύεται ο βαθµός 

αξιοπιστίας της Κεντρικής Τράπεζας και στην εκτέλεση των καθηκόντων της ως 

νοµισµατική αρχή. Η εµπειρία όµως τόσων χρόνων δεν επιβεβαιώνει σε καµία 

περίπτωση το θεωρητικό αυτό επιχείρηµα υπέρ του διαχωρισµού των αρµοδιοτήτων.  

 Συναφές είναι το επιχείρηµα του ηθικού κινδύνου υπέρ του διαχωρισµού των 

αρµοδιοτήτων της προληπτικής εποπτείας και της νοµισµατικής πολιτικής. Το 

επιχείρηµα αυτό προσπαθεί και πάλι να συνδέσει το ρόλο των Κεντρικών Τραπεζών 

στη διαχείριση των κρίσεων, ο οποίος φυσικά ρόλος πηγάζει µέσα από τις εποπτικές 

τους αρµοδιότητες. Στην ουσία λέγεται ότι αυτός ο ρόλος των Κεντρικών Τραπεζών 

είναι που δηµιουργεί τον ηθικό κίνδυνο της υπερβολικής ανάληψης κινδύνου από τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, από τη στιγµή που η κάθε Κεντρική Τράπεζα θα 

προέβαινε στη διάσωση των ιδρυµάτων µέσω έκτακτης ενίσχυσης της ρευστότητάς 

τους ή µέσω επηρεασµού των επιτοκίων, προσπαθώντας πιθανόν να καλύψει κάποια 

αδυναµία της εποπτικής λειτουργίας.  

 Το επιχείρηµα αυτό βέβαια µπορεί να µετριαστεί ή να αντικρουστεί πιθανόν 

αν αναγνωρίσουµε ότι η έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα χορηγείται έπειτα από 

τεκµηριωµένη επιλογή έναντι επαρκούς ασφάλειας και επιβαρύνεται µε επιτόκιο 

ακόµα και ποινής πολλές φορές. Σηµαντικότερη είναι πιθανώς η πηγή του ηθικού 

κινδύνου που σχετίζεται µε τον τρόπο υλοποίησης των µέτρων εκκαθάρισης, τα 

οποία συνήθως δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των Κεντρικών Τραπεζών. Βέβαια, 

η σηµασία του ηθικού κινδύνου µπορεί να τονίζεται υπερβολικά σε κάποιες 
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περιπτώσεις από τη στιγµή που οι αρµόζουσες κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν 

στους διαχειριστές και τους µετόχους ιδρυµάτων που βρίσκονται σε αδυναµία 

πληρωµής. 

 Το δεύτερο επιχείρηµα υπέρ του διαχωρισµού των αρµοδιοτήτων είναι αυτό 

της τάσης για δηµιουργία χρηµατοοικονοµικών οµίλων. Το συγκεκριµένο επιχείρηµα 

βασίζεται κυρίως σε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι συνεχώς αναπτύσσονται 

στενότεροι δεσµοί µεταξύ τραπεζών, εταιριών διαχείρισης ενεργητικού και 

ασφαλιστικών εταιριών, ενώ παράλληλα η παραδοσιακή διάκριση µεταξύ 

διαφορετικών χρηµατοοικονοµικών προϊόντων είναι συνεχώς και πιο συγκεχυµένοι, 

µε τελικό αποτέλεσµα διαφορετικοί τύποι χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων να 

ανταγωνίζονται στην ουσία στις ίδιες αγορές.  

 Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα αναπτύσσεται η αντίληψη ότι οι κατά τοµέα 

αρµόδιοι εποπτικοί φορείς είναι λιγότερο αποτελεσµατικοί στην παρακολούθηση των 

συνολικών χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων των µεγάλων και πολυσύνθετων οµίλων, 

ενώ οι διαφορές των κατά τοµέα κανόνων ή πρακτικών θα µπορούσαν να 

αλλοιώσουν τους “ίσους όρους ανταγωνισµού” µεταξύ ανταγωνιστικών 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

 Φυσικά διάφορα µέσα συντονισµού των διαφόρων κατά τοµέα αρµόδιων 

αρχών όπως επιτροπές, µνηµόνια συνεννόησης, συµµετοχή στα όργανα λήψης 

αποφάσεων θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην επίλυση των προβληµάτων. Ιδιαίτερα 

µάλιστα όταν αυτές οι πρακτικές έχουν έµπρακτα αποδειχθεί επιτυχηµένες σε πολλές 

χώρες. Στην πραγµατικότητα όµως το επιχείρηµα της τάσης δηµιουργίας 

χρηµατοοικονοµικών οµίλων σχετίζεται συχνά και µε τον στόχο της επίτευξης πιο 

αποτελεσµατικών εποπτικών πλαισίων που θα περιορίσουν τις επιβαρύνσεις που 

επιβάλλουν οι διάφοροι κανονισµοί στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

 Οι χρηµατοοικονοµικοί όµιλοι που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τοµείς 

θα µπορούσαν να αποφύγουν την υποβολή στοιχείων αλλά και τις δαπάνες που 

συνεπάγεται η άσκηση εποπτείας από διαφορετικές αρχές, ελαχιστοποιώντας έτσι το 

κόστος της συµµόρφωσης και τους κινδύνους αντιφατικών εποπτικών αξιολογήσεων.  

Μετά από αυτά φαίνεται λογικό ο χώρος των χρηµατοπιστωτικών οµίλων να επιζητά 

τη θέσπιση ενιαίου εποπτικού φορέα. 
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 Καταλήγοντας, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι οι χρηµατοοικονοµικοί όµιλοι 

επιθυµούν τη δηµιουργία ενός ενιαίου εποπτικού φορέα που να µπορεί να 

αντεπεξέλθει στις νέες συνθήκες ανταγωνισµού που δηµιουργούνται στην αγορά, 

τότε πιθανόν η Κεντρική Τράπεζα να µην είναι ο καταλληλότερος ενιαίος εποπτικός 

φορέας µε βάση τα συγκεκριµένα επιχειρήµατα. Ο λόγος που συµβαίνει αυτό είναι 

γιατί οι Κεντρικές Τράπεζες διαδραµατίζουν παραδοσιακά σηµαντικό ρόλο στην 

τραπεζική εποπτεία, δηλαδή στην παρακολούθηση αντισυµβαλλόµενων οι οποίοι 

αναµιγνύονται ουσιωδώς στην εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής. Από την άλλη 

όµως, ως τώρα η δικαιοδοσία τους σπάνια έχει σχέση µε τις εταιρίες επενδύσεων και 

τις ασφαλιστικές εταιρίες. 

 Το τρίτο επιχείρηµα που συνηγορεί υπέρ του διαχωρισµού των αρµοδιοτήτων 

είναι αυτό της συγκέντρωσης των εξουσιών και συνδέεται στενά µε τα δύο 

προηγούµενα. Το επιχείρηµα αυτό στηρίζεται στη λογική ότι η ανάθεση σε µια 

ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα των αρµοδιοτήτων της νοµισµατικής πολιτικής και 

της προληπτικής εποπτείας, ιδιαίτερα όταν αυτά εκτείνονται στο σύνολο του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα, θα µπορούσε να θεωρηθεί επιβλαβής για το σύστηµα της 

διάκρισης των εξουσιών στο οποίο βασίζονται οι δηµοκρατίες για να αποφύγουν την 

ενδεχόµενη κατάχρηση  κατά την άσκηση των δηµόσιων λειτουργιών.  

Σε συνέχεια αυτού του επιχειρήµατος, έρχεται ένα επιπλέον επιχείρηµα  που 

υποστηρίζει ότι όσες περισσότερες λειτουργίες συγκεντρώνει η Κεντρική Τράπεζα, 

τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η πίεση που θα ασκείται από την εκάστοτε κυβέρνηση, 

γεγονός που µπορεί να οδηγήσει τελικά σε υπονόµευση της ανεξαρτησίας της 

Κεντρικής Τράπεζας και στο πεδίο της νοµισµατικής πολιτικής. Μάλιστα σαν 

επακόλουθο των παραπάνω έρχεται ο ισχυρισµός ότι η τόση ανεξαρτησία της 

Κεντρικής Τράπεζας σε τόσους τοµείς τείνει να την καταστήσει µη δηµοκρατικό 

οργανισµό. 

 Τα παραπάνω επιχειρήµατα που αναπτύσσονται εναντίον της Κεντρικής 

Τράπεζας αντικρούονται εύκολα από τη στιγµή που η λειτουργική και προσωπική 

ανεξαρτησίας της στη διαµόρφωση της νοµισµατικής πολιτικής, η οποία τελικά έχει 

επίδραση στο σύνολο του πληθυσµού και όχι σε µέρος αυτού, µπορούν να εγγυηθούν 

ότι γενικότερα οι αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας δεν  µπορούν να επηρεαστούν 
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από πολιτικές παρεµβάσεις και πιέσεις. Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ένας µη δηµοκρατικός οργανισµός όταν για τις αποφάσεις της, ενέργειές 

της και τα αποτελέσµατα λογοδοτεί στο κοινοβούλιο που είναι δηµοκρατικά 

εκλεγµένο από το σύνολο του πληθυσµού µιας χώρας. 

 Λέγεται ότι τα τελευταία χρόνια η τάση είναι να προχωρήσει το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στην ανάθεση της προληπτικής εποπτείας σε µια 

ανεξάρτητη εποπτική αρχή εκτός της Κεντρικής Τράπεζας. Η τάση αυτή ξεκινάει από 

την Αυστραλία, τη Σουηδία, το Ηνωµένο Βασίλειο και την Κορέα οι οποίες έχουν 

επιλέξει να εκχωρήσουν τις αρµοδιότητες της προληπτικής εποπτείας σε µια 

ανεξάρτητη εποπτική αρχή την Financial Services Authority  και όχι στην Κεντρική 

Τράπεζα. 

 Στην πραγµατικότητα δεν µπορεί κάποια χώρα να ισχυριστεί ότι έχει  

υιοθετήσει το τέλειο µοντέλο προληπτικής εποπτείας, το οποίο θα µπορούσαν να 

αντιγράψουν και να εφαρµόσουν και οι υπόλοιπες χώρες του κόσµου. Από τη µια 

πλευρά έχουµε την εποπτική λειτουργία όπως αυτή εφαρµόζεται µέσα από την 

Κεντρική Τράπεζα τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τις Ηνωµένες Πολιτείες 

της Αµερικής που φαίνεται ότι οι Κεντρικές Τράπεζες εκτελούν καλά το εποπτικό 

τους έργο χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. Από την άλλη υπάρχει τα τελευταία χρόνια η 

Financial Services Authority στο Ηνωµένο Βασίλειο, το οποίο όµως µοντέλο 

εποπτικής λειτουργίας δεν έχει αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητά του σε 

καταστάσεις κρίσης, ενώ ακόµα και σε περιόδους ηρεµίας η εµπειρία που έρχεται 

από αυτό το µοντέλο είναι πολύ µικρή για να αξιολογηθεί. 

 Αυτό που µπορεί µε βεβαιότητα να ισχυριστούµε είναι ότι η ιδανική δοµή 

µιας εποπτικής αρχής εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την οργανωτική δοµή 

της κάθε χώρας ξεχωριστά. Αυτό σηµαίνει ότι η µορφή που θα έχει η εποπτική αρχή 

της κάθε χώρας και από ποιόν ασκείται τελικά η προληπτική εποπτεία εξαρτάται σε 

πολύ µεγάλο βαθµό από την οικονοµική και πολιτική κουλτούρα της κάθε χώρας. 

 Σε πολλές χώρες οι τράπεζες ασχολούνται µε  πολύ σηµαντικές οικονοµικές 

δραστηριότητες ενώ η αγορά του κεφαλαίου και των ασφαλειών είναι λιγότερο 

σηµαντικές για αυτές τις χώρες. Σε αυτή την περίπτωση η εποπτεία των τραπεζών θα 

πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό  µε γνώσεις 
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και ικανότητες. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ιδιαιτέρως απαραίτητα για µια 

εποπτική αρχή που λειτουργεί µέσα σε αυτή την οικονοµική κουλτούρα.  Σε αρκετές 

χώρες, η εποπτεία των τραπεζών είναι κοµµάτι της Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό το 

µοντέλο εποπτείας είναι το ιδανικό για αυτή τη χώρα γιατί η Κεντρική Τράπεζα είναι 

συνήθως νοµικά ανεξάρτητη και µπορεί λόγω της φήµης της να προσλαµβάνει το πιο 

ικανό και εξειδικευµένο προσωπικό. 

 Στην ίδια χώρα τώρα αν χρειασθεί να συνδυαστούν η τραπεζική εποπτεία, µε 

την εποπτεία  της αγοράς κεφαλαίου και των ασφαλιστικών εταιριών τότε είναι πολύ 

πιθανό η εποπτεία του συστήµατος να πρέπει να µεταφερθεί εκτός Κεντρικής  

Τράπεζας από τη στιγµή που η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει ιδιαίτερη ανάµιξη µε την 

αγορά των επενδύσεων και τις ασφαλιστικές εταιρίες. Σε µια τέτοια περίπτωση 

σίγουρα αν η Κεντρική Τράπεζα είναι η εποπτική αρχή του συστήµατος, µπορεί να 

υπάρχουν µειονεκτήµατα στην άσκηση της εξουσίας αυτής. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει 

ότι δεν υπάρχει λύση. Μπορεί η εποπτεία του κάθε τοµέα οικονοµικής 

δραστηριότητας να πραγµατοποιείται από την αρµόδια εποπτική αρχή αλλά και οι 

τρεις αυτές να ανήκουν στην Κεντρική Τράπεζα. 

 ∆εδοµένης της τελευταίας πρότασης της προηγούµενης παραγράφου 

µπορούµε να καταλάβουµε καλύτερα και τις τάσεις της εποχής. Η τάση λοιπόν της 

εποχής είναι οι τράπεζες να συγχωνεύονται µε άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, 

όπου το αποτέλεσµα της συγχώνευσης δεν είναι εύκολα αντιληπτό αν είναι τελικά 

τράπεζα ή κάποια άλλη µορφή χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. Αυτή η τάση µπορεί 

να δηµιουργήσει ταυτόχρονα την ανάγκη για εποπτεία σε διαφορετικούς 

οικονοµικούς τοµείς οι οποίοι θα συνεργάζονται συνεχώς στενότερα και οι οποίοι 

τελικά µπορεί και να συγχωνευθούν.  

Αυτή η τάση υπάρχει στην Ευρώπη, ιδιαίτερα µετά την υιοθέτηση του ενιαίου 

νοµίσµατος, και αναπτύσσεται σταδιακά και σε άλλες χώρες του κόσµου. ∆εν 

υπάρχει βέβαια λόγος κάποια χώρα να προχωρήσει απαραιτήτως σε αυτή τη δοµή για 

την εποπτική της αρχή αν η δοµή των αγορών της δεν τον απαιτήσει. Μέχρι να 

δηµιουργηθεί αυτή η ανάγκη το µόνο που χρειάζεται είναι διατηρείται ένα αξιόλογο 

επίπεδο συνεργασίας µεταξύ των εποπτικών αρχών της χώρας, αν αυτές είναι 

παραπάνω από µία. 



 338 

 Ένα πολύ δυνατό επιχείρηµα για να παραµείνει η αρµοδιότητα της 

προληπτικής εποπτείας στην Κεντρική Τράπεζα της κάθε χώρας είναι το γεγονός ότι 

η σταθερότητα των Τραπεζών είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την εφαρµογή της 

νοµισµατικής πολιτικής. Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να 

προσφέρει τη ρευστότητα που πιθανόν να χρειασθεί µια τράπεζα όταν θα πρέπει να 

λειτουργήσει ως ∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής. Το πιο σηµαντικό είναι ότι ίσως η 

Κεντρική Τράπεζα είναι ο µόνος οργανισµός που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα 

αν θα πρέπει κάποια συγκεκριµένη τράπεζα να τη διασώσει και να λειτουργήσει ως 

∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής ή όχι τελικά.       

 Παρόλα αυτά δεν είναι λίγοι αυτοί που ισχυρίζονται ότι η αρµοδιότητα της 

προληπτικής εποπτείας θα πρέπει να εκχωρηθεί σε άλλον οργανισµό, εκτός της 

Κεντρικής Τράπεζας καθώς µπορεί να δηµιουργηθεί σύγκρουση ανάµεσα στον 

εποπτικό ρόλο και το ρόλο του ∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής.  Αυτό σηµαίνει ότι 

αν µια τράπεζα, που εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα, πρόκειται να 

καταρρεύσει τότε η τελευταία για να µην χαθεί η αξιοπιστία της θα της παράσχει 

οικονοµική ρευστότητα σίγουρα ενώ πιθανόν να µην χρειαζόταν ή και να µην 

έπρεπε. 

 Επειδή για όλα τα παραπάνω δεν έχει συµφωνηθεί σε κάποιο συγκεκριµένο 

πλαίσιο το οποίο να µπορεί να µας βοηθήσει να σταθµίσουµε τα υπέρ και τα κατά 

όλων των επιχειρηµάτων και των προτάσεων το µόνο που µπορούµε να πούµε είναι 

ότι η διαδικασία θεσµικών µεταβολών του εποπτικού πλαισίου συχνά είναι δαπανηρή 

για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Η εµπειρία της εποπτικής λειτουργίας στην 

Ευρώπη και τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής έχει αποδείξει ότι οι Κεντρικές 

Τράπεζες µπορούν και εκτελούν αποτελεσµατικά τα εποπτικά τους καθήκοντα.  

Ταυτόχρονα δεν µπορεί να αποφανθεί κανείς ακόµα για την αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος της Financial Services Authority που λειτουργεί σε κάποιες χώρες τα 

τελευταία χρόνια. 

 Όµως, οι αγορές και τα οικονοµικά συστήµατα συνεχώς συνδέονται µεταξύ 

τους σε υπερεθνικό επίπεδο και η εποπτική διαδικασία δεν µπορεί να µένει στάσιµη 

περιµένοντας την επόµενη οικονοµική κρίση για να αξιολογήσει ποια µορφή 

εποπτείας ήταν η πιο αποτελεσµατική. Γι αυτό το λόγο και οι εποπτικές αρχές θα 
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πρέπει να έχουν όλες ένα αναγνωρισµένο και αναβαθµισµένο επίπεδο σε όλες τις 

χώρες, το οποίο µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή 

πληροφοριών µεταξύ τους σε υπερεθνικό επίπεδο. 

 Σε αυτή τη βάση στηρίχθηκε και η Επιτροπή της Βασιλείας για να εκδώσει 

τόσο την  “Βασιλεία Ι”, όσο και την “Βασιλεία ΙΙ”. Οι προτάσεις της Επιτροπής 

Βασιλείας αποτελούν µια βάση κοινή για όλες τις εποπτικές αρχές των χωρών που 

θέλουν να τις υιοθετήσουν, για να µπορούν να αξιολογούν τόσο  τη µέθοδο εποπτείας 

των αρχών τους όσο και την αποτελεσµατικότητά τους. Οι εποπτικές αρχές µπορούν 

να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε µια δοµηµένη βάση, η οποία θα τους δώσει τη 

δυνατότητα να επικοινωνούν ολοένα και καλύτερα µεταξύ τους. Οι προτάσεις της 

Επιτροπής της Βασιλείας σίγουρα αποτελούν ένα ισχυρό όπλο στα χέρια των 

εποπτικών αρχών είτε αυτές είναι η Κεντρική Τράπεζα, είτε ένας άλλος εποπτικός 

οργανισµός είτε ακόµα κι αν δεν είναι ένας αλλά δύο και τρεις για κάθε χώρα. 

 Οι εποπτικές αρχές οφείλουν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

προληπτικής εποπτείας, να είναι προσανατολισµένοι στην αποφυγή του ρίσκου και 

τέλος να είναι ευέλικτες για να δηµιουργήσουν ένα βαθµό αξιοπιστίας που είναι 

απαραίτητος για τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Η εποπτεία 

είναι σίγουρα µια διαρκής διαδικασία η οποία αναπτύσσεται και εξελίσσεται µέσα 

από τις αγορές στις οποίες λειτουργεί, όπως βέβαια αναπτύσσονται και αυτές.  

 

2.9 Θεωρητικές Προσεγγίσεις Υπέρ και Κατά του διαχωρισµού της 

εποπτείας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 

  Η εισαγωγή του ευρώ ως ενιαίο νόµισµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 

εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα πλαίσια άσκησης της 

νοµισµατικής πολιτικής, έχει ισχυροποιήσει ιδιαίτερα την διεθνοποίηση των 

χρηµατοπιστωτικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Στα πλαίσια των 

τραπεζικών δραστηριοτήτων συµπεριλαµβάνονται πλέον και οι δραστηριότητες που 

ασκούνται από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα επενδύσεων και ασφαλειών, εκτός 

από αυτές που περιλαµβάνονται παραδοσιακά στο τραπεζικό σύστηµα. 
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 Έχουµε διαπιστώσει από την µέχρι τώρα ανάλυση των δεδοµένων ότι σε 

παγκόσµια κλίµακα υπάρχει ένας έντονα σοβαρός σκεπτικισµός σχετικά µε το αν οι 

αρµοδιότητες που προκύπτουν από την προληπτική εποπτεία µπορούν να δοθούν 

στην Κεντρική Τράπεζα της κάθε χώρας ή σε κάποια ανεξάρτητη εποπτική αρχή που 

µπορεί να λειτουργεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Τράπεζας µπορεί όµως και όχι.  

 Εξίσου έντονος είναι ο προβληµατισµός στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σχετικά µε το αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει ή όχι να διενεργεί 

την προληπτική εποπτεία των χρηµαταγορών, τη στιγµή µάλιστα που ήδη ασκεί την 

αρµοδιότητα της νοµισµατικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

λειτουργώντας σε ένα οµοσπονδιακό περιβάλλον, το οποίο δηµιουργείται από τις 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, έχει να απαντήσει σε ένα επιπλέον δίληµµα. Το 

δίληµµα έγκειται στο ποιος θα είναι ο ρόλος των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών στην 

προληπτική εποπτεία αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναλάβει µια επιπλέον 

αρµοδιότητα σηµαντική για τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού  συστήµατος. 

 Στην προηγούµενη ενότητα προσπαθήσαµε να συνοψίσουµε τα πιο σηµαντικά 

επιχειρήµατα που έχουν αναπτυχθεί σχετικά µε το αν µπορούν οι Κεντρικές Τράπεζες 

να ασκούν παράλληλα µε τη λειτουργία της νοµισµατικής πολιτικής και τη 

λειτουργία της προληπτικής εποπτείας. Όταν τα επιχειρήµατα αυτά εξετασθούν σε 

ένα συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο, όπως αυτό της Ζώνης του Ευρώ, τότε ο 

συσχετισµός αυτών των επιχειρηµάτων αλλάζει σηµαντικά. Τα επιχειρήµατα υπέρ 

του διαχωρισµού της προληπτικής εποπτείας από τις δραστηριότητες των Κεντρικών 

Τραπεζών χάνουν µεγάλο µέρος της ισχύος τους, ενώ τα επιχειρήµατα υπέρ του 

συνδυασµού γίνονται ακόµα πιο εµφανή.   

 Συνοπτικά θα θυµίσουµε ότι τα επιχειρήµατα υπέρ του συνδυασµού των 

αρµοδιοτήτων από τις Κεντρικές Τράπεζες είναι τα εξής: 

i) Οι συνεργίες στον τοµέα της πληροφόρησης µεταξύ εποπτικών 

λειτουργιών και βασικών λειτουργιών των Κεντρικών Τραπεζών. 

ii) Επικέντρωση στον συστηµικό κίνδυνο. 

iii) Ανεξαρτησία και τεχνική εµπειρογνωµοσύνη. 

Ενώ τα επιχειρήµατα υπέρ της εκχώρησης εκτεταµένων εποπτικών εξουσιών σε 

ενιαίο φορέα εκτός της Κεντρικής Τράπεζας είναι επίσης τρία και είναι τα εξής : 
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i) Το ενδεχόµενο σύγκρουσης συµφερόντων ανάµεσα στην εποπτεία και τη 

νοµισµατική πολιτική σε συνδυασµό µε τον ηθικό κίνδυνο. 

ii) Η τάση δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων και η σύγχυση των 

διακρίσεων µεταξύ χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και ιδρυµάτων. 

iii) Η ανάγκη αποφυγής της υπερβολικής συγκέντρωσης εξουσιών στην 

Κεντρική Τράπεζα. 

Όπως ειπώθηκε νωρίτερα τα επιχειρήµατα που είναι υπέρ του διαχωρισµού της 

εποπτικής λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα διαφοροποιούνται αισθητά όταν 

πλέον θέλουµε να διαπιστώσουµε τι συµβαίνει µεταφερόµενοι σε ένα περιβάλλον 

όπως αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στα πλαίσια λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επικέντρωση σε θέµατα µε 

συστηµικές παραµέτρους γίνεται ολοένα και πιο σηµαντική. Η Οικονοµική και 

Νοµισµατική Ένωση έχει µεταβάλει τη φύση και την έκταση του συστηµικού 

κινδύνου καθώς η συγχώνευση των υποδοµών για πληρωµές µεγάλης αξίας και η 

αναδιάρθρωση των διατραπεζικών δραστηριοτήτων έχουν ήδη µεταβάλλει τους 

παραδοσιακούς διαύλους µετάδοσης δυσµενών επιδράσεων στο τµήµα της αγοράς 

που χαρακτηρίζεται από τη µεγαλύτερη ρευστότητα. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον υπάρχει µια αναδιοργάνωση των µεγάλων 

τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών οµίλων ενώ η αυξανόµενη συµµετοχή τους στις 

ολοένα και πιο ολοκληρωµένες ευρωπαϊκές αγορές κινητών αξιών επηρεάζουν 

επίσης το ενδεχόµενο οι διαταραχές που προέρχονται ή διοχετεύονται από τις 

κεφαλαιαγορές να επεκταθούν πέρα από τα εθνικά σύνορα. Στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες 

έχουν τη δυνατότητα να ωφεληθούν από την παραδοσιακή τους επικέντρωση στο 

συστηµικό κίνδυνο και από τη γνώση των εξελίξεων στις αγορές χρήµατος και 

κινητών αξιών καθώς και στις υποδοµές της αγοράς ως µέλη αυτής. 

Όλη αυτή η καθηµερινή τοποθέτηση η ύπαρξη των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών στην αγορά, τους παρέχει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα στην 

παρακολούθηση των κινδύνων που διατρέχουν τα επιµέρους ιδρύµατα και από τον 

συσχετισµό των διαφορετικών µορφών κινδύνου στους οποίους είναι εκτεθειµένα.  

Είναι γεγονός ότι οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες αποτελούν µια σύνθετη φύση 
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καθώς αποτελούν τµήµα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ταυτόχρονα έναν 

εθνικό φορέα. Αυτή η σύνθετη φύση των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών µπορεί να 

αποτελέσει ένα εξαιρετικό πλεονέκτηµα στην αντιµετώπιση διασυνοριακών θεµάτων 

ή θεµάτων που αφορούν το σύνολο της Ζώνης του Ευρώ κατά την άσκηση διαφόρων 

καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 

Αντίθετα τώρα οι ενιαίοι εθνικοί φορείς προληπτικής εποπτείας εκτός της 

Κεντρικής Τράπεζας ασκούν εποπτικά καθήκοντα και εµπίπτουν αποκλειστικά στο 

εθνικό επίπεδο και το χαρακτηριστικό τους είναι οι ισχυρές επίσηµες ή ανεπίσηµες 

σχέσεις µε το Υπουργείο Οικονοµικών. Επιπλέον, οι ενιαίοι εθνικοί φορείς σε 

περιπτώσεις προβληµάτων δίνουν µικρότερη βαρύτητα στις διασυνοριακές 

επιδράσεις και ευνοούν το συντονισµό µόνο µε την Εθνική Κυβέρνηση. 

Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, οι οποίες ως µέλη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών, έχουν αναλάβει καθήκοντα και στο ευρύτερο επίπεδο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και για αυτό είναι πιθανό να συνδυάσουν τον απαραίτητο 

συντονισµό µε τις εθνικές αρχές µέσω του δικτύου επαφών εντός του 

Ευρωσυστήµατος, παρέχοντας έτσι πιο συντονισµένες λύσεις σε συστηµικές 

διαταραχές, οι οποίες πολλές φορές διαχέονται και εκτός των εθνικών συνόρων
135.  

Οι συγκρούσεις συµφερόντων και η συγκέντρωση των εξουσιών δεν αποτελούν 

πραγµατική ανησυχία όταν αναφερόµαστε σε ένα πλαίσιο όπως αυτό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εισαγωγή του ευρώ από µόνη της επέφερε ένα θεσµικό 

διαχωρισµό ανάµεσα στη νοµισµατική δικαιοδοσία και την εποπτική δικαιοδοσία 

καθώς η πρώτη λειτουργία ασκείται στη Ζώνη του Ευρώ από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα ενώ η δεύτερη ασκείται από εθνικά – εγχώρια ιδρύµατα και σε 

αντίστοιχες αγορές. 

Από τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αυτή που στην 

πραγµατικότητα χαράσσει και ασκεί τη νοµισµατική πολιτική για το σύνολο της 

Ζώνης του Ευρώ, οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες δεν έχουν τον απόλυτο έλεγχο στη 

δηµιουργία χρήµατος. Μετά από αυτόν τον διαχωρισµό των αρµοδιοτήτων ανάµεσα 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες µπορούµε 

                                            
135 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Ο ρόλος των Κεντρικών Τραπεζών στην 
προληπτική εποπτεία”, Official Publications, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2001. 
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να ισχυριστούµε πλέον ότι η εκτεταµένη συµµετοχή των δεύτερων στην προληπτική 

εποπτεία δεν θα προκαλούσε σοβαρή σύγκρουση µε τη λειτουργία της νοµισµατικής 

πολιτικής, από τη στιγµή που τα αρµόδια όργανα λήψης αποφάσεων για τις δύο 

λειτουργίες δεν συµπίπτουν πλέον. 

Για τους λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω καθίσταται σχεδόν αβάσιµη η 

ανησυχία που υπάρχει για  υπερβολική συγκέντρωση εξουσιών, από τη στιγµή που οι 

αποφάσεις για τη χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής βρίσκονται εκτός των οργάνων 

λήψης αποφάσεων των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και αποτελούν βασική 

αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το σύνολο της Ζώνης του 

Ευρώ. 

Επιπλέον, η ιδιότυπη θεσµική φύση που φαίνεται να έχουν οι Εθνικές Κεντρικές 

Τράπεζες ως ανεξάρτητοι φορείς αλλά και µέλη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών, φαίνεται για κάποιους να δηµιουργεί επιπρόσθετα εµπόδια στο 

δηµοκρατικό τους έλεγχο από τους εθνικούς φορείς. Αυτό το επιχείρηµα βέβαια 

καταρρίπτεται άµεσα καθώς όπως έχει αναλυθεί και από την ενότητα της 

νοµισµατικής πολιτικής, έτσι και στη λειτουργία της προληπτικής εποπτείας οι 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες δεν εµποδίζονται από κανέναν στο να λογοδοτούν 

πλήρως και µε διαφάνεια στις αρµόδιες εθνικές αρχές, µε πιο σηµαντική διαδικασία 

αυτή της λογοδοσίας στο δηµοκρατικά εκλεγµένο από το λαό, Κοινοβούλιο της κάθε 

χώρας. 

Τα επιχειρήµατα σχετικά µε την τάση δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων 

θα πρέπει σίγουρα να επαναδιατυπωθούν και τοποθετηθούν στο σύγχρονο 

χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον. Η τάση για τη δηµιουργία χρηµατοοικονοµικών 

οµίλων και η δηµιουργία διατοµεακού ανταγωνισµού αποτελεί σίγουρα ένα ισχυρό 

επιχείρηµα για τη δηµιουργία ενός ενιαίου εποπτικού φορέα. Τοποθετώντας πλέον το 

όλο θέµα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, 

οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι η συµµετοχή των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών 

σίγουρα έχει να συνεισφέρει στην προληπτική εποπτεία. 

Πρώτα απ’ όλα η τάση δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων καθιστά 

σίγουρα πιο πολύπλοκη την παρακολούθηση µεγάλων και σύνθετων πολυεθνικών 

επιχειρήσεων. Η δυσκολία αυτή παρακολούθησης δηµιουργεί άµεσα µια σοβαρή 
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ανησυχία στον τοµέα των αρµοδιοτήτων των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών, από τη 

στιγµή που οι µεγάλοι και σύνθετοι χρηµατοοικονοµικοί όµιλοι είναι πιθανό να 

προκαλέσουν ανησυχίες συστηµικής φύσεως. 

 Στην περίπτωση που την προληπτική εποπτεία αυτών των οµίλων δεν την 

ασκούσαν οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες αλλά ένα αυτοτελής εποπτικός φορέας 

πιθανότατα δεν θα ήταν σε θέση να αξιολογήσει γρήγορα και αποτελεσµατικά το 

ενδεχόµενο µιας συστηµικής κρίσης. Ένας αυτοτελής εποπτικός φορέας έχει ως 

κύριο αντικείµενο τον µικροπροληπτικό έλεγχο που τελικά δεν του επιτρέπει να 

εκτιµήσει σωστά τις συνέπειες που εκδηλώνονται µέσω των συστηµάτων πληρωµών 

και διακανονισµού, ή όπως συνέβη στην περίπτωση της Long Term Capital 

Management στις ΗΠΑ, τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει το κλείσιµο των θέσεων 

στις τιµές των περιουσιών στοιχείων και στη συνέχεια στην ευρωστία άλλων 

χρηµατοπιστωτικών οµίλων ή ιδρυµάτων. 

 Σοβαρά θα πρέπει να ληφθεί το γεγονός ότι µετά από γεγονότα όπως το 

παραπάνω η Federal Reserve Bank των ΗΠΑ εξέδωσε κανονισµό, µε τον οποίο έθεσε 

τις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υπό την άµεση ευθύνη της.  Όταν, λοιπόν, η 

προσοχή εστιάζεται σωστά στις ανησυχίες συστηµικού χαρακτήρα είναι σαφές ότι η 

θεώρηση από την οπτική γωνία της Ζώνης του Ευρώ αποκτά σίγουρα µεγαλύτερη 

σηµασία, από τη στιγµή που η συµπεριφορά µεγάλων και σύνθετων 

χρηµατοοικονοµικών οµίλων ενδέχεται να επηρεάσει τις χρηµαταγορές και τις 

κεφαλαιαγορές, όπως και τα συστήµατα πληρωµών και διακανονισµού πολύ πέρα 

από τα εθνικά σύνορα. Τα παραπάνω επιχειρήµατα καταδεικνύουν την ανάγκη για 

συµµετοχή και µάλιστα έντονη των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών  στην προληπτική 

εποπτεία των χρηµατοοικονοµικών οµίλων. 

Επίσης, η σύγχυση που δηµιουργείται σχετικά µε τα όρια µεταξύ των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων δηµιουργεί αµφισβητήσεις για το αν µπορούν να 

τηρηθούν “ίσοι όροι ανταγωνισµού”. Αυτό το θέµα εµφανιζόταν συχνά στο παρελθόν 

αλλά τείνει να χάσει τη σηµασία του για τον τοµέα της προληπτικής εποπτείας από 

τη στιγµή που και οι προτάσεις που δηµοσιεύτηκαν από την Επιτροπή Τραπεζικής 

Εποπτείας της Βασιλείας δηµιουργούν ένα καθεστώς, το οποίο είναι σαφώς πιο 

ευαίσθητο στους κινδύνους που διατρέχουν τα επιµέρους χρηµατοπιστωτικά 
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ιδρύµατα. Εφαρµόζοντας την αρχή ότι τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δεν θα πρέπει 

να υπόκεινται στις ίδιες εποπτικές υποχρεώσεις εάν οι δραστηριότητές τους τα 

εκθέτουν σε διαφορετικό πλαίσιο κινδύνου θα µπορέσει να αµβλύνει σηµαντικά τις 

ανησυχίες που υπάρχουν σχετικά µε τη διασφάλιση “ίσων όρων ανταγωνισµού”.  

Η τάση δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων θέτει επίσης το ζήτηµα της 

διασφάλισης παρόµοιας προστασίας σε επενδυτές που λαµβάνουν ισοδύναµες 

υπηρεσίες από διαφορετικούς τύπους χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ή από 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα των οποίων ο σύνθετος χαρακτήρας θα µπορούσε να 

δηµιουργήσει περιθώρια για σύγκρουση συµφερόντων. Οι επιπτώσεις αυτές 

προσεγγίζουν σίγουρα πολύ λιγότερο τις παραδοσιακές δραστηριότητες των 

Κεντρικών Τραπεζών, η θεώρηση όµως του θέµατος από τη σκοπιά της Ζώνης του 

Ευρώ έχει ακόµα µικρότερη σηµασία από τη συγκεκριµένη οπτική γωνία, όταν το 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει ότι αυτές οι ανησυχίες εξακολουθούν 

να έχουν πολύ µεγαλύτερη σηµασία για τη “χώρα υποδοχής”, όσον αφορά 

τουλάχιστον τους µικροεπενδυτές. 

Αν κρίνεται αναγκαίο µπορούν να βρεθούν οι θεσµικές λύσεις που να αναθέτουν 

σε αυτοτελείς φορείς την αρµοδιότητα για την προστασία των επενδυτών, 

αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ένα σηµαντικό ρόλο των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών 

στην προληπτική εποπτεία. Σε χώρες όπου τα όρια ανάµεσα στη µικροπροληπτική 

εποπτεία και την προστασία των επενδυτών είναι πιο συγκεχυµένα, η Εθνική 

Κεντρική Τράπεζα µπορεί να λάβει εντολή για επιδίωξη παρόµοιων στόχων. 

Όλα τα παραπάνω δεδοµένα υποστηρίζουν ότι στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ, 

η εκχώρηση εκτεταµένων εποπτικών αρµοδιοτήτων τόσο σε µακροοικονοµικό όσο 

και σε µικροοικονοµικό επίπεδο, στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες θα έχει 

ευεργετικά αποτελέσµατα. Το γεγονός αυτό θα επέτρεπε την αξιοποίηση των δικτύων 

επαφών των εποπτικών φορέων εκτός της Ζώνης του Ευρώ, µε βελτιωµένη 

παρακολούθηση των κινδύνων διατάραξης της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στη 

Ζώνη του ενιαίου νοµίσµατος και στενότερο συντονισµό µε τις λειτουργίες των 

Κεντρικών Τραπεζών που ασκούνται σε επίπεδο Ευρωσυστήµατος. 

Η συµµετοχή των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών θα µπορούσε σίγουρα να 

επεκταθεί και εκτός τραπεζικού τοµέα, από τη στιγµή που η συστηµικής φύσεως 
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ανησυχίες συνδέονται όλο και περισσότερο µε την παρουσία επιχειρήσεων που 

καλύπτουν πολλούς τοµείς δραστηριοτήτων. Φυσικά κάποια από τα επιχειρήµατα 

που συνηγορούν υπέρ του διαχωρισµού εξακολουθούν να έχουν κάποια σηµασία 

όταν το πλαίσιο που αναφερόµαστε είναι εθνικό. Με βάση αυτό το γεγονός θα 

µπορούσε να υπάρξει και η λύση της απευθείας εκχώρησης αρµοδιοτήτων εκτός των 

Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών, µε την προϋπόθεση πάντα ότι οι Εθνικές Κεντρικές 

Τράπεζες θα είχαν ευρεία λειτουργική συµµετοχή στην προληπτική εποπτεία. Σε µια 

τέτοια περίπτωση θα ήταν σκόπιµο να συνδέονται οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες µε 

αυτούς τους φορείς µέσω κοινών οργάνων λήψης αποφάσεων, συγχώνευσης 

ανθρώπινου δυναµικού καθώς και τη δηµιουργία επίσηµων διαύλων επικοινωνίας και 

ανταλλαγής πληροφοριών. 
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Κεφάλαιο 3: Η Εποπτεία των Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων στα 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

3.1 Η προληπτική εποπτεία στα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 Η εισαγωγή του ενιαίου νοµίσµατος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 

αυξήσει τη διεθνοποίηση των τραπεζικών συναλλαγών µεταξύ των χωρών που 

ανήκουν στη Ζώνη του Ευρώ. Το γεγονός αυτό είχε ως άµεσο αποτέλεσµα, τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να εκτίθενται πλέον όχι µόνο στους παραδοσιακούς 

κινδύνους της τραπεζικής αγοράς αλλά επίσης σε αυξηµένους κινδύνους που 

προκύπτουν από το σύνολο της αγοράς στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Το λειτουργικό πλαίσιο για την προληπτική εποπτεία διαφέρει από χώρα σε 

χώρα και έγκειται σε πολύ µεγάλο βαθµό στις πρωτοβουλίες και στις αποφάσεις που 

έχουν παρθεί σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 

αναφερόµαστε σε χώρες που οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες ανήκουν στο 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών, υπάρχει πάντα η ανάγκη για συνεργασία 

ανάµεσα στις εθνικές εποπτικές αρχές µεταξύ τους αλλά και τις εποπτικές αρχές της 

Ζώνης του Ευρώ, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών και η σωστή 

διαχείρισή τους σε περιπτώσεις κρίσεων. 

 Αρκετές χώρες της Ζώνης του Ευρώ έχουν διατηρήσει σε µεγάλο βαθµό ένα 

εποπτικό πλαίσιο σταθερό χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές ενώ άλλες έχουν αλλάξει τον 

τρόπο λειτουργίας τους στο συγκεκριµένο θέµα. Οι διαδικασίες αλλάζουν στα 

πλαίσια της Ευρωζώνης όχι µόνο για τη δοµή των εποπτικών αρχών αλλά και για τις 

µεθόδους συνεργασίας των διαφόρων εποπτικών αρχών. Οι λόγοι που συµβαίνουν 

αυτές οι αλλαγές στον τοµέα της προληπτικής εποπτείας είναι κυρίως ως απάντηση 

στις ταχύτατες αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα αλλά 

και για να µπορέσουν οι εποπτικές αρχές να γίνουν πιο αποτελεσµατικές στις 

αρµοδιότητές τους. 

 Αυτή τη στιγµή στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ υπάρχουν διάφοροι µέθοδοι 

αλλά κυρίως διαφορετικοί οργανισµοί που πραγµατοποιούν τη λειτουργία της 
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προληπτικής εποπτείας στις διάφορες χώρες – µέλη. Αρχικά αυτό που διαπιστώνει 

κανείς είναι µια σηµαντική µείωση του αριθµού των αρχών που συµµετέχουν πλέον 

στην προληπτική εποπτεία της κάθε χώρας. Ο βαθµός συγχώνευσης όπως και ο 

αριθµός των φορέων που εµπλέκονται στην προληπτική εποπτεία των χωρών 

διαφέρει από χώρα σε χώρα σε διάφορα σηµεία και επίπεδα. 

 Η δοµή  της προληπτικής εποπτείας από µία µόνο εποπτική αρχή υπάρχει σε 

έξι χώρες, στην Αυστρία, τη ∆ανία, τη Γερµανία, την Ιρλανδία, τη Σουηδία και το 

Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ είναι πιθανόν το Βέλγιο να υιοθετήσει την ίδια µορφή 

εποπτείας. Παράλληλα υπάρχουν αρκετές χώρες ακόµα όπου ένας µεγάλος αριθµός 

εποπτικών αρχών εµπλέκεται σε αυτή τη λειτουργία, όπως συµβαίνει για παράδειγµα 

στη Γαλλία. 

 Στην πραγµατικότητα αυτή τη στιγµή στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν να 

υπάρχουν τρία διαφορετικά µοντέλα προληπτικής εποπτείας.  Το πρώτο µοντέλο 

είναι αυτό που βασίζεται στη φιλοσοφία ότι υπάρχουν διαφορετικές αρχές 

προληπτικής εποπτείας για τις διαφορετικές µορφές των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν τέσσερις χώρες, η Ελλάδα, η Ισπανία, η 

Γαλλία και η Πορτογαλία. Μια παραλλαγή αυτής της µορφής προληπτικής εποπτείας 

υπάρχει στη Φιλανδία και το Λουξεµβούργο όπου η ευθύνη για την εποπτεία της 

κεφαλαιαγοράς και του τραπεζικού συστήµατος ανήκουν σε µια αρχή ενώ για την 

εποπτεία των ασφαλιστικών ιδρυµάτων είναι υπεύθυνη µια άλλη εποπτική αρχή. 

 Το δεύτερο µοντέλο προληπτικής εποπτείας στηρίζεται στην πλήρη 

συγχώνευση των εποπτικών αρµοδιοτήτων, µεταξύ των διαφόρων τοµέων του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σε µια και  µόνο εποπτική αρχή. Το µοντέλο αυτό 

υφίσταται στην Αυστρία, τη Γερµανία, τη ∆ανία, την Ιρλανδία, τη Σουηδία και το 

Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και το Βέλγιο. 

 Το τρίτο µοντέλο περιλαµβάνει τη συγχώνευση των εποπτικών αρµοδιοτήτων 

µε βάση το αντικείµενο δραστηριότητας του κάθε τοµέα, δίνοντας την αρµοδιότητα 

της εποπτείας σε δύο διαφορετικούς φορείς. Ο ένας από τους δύο αυτούς φορείς 

στοχεύει στη φερεγγυότητα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ο άλλος σε 

θέµατα επιχειρηµατικότητας έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τη διαφάνεια στον 
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τρόπο λειτουργίας των ιδρυµάτων. Αυτό το µοντέλο προληπτικής εποπτείας έχει 

υιοθετηθεί τόσο από την Ολλανδία όσο και από την Ιταλία.  

 Ένα δεύτερο σηµείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον στα πλαίσια της Ζώνης του 

Ευρώ είναι ότι γενικότερα οι Κεντρικές Τράπεζες συµµετέχουν ενεργά στην 

προληπτική εποπτεία του τραπεζικού τοµέα. Οι αρµοδιότητες για την εποπτεία του 

τραπεζικού συστήµατος έχουν δοθεί εδώ και αρκετό καιρό στις Κεντρικές Τράπεζες 

της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας και της 

Πορτογαλίας. Στις χώρες που η ευθύνη για την εποπτεία ανατίθεται µε βάση τον 

χρηµατοοικονοµικό τοµέα λειτουργίας, οι Κεντρικές Τράπεζες συµµετέχουν µε 

διάφορους τρόπους και σε διαφορετικό βαθµό.  

 Στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να δώσουµε µια αναλυτική εικόνα του 

τρόπου που ασκείται η προληπτική εποπτεία στις χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ξεχωριστά. Στην Αυστρία, λοιπόν, η Financial Market Authority ιδρύθηκε 

τον Απρίλιο του 2002 ως ανεξάρτητο νοµικό όργανο και ανέλαβε την προληπτική 

εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Η Financial Market Authority 

παρέλαβε τις ευθύνες της προληπτικής εποπτείας από δυο διαφορετικούς 

οργανισµούς, το Υπουργείο Οικονοµικών της Αυστρίας, το οποίο ήταν αρµόδιο για 

την εποπτεία των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών και την Securities 

Authority που ήταν αρµόδια για την εποπτεία των εταιριών επενδύσεων. 

Το νοµικό καθεστώς µε το οποίο ιδρύθηκε η Financial Market Authority  ως 

ένας ενιαίος και µοναδικός οργανισµός εποπτείας προβλέπει ότι θα πρέπει επίσης να  

υπάρχει συνεργασία µε την Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Μάλιστα, η τελευταία θα 

συνεχίζει να έχει την ευθύνη να ελέγχει τις τράπεζες κυρίως σε θέµατα κινδύνου της 

αγοράς και πιστωτικού κινδύνου, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο της σε θέµατα 

προληπτικής εποπτείας. Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα της Αυστρία συνεχίζει να 

εµπλέκεται πλήρως στη διαδικασία των επίσηµων αναφορών των τραπεζών ενώ 

παράλληλα θα συµβουλεύει την Financial Market Authority πριν η τελευταία 

ανακοινώνει κανόνες λειτουργίας.  

 Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστρίας έχει την υποχρέωση αλλά και το δικαίωµα 

ταυτόχρονα να προτείνει τρία µέλη για το Financial Market Authority Supervisory 

Board και ένα µέλος για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Financial Market Authority.  
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Τέλος, το νοµικό πλαίσιο το οποίο ιδρύει την εποπτική αρχή της Αυστρίας δίνει τη 

δυνατότητα δηµιουργίας της Financial Markets Committee µέσα στο Υπουργείο 

Οικονοµικών, η οποία θα περιλαµβάνει  ένας µέλος από την Κεντρική Τράπεζα, ένα 

µέλος από το Υπουργείο Οικονοµικών, ένα µέλος από την Εποπτική Αρχή, και θα 

λειτουργεί ως ένας ενδιάµεσος που θα συντελεί στην καλύτερη συνεργασία των 

αρµόδιων φορέων
136. 

 Στο Βέλγιο υπήρχαν δύο φορείς, οι οποίοι αναµορφώθηκαν τον Αύγουστο 

του 2002 και ήταν αρµόδιοι για την προληπτική εποπτεία. Αυτοί ήταν η Banking and 

Finance Commission που ήταν υπεύθυνη για τον τραπεζικό τοµέα και τον τοµέα των 

επενδύσεων και το Insurance Control Office που ήταν αρµόδιο για τον τοµέα των 

ασφαλειών. Παράλληλα µε τους δύο αυτούς φορείς εποπτείας, η Κεντρική Τράπεζα 

του Βελγίου συµµετείχε και αυτή στην προληπτική εποπτεία µε διάφορους τρόπους. 

 Το νοµικό πλαίσιο, όπως αυτό διαµορφώθηκε στις 2 Αυγούστου του 2002, 

καθιστούσε υπεύθυνη την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου για τη σταθερότητα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της χώρας. Η Banking and Finance Commission 

αποτελούσε έναν ανεξάρτητο οργανισµό που όλοι οι κανονισµοί που αποφάσιζε ότι 

πρέπει να εφαρµοστούν, έπρεπε να εγκριθούν πρώτα από τον Υπουργό των 

Οικονοµικών. Το Insurance Control Office επίσης βρίσκονταν κάτω από τις οδηγίες 

και κατευθύνσεις του Υπουργού Οικονοµικών. 

 Οι δύο αυτοί οργανισµοί είχαν την ίδια δοµή όσον αφορά τα ∆ιοικητικά τους 

Όργανα, τα οποία ήταν: το Supervisory Board, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ο Πρόεδρος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το Secretary – General.  Από την 1η Ιανουαρίου του 

2004 οι δύο αυτοί οργανισµοί συγχωνεύθηκαν, ενώ ακόµα και υπό το προηγούµενο 

καθεστώς ο νόµος προέβλεπε τη συνεργασία των δύο αυτών φορέων µε την Κεντρική 

Τράπεζα του Βελγίου αλλά και µεταξύ τους. Με τη συνεργασία αυτή ο ρόλος της 

Κεντρικής Τράπεζας ενδυναµώθηκε στον τοµέα της προληπτικής εποπτείας, έχοντας 

η τελευταία εκπροσώπηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και του Supervisory Board  και 

των δύο εποπτικών φορέων. Ο καινούργιος εποπτικός φορέας ονοµάζεται 

Commission Bancaire Fiananciere et des assurances.  

                                            
136 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Recent Developments in National Supervisory 
Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003. 



 351 

 Για την καλύτερη δυνατή συνεργασία των τριών φορέων δηµιουργήθηκαν 

δύο συµβούλια ξεχωριστά που θα συντελέσουν στην αποτελεσµατική εκτέλεση της 

προληπτικής εποπτείας. Το ένα συµβούλιο είναι το Supervisory Council of the 

Financial Services Authority, που αποτελείται από τα µέλη του Supervisory Board  

των δύο φορέων και της Κεντρικής Τράπεζας ενώ διοικείται από τον ∆ιοικητή της 

τελευταίας. Αυτό το συµβούλιο είναι αρµόδιο για την οργάνωση, τη λειτουργία αλλά 

και τη συνεργασία των οικονοµικών αγορών, ενώ διοργανώνει συστηµατικούς 

διαλόγους που θα άπτονται των αρµοδιοτήτων της Κεντρικής Τράπεζας, του 

Insurance Control Office και της Baking and Finance Commission. 

Η δεύτερη είναι µια επιτροπή που ονοµάζεται Financial Stability Committee 

αποτελούµενη από τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων της Κεντρικής Τράπεζας 

και των δύο οργανισµών εποπτείας ενώ θα διοικείται από τον ∆ιοικητή της 

Κεντρικής Τράπεζας. Η επιτροπή αυτή ασχολείται µε θέµατα όπως η σταθερότητα 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η αλληλεπίδραση ανάµεσα στην προληπτική 

εποπτεία και τα συστήµατα πληρωµών και εκκαθάρισης, η συνεργασία σε περιόδους 

κρίσης.  

Ο νέος εποπτικός φορέας Commission Bancaire Fiananciere et des assurances 

έχει τη δυνατότητα να εποπτεύει τα πιστωτικά ιδρύµατα, τις εταιρείες επενδύσεων 

και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η Commission Bancaire Fiananciere et des 

assurances έχει αναλάβει την ευθύνη πλέον για την µικροπροληπτική εποπτεία, ενώ η 

Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου ευθύνεται για την µακροπροληπτική εποπτεία. Η 

συνεργασία µεταξύ των δύο οργανισµών εξασφάλισε ότι τρία µέλη της 

διαχειριστικής επιτροπής της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου είναι συγχρόνως µέλη 

της διαχειριστικής επιτροπής της Commission Bancaire Fiananciere et des 

assurances.  

Επιπλέον, όπως απαιτείται από το βελγικό νόµο, ένα πλαίσιο για τη 

συνεργασία µεταξύ της Commission Bancaire Fiananciere et des assurances και της  

Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου έχει καθιερωθεί πλέον µε τη δηµιουργία του 

Financial Services Authority Supervisory Board, που συνδυάζει τις εποπτικές 

διοικήσεις και το Council of Regency της Commission Bancaire Fiananciere et des 
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assurances και της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, και την Financial Stability 

Committee, η οποία συνδυάζει τα ∆ιοικητικά Συµβούλια και των δύο οργανισµών
137. 

 Στη Γερµανία µια εποπτική αρχή, η Federal Financial Supervisory Authority, 

ήρθε το Μάιο του 2002 να αντικαταστήσει τρεις προηγούµενες εποπτικές αρχές που 

η καθεµία ξεχωριστά ήταν υπεύθυνη για την εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος, 

των ιδρυµάτων επενδύσεων και των ασφαλιστικών εταιριών αντίστοιχα. Η ενιαία 

πλέον εποπτική αρχή είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία και των τριών 

τοµέων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

 Η νέα εποπτική αρχή της Γερµανίας λειτουργεί υπό την εποπτεία του 

Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικονοµικών. Παρόλα αυτά η Bafin κατά την άσκηση 

των καθηκόντων της καθηµερινά είναι ανεξάρτητη από πολιτικές παρεµβάσεις. Η 

Bafin για την άσκηση των καθηκόντων της έχει δύο διοικητικά όργανα, τον Πρόεδρο 

και το Administrative Council. Ο Πρόεδρος διοικεί την ανεξάρτητη διοικητική 

εποπτική αρχή, καθορίζει τις διαδικασίες λειτουργίας του οργανισµού και αναφέρεται 

συνήθως στο Administrative Council για την πορεία των εργασιών. Το 

Administrative Council  εποπτεύει τις εργασίες της Bafin και παρέχει βοήθεια για την 

καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων της. Επιπλέον, η νέα εποπτική αρχή διαθέτει 

ένα Συµβουλευτικό Συµβούλιο (Advisory Board), το οποίο την συµβουλεύει σχετικά 

µε την απόδοσή της στις υποχρεώσεις της  ενώ ταυτόχρονα δίνει κατευθύνσεις για 

γενικότερα θέµατα δηµιουργίας και εφαρµογής κανονισµών. 

 Παρότι, λοιπόν, δηµιουργήθηκε µια ενιαία εποπτική αρχή η συµµετοχή της  

Deutsch Bundesbank, της Κεντρικής Τράπεζας της Γερµανίας, στην προληπτική 

εποπτεία ενισχύθηκε και επισηµοποιήθηκε µε τρεις τρόπους µετά την αλλαγή του 

νοµικού πλαισίου  τον Μάιο του 2002. Αρχικά ο νόµος δίνει εποπτικές αρµοδιότητες 

στην Κεντρική Τράπεζα µέσω της συνεχούς παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 

των Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων. Σε αυτή την περίπτωση η Deutsch Bundesbank 

πρέπει να εφαρµόζει τις κατευθυντήριες γραµµές που έχει συµφωνήσει µε τη νέα 

εποπτική αρχή. ∆εύτερον, ο νόµος επιθυµεί η Deutsch Bundesbank να 

συµβουλεύεται την εποπτική αρχή πριν προχωρήσει στη δηµιουργία και ανακοίνωση 

                                            
137 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Recent Developments in National Supervisory 
Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003. 
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κανονισµών.  Τρίτον, ο νόµος επιβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα να συµµετέχει τόσο 

στο Administrative Council όσο και στο  Advisory Council της εποπτικής αρχής. 

 Η συνεργασία της Deutsch Bundesbank και της Federal Financial Supervisory 

Authority πιστοποιείται µέσα από ένα ακόµα όργανο, το Forum for Finance Market  

Supervision, στο οποίο συµµετέχει ο Υπουργός Οικονοµικών της Γερµανίας και 

προεδρεύει ο διοικητής της εποπτικής αρχή. Από αυτό το όργανο ζητείται να 

οργανώσει τη συνεργασία της Κεντρικής Τράπεζας και της Εποπτικής Αρχής σε 

θέµατα προληπτικής εποπτείας και να παρέχει συµβουλές οπότε χρειάζεται για 

θέµατα που σχετίζονται µε τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
138.  

 Στη ∆ανία δηµιουργήθηκε η Danish Financial Supervisory Authority  το 

1988, η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονοµικών και είναι 

µια ενιαία εποπτική αρχή. Η Danish Financial Supervisory Authority  προέκυψε από 

τη συγχώνευση της Danish Supervisory Authority for Banks and Savings Banks και 

της  Danish Insurance Supervisory Authority. Η Κεντρική Τράπεζα της ∆ανίας, η 

Denmark’s National bank, συµµετέχει ως µέλος στο Financial Business Council που 

δηµιούργησε ο Υπουργός Οικονοµικών της χώρας. Το συγκεκριµένο όργανο έχει τις 

εξής αρµοδιότητες :  

i) λαµβάνει αποφάσεις σχετικά µε την προληπτική εποπτεία που είναι 

σηµαντικές για το κοινό, 

ii) παρέχει συµβουλές στην Danish Financial Supervisory Authority  για τη 

δηµιουργία κανονισµών και 

iii) βοηθάει την Danish Financial Supervisory Authority  για την ανταλλαγή 

χρήσιµων πληροφοριών 139. 

Η συνεργασία µεταξύ του Danish Financial Supervisory Authority και της  

Κεντρικής Τράπεζας της ∆ανίας εξασφαλίζεται µέσω του Financial Business 

Council, το οποίο αποφασίζει σχετικά µε τα γενικά εποπτικά θέµατα καθώς επίσης 

και τα πιo συγκεκριµένα θέµατα που έχουν σηµαντικές συνέπειες για τις 

                                            
138 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Recent Developments in National Supervisory 
Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003. 
139 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Recent Developments in National Supervisory 
Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003. 
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µεµονωµένες οικονοµικές επιχειρήσεις και τις οικονοµικές επιχειρήσεις 

εκµετάλλευσης. Επιπλέον, το συγκεκριµένο όργανο συµβουλεύει το Danish Financial 

Supervisory Authority σχετικά µε την έκδοση των κανονισµών προληπτικής 

εποπτείας. 

 Το Financial Business Council έχει οκτώ µέλη, τα οποία διορίζονται από την 

Κεντρική Τράπεζα, το Υπουργείο Οικονοµικών, τους καταναλωτές και διάφορους 

άλλους χρηµατοοικονοµικούς φορείς. Το 2005, το Danish Financial Supervisory 

Authority υπέγραψε δύο υποµνήµατα συµφωνίας προκειµένου να βελτιωθεί η 

συνεργασία µε την Κεντρική Τράπεζα της ∆ανίας. Το πρώτο υπόµνηµα υπογράφηκε 

µε την Κεντρική Τράπεζα της ∆ανίας και το Υπουργείο Οικονοµικών µε κύριους 

στόχους την οικονοµική σταθερότητα µέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, των 

συνεχών διαβουλεύσεων, και της επεξεργασίας των παραπάνω πληροφοριών µέσω 

µιας συντονιστικής επιτροπής.  

Το δεύτερο υπόµνηµα ολοκληρώθηκε µε την Κεντρική Τράπεζα της ∆ανίας µε  

στόχο τη βελτίωση και την επέκταση της τρέχουσας συνεργασίας. Η όλη συνεργασία  

έχει συµπληρωθεί από περαιτέρω υποµνήµατα για τον τοµέα της οικονοµικής 

σταθερότητας και της  στατιστικής πληροφόρησης. 

Στην Ισπανία υπάρχουν τρεις διαφορετικοί οργανισµοί που είναι υπεύθυνοι για 

την εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών σύµφωνα µε το τοµεακό µοντέλο, 

η Τράπεζα Ισπανίας, η National Securities Market Commission και  the Ministry of 

the Economy’s Directorate – General Insurance and Pension Funds. Το Υπουργείο 

Οικονοµικών εµπλέκεται επίσης και σε θέµατα όπως η αδειοδότηση και άλλες 

περισσότερο σοβαρές συναλλαγές. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία 

των πιστωτικών ιδρυµάτων, ενώ παράλληλα έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία 

και σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.  Η National Securities Market 

Commission έχει την ευθύνη για την προληπτική εποπτεία των εταιριών επενδύσεων 

και στοχεύει στη διασφάλιση της διαφάνειας της αγοράς και την προστασία των 

επενδυτών. Το Ministry of the Economy’s Directorate – General Insurance and 

Pension Funds είναι αρµόδιο για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών και των 

εταιρειών αντασφάλισης, ενώ σε αυτό το όργανο συµµετέχουν και οι καταναλωτές. 
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Η συνεργασία µεταξύ των παραπάνω εποπτικών αρχών προβλέπεται από τον 

νόµο. Οι τρεις παραπάνω εποπτικές αρχές συνεργάζονται πολύ µεταξύ τους καθώς ο 

Αναπληρωτής ∆ιοικητής της Banco De Espana και ο ∆ιευθυντής της Οικονοµικής 

πολιτικής είναι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της National Securities Market 

Commission, ενώ ο αντιπρόεδρος της τελευταίας και ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής 

πολιτικής είναι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας της Ισπανίας. 

 Με βάση, λοιπόν, το νοµικό πλαίσιο της Ισπανίας, η Κεντρική Τράπεζα της 

Ισπανίας, η National Securities Market Commission και το Ministry of the 

Economy’s Directorate – General Insurance and Pension Funds είναι ως φορείς 

υποχρεωµένοι να συνεργάζονται για την επίτευξη αποτελεσµατικής εποπτείας κι αν 

χρειαστεί να µπορέσουν να λειτουργήσουν ως µια ενιαία εποπτική αρχή για να 

ασκήσουν τα καθήκοντά τους απέναντι σε έναν ενοποιηµένο χρηµατοοικονοµικό 

όµιλο που να περιλαµβάνει και τις τρεις δραστηριότητες 140. 

Πιο συγκεκριµένα η νοµοθεσία προέβλεψε το 2004 και η Κεντρική Τράπεζα της 

Ισπανίας εισήγαγε συµφωνίες συνεργασίας µε τη National Securities Market 

Commission και το Ministry of the Economy’s Directorate – General Insurance and 

Pension Funds, προκειµένου να καθοριστούν οι αντίστοιχες δυνάµεις και να 

οργανωθούν τα πλαίσια για την ανταλλαγή πληροφοριών και την εξέταση κοινών 

ζητηµάτων. Μια συµφωνία συνεργασίας µε στόχο την  οικονοµική σταθερότητα 

καθώς και την πρόληψη και διαχείριση των κρίσεων µε τα ενδεχοµένως συστηµικά 

αποτελέσµατα υπογράφηκαν από το Υπουργείο Οικονοµίας και τις τρεις εποπτικές 

στις  αρχές το 2006.  

Αυτή η συµφωνία συνεργασίας καθιέρωσε την Financial Stability Committee, η 

οποία αποτελείται από στελέχη του Υπουργείου Οικονοµικών και από κάθε εποπτική 

αρχή, στην οποία συζητούνται θέµατα όπως η οικονοµική σταθερότητα καθώς και η 

εφαρµογή των συµφωνιών συνεργασίας 

Στη Φιλανδία µια παραλλαγή του τοµεακού προτύπου βρίσκεται σε ισχύ καθώς 

υπάρχουν δύο οργανισµοί υπεύθυνοι για την προληπτική εποπτεία του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Το ένα είναι το Finish Financial Supervision 

                                            
140 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Recent Developments in National Supervisory 
Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003. 
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Authority που ιδρύθηκε το 1993 και το άλλο η Insurance Supervision Authority που 

λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Η Finish Financial 

Supervision Authority προσέλαβε το ανθρώπινο δυναµικό της προκατόχου εποπτικής 

αρχής της Baking Supervision Office αλλά και κάποιους εργαζόµενους από την 

Κεντρική Τράπεζα της Φιλανδίας. 

Η Finish Financial Supervision Authority είναι ένας ανεξάρτητος οργανισµός που 

λειτουργεί σε συνδυασµό µε την Κεντρική Τράπεζα της Φιλανδίας για την 

πραγµατοποίηση της προληπτικής εποπτείας των τραπεζικών οργανισµών και των 

εταιρειών επενδύσεων αλλά δεν αποτελεί νοµικό πρόσωπο. Η συγκεκριµένη 

εποπτική αρχή σύµφωνα µε το νόµο διοικείται από έναν Γενικό ∆ιευθυντή και από το 

∆ιοικητικό της Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει για µακροπρόθεσµα σχέδια και 

θέµατα βασικών αρχών που θέτει για συζήτηση συνήθως ο ∆ιοικητής.   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Finish Financial Supervision Authority αποτελείται 

από τους Γενικούς ∆ιευθυντές των δύο εποπτικών αρχών και άλλα τρία µέλη όπου το 

ένα προτείνεται από την Τράπεζα της Φιλανδίας, το δεύτερο από το Υπουργείο 

Οικονοµικών και το τρίτο από το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Το ένα από τα 10 

µέλη της Finish Financial Supervision Authority διορίζεται έπειτα από πρόταση της 

Κεντρικής Τράπεζας της Φιλανδίας. 

Στα πλαίσια της γενικότερης αναδιάρθρωσης που συντελείται στον τοµέα της 

προληπτικής εποπτείας µπορεί να επηρεαστεί και η Finish Financial Services 

Authority. Οποιαδήποτε αλλαγή κι αν συντελεστεί δεν πρόκειται να αλλάξει δύο 

βασικά χαρακτηριστικά της, τα οποία είναι ότι αποτελεί έναν ανεξάρτητο εποπτικό 

οργανισµό και  ότι συνεργάζεται αρµονικά µε την Κεντρική Τράπεζα της Φιλανδίας.  

Σύµφωνα µε τον νέο νόµο για την Finish Financial Services Authority το ∆ιοικητικό 

της Συµβούλιο αποτελείται από τους Γενικούς ∆ιευθυντές της και τους αντίστοιχους 

της Insurance Supervisory Authority και τέσσερα ακόµα µέλη, δύο εκ των οποίων 

προτείνονται από το Υπουργείο Οικονοµικών, ένα από την Κεντρική Τράπεζα της 

Φιλανδίας και ένα από το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Τα τέσσερα αυτά µέλη 



 357 

διορίζονται από το Κοινοβούλιο και η ισχύς του τελευταίου νόµου είναι από την 1η 

Ιουλίου 2003 141. 

Η Insurance Supervision Authority είναι ένα εποπτικό όργανο που λειτουργεί 

κάτω από την επίβλεψη του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας αλλά ανεξάρτητο 

όσων αφορά τις αποφάσεις που λαµβάνει. Η Insurance Supervision Authority είναι 

αρµόδια για την επίβλεψη των ασφαλιστικών εταιρειών και στοχεύει να 

προστατεύσει τα συµφέροντα των ασφαλισµένων. ∆ύο από τα έξι µέλη του Insurance 

Supervision Authority διορίζονται έπειτα από πρόταση της Κεντρικής Τράπεζας της 

Φιλανδίας και του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Στη Γαλλία υπάρχουν διάφοροι φορείς που εµπλέκονται στην προληπτική 

εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Για τον τραπεζικό τοµέα και τις εταιρίες 

επενδύσεων αρµόδια εποπτική αρχή για την προληπτική εποπτεία είναι η 

Commission Bancaire, ενώ ταυτόχρονα δύο ακόµα αρχές εµπλέκονται στη 

διαδικασία αυτή, η Comite des Etablissements de Credit et des Enterprise  d’ 

Investissement που είναι αρµόδια για την αδειοδότηση των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων και η Comite de la Réglementation Bancaire et Financière που είναι 

υπεύθυνη για την έκδοση κανονισµών στο Γαλλικό τραπεζικό σύστηµα. 

Η Commission Bancaire είναι µια αυτόνοµη εποπτική αρχή που συνδέεται στενά 

µε την Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας, τη Banque de France. Ο ∆ιοικητής της  

Banque de France είναι επίσης ∆ιοικητής της Commission Bancaire και της Comite 

des Establishments de Credit et des Enterprise d’ Investissement αλλά και µέλος της 

Comite de la Réglementation Bancaire et Financière. Επίσης, η  Banque de France 

παρέχει προσωπικό αλλά και µέρος του προϋπολογισµού της για την Commission 

Bancaire, ενώ το τµήµα Credit Institutions and Investment Firms της Banque de 

France αναλαµβάνει την προεργασία για τις αποφάσεις της Comite de la 

Réglementation Bancaire et Financière σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών 

ενώ επίσης προετοιµάζει και υλοποιεί της προτάσεις της Comite des Establishments 

de Credit et des Enterpices d’ Investissement. 

                                            
141 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Recent Developments in National Supervisory 
Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003. 
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Η Conseil Nationale du Credit et des Titres είναι ένας ακόµα εποπτικός φορέας 

που εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί το τραπεζικό σύστηµα και 

τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ιδιαίτερα µάλιστα τις σχέσεις µε τους πελάτες και τη 

διαχείριση των µέσων πληρωµής. Για τους τοµείς ευθύνης του ο συγκεκριµένος 

εποπτικός φορέας εκφράζει τις απόψεις του. Η Banque de France εµπλέκεται στις 

δραστηριότητες και αυτού του εποπτικού φορέα από τη στιγµή που ο ∆ιοικητής της 

Banque de France κατέχει διοικητική θέση και στον εποπτικό φορέα. 

 Στον τοµέα των εταιριών επενδύσεων η Commission des Opération de Bourse 

και η  Conseil des Marches Financiers ήταν υπεύθυνες για την προληπτική εποπτεία 

και τη διατήρηση της διαφάνειας στις συναλλαγές. Η Conseil des Marches Financiers 

ήταν υπεύθυνη για τις καθηµερινές συναλλαγές που λαµβάνουν χώρα στην 

κεφαλαιαγορά και είχε τη µορφή ενός αυτοδιοικούµενου οργανισµού. Ταυτόχρονα  

υπήρχε και η Conseil de Discipline de la Gestion  Financier η οποία ήταν υπεύθυνη 

για την πιθανή επιβολή κυρώσεων όταν αυτό είναι απαραίτητο. Η Banque de France 

διόριζε ένα µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Commission des Opération  de 

Bourse ενώ ταυτόχρονα συµµετείχε και στην Conseil des Marches Financiers. 

Η αναδιοργάνωση του 2003 πρόσθεσε  στον τοµέα των επενδύσεων την Authorite 

des marches Financieres ως νέο εποπτικό φορέα. Η Authorité des marches 

Financieres προέκυψε ως το αποτέλεσµα της συγχώνευσης της Commission des 

Opération de Bourse, της Conseil des Marches Financiers και της Conseil de 

Discipline de la Gestion  Financier. Η νέα εποπτική αρχή είναι ένα ανεξάρτητο, 

αυτόνοµο, νοµικό πρόσωπο που στοχεύει στην προστασία των επενδυτών. Ένας 

εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας διορίζεται από τον ∆ιοικητή της 

Τράπεζας της Γαλλίας ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Authorite des 

marches Financieres.  

Συνοψίζοντας, ακόµα και µετά την αναδιαµόρφωση του εποπτικού τοπίου το 

2003 στη Γαλλία, η επίβλεψη των τραπεζών και των εταιρειών επενδύσεων δεν 

τροποποιήθηκε. Όλο αυτό παραµένει στόχος της Commission Bancaire καθώς η 

καθηµερινή δραστηριότητα πραγµατοποιείται από την General Secretariat, η Comite 

des Establishments de Credit et des Enterprise d’ Investissement είναι αρµόδια για 

την έγκριση πιστωτικών οργάνων και των εταιριών επένδυσης ενώ η Authorite des 
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marches Financieres είναι αρµόδια για την έγκριση των αµοιβαίων κεφαλαίων και 

των επενδυτικών κεφαλαίων. 

Όσον αφορά τον τοµέα των ασφαλιστικών εταιριών οι αρµόδιες εποπτικές αρχές 

είναι η Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles, που αποτελεί µια 

ανεξάρτητη αρχή υπεύθυνη για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών. Το 

Υπουργείο Οικονοµικών παραµένει αρµόδιο για αδειοδότηση και την έκδοση 

εποπτικών κανονισµών. Με την τροποποίηση του 2003 η σύνθεση της Commission 

Bancaire και της Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles έχει 

τροποποιηθεί που σηµαίνει ότι ο Πρόεδρος της Autorité de Contrôle des Assurances 

et des Mutuelles είναι πλέον µέλος της Commission Bancaire και ο ∆ιοικητής της 

Τράπεζας της Γαλλίας, όπως και ο Πρόεδρος της Commission Bancaire,  είναι µέλος 

της  Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles.  

Αυτή η αναδιοργάνωση θεσµοθετεί πλέον τη συνεργασία µεταξύ της Commission 

Bancaire και της  Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles. Ο νόµος του 

2003 δεν σταµατάει εκεί στον τοµέα της συνεργασίας αλλά προβλέπει επίσης 

τακτικές κοινές συνεδριάσεις αυτών των οργανισµών. Η συνεργασία αυτή 

ενισχύεται, τέλος, µε συµφωνίες συνεργασίας ή συµφωνίες συντονισµού µεταξύ των 

αρχών αυτών. 

Με την αναδιοργάνωση του 2003 οι γαλλικές αρχές θέλησαν να οριοθετήσουν 

και να αναδιανείµουν τις ρυθµιστικές δυνάµεις στο τραπεζικό και οικονοµικό πεδίο 

µε τη δηµιουργία της Comite Consultatif de Secteur Financier και της Comite 

Consultatif de la legislation  et de la Réglementation Financière. Η τελευταία 

αποτελεί ένα συµβουλευτικό και µόνο όργανο, το οποίο όµως διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο αφού θα πρέπει πλέον να συµβουλεύει για τις κανονιστικές διατάξεις 

όπως επίσης και για τις νοµοθετικές διατάξεις σχεδίων για τους τοµείς των 

ασφαλιστικών εταιρειών, των τραπεζικών οργανισµών και των εταιρειών 

επενδύσεων.   

Αυτή η διαδικασία αναδιοργάνωσης αναγνωρίζει την ανάγκη για καλύτερη 

συνεργασία στον τοµέα της προληπτικής εποπτείας.  Η συγκεκριµένη ανάγκη έχει 

προκύψει µέσα από διαδικασίες ανάµεσα στην Commission Bancaire και την 

Commission de Contrôle des Assurances, καθιερώνοντας πλέον επίσηµες 
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συναντήσεις ανάµεσα στα ηγετικά στελέχη των δύο οργάνων. Οι συναντήσεις αυτές 

πραγµατοποιούνται µε στόχο να συζητηθούν θέµατα όπως η καλύτερη δυνατή 

ανταλλαγή πληροφοριών από τους τρεις τοµείς του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, 

όπως επίσης και για την καθιέρωση διαδικασιών ανταλλαγής προσωπικού ή 

κατανοµή του προσωπικού σε νέες θέσεις εργασίας ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

(rotation) αλλά και καθιερώνοντας συµµετοχικά, από όλους τους φορείς, 

εκπαιδευτικά σεµινάρια
142. 

Στην Ιρλανδία η Κεντρική Τράπεζα της χώρας µε νόµο του 2003 άλλαξε όνοµα 

και έγινε  Central Bank and Financial Services Authority. Με την αλλαγή αυτή ο νέος 

φορέας διατηρεί όλες τις αρµοδιότητες που πρέπει µια Κεντρική Τράπεζα να έχει 

όταν ανήκει στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών ενώ παράλληλα 

αναλαµβάνει και την υποχρέωση να προστατεύει τη σταθερότητα του συνόλου του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Παράλληλα µε την αλλαγή που πραγµατοποιήθηκε 

στο όνοµα της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας δηµιουργήθηκε και το Irish 

Financial Services Regulatory Authority το Μάιο του 2003, που λειτουργεί ως 

αυτόνοµος φορέας αλλά µέλος ταυτόχρονα του Central Bank and Financial Services 

Authority. Ο νέος αυτός φορέας είναι υπεύθυνος για την αδειοδότηση, τη δηµιουργία 

κανονισµών και την προληπτική εποπτεία για το σύνολο του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. 

Ο νέος οργανισµός για την εποπτεία επίσηµα ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η 

Μαΐου του 2003 έχοντας ταυτόχρονα την ευθύνη για την προστασία του καταναλωτή 

όσων αφορά τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Ο εποπτικός αυτός φορέας 

διοικείται αυτοτελώς έχοντας δικό του Πρόεδρο και µέλη παράλληλα µε τον 

∆ιευθυντή για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο Irish Financial Services 

Regulatory Authority λογοδοτεί για διάφορους λόγους τόσο στον ∆ιοικητή και το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Central Bank and Financial Services Authority όσο και 

στον Υπουργό Οικονοµικών. 

Σύµφωνα µε τις τελευταίες αλλαγές στο νοµικό πλαίσιο που διέπει τον 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα της Ιρλανδίας, ο Υπουργός Οικονοµικών διορίζει τα µέλη 
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Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003. 
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του Irish Financial Services Regulatory Authority όπως και τον ∆ιοικητή του, όπου 

βέβαια αρκετά από τα µέλη του εποπτικού φορέα είναι µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Central Bank and Financial Services Authority of Ireland. Αυτός ο 

τρόπος συµµετοχής πολλών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής 

Τράπεζας στον φορέα προληπτικής εποπτείας δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη 

συνεργασία µεταξύ των δύο φορέων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Αυτή η 

επιθυµητή συνεργασία ενισχύεται από επίσηµες συναντήσεις του στελεχιακού 

δυναµικού των φορέων. 

Θα πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός ότι όλο το προσωπικό της Central Bank and 

Financial Services Authority of Ireland, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που 

εργάζονται στην Irish Financial Services Regulatory Authority, απασχολούνται µε 

βάση τους όρους και τους κανονισµούς που θέτει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

πρώτης. Επιπλέον οι υπηρεσίες στατιστικής και µηχανογράφησης είναι κοινές για 

τους δύο φορείς.  

Ένα πολύ σηµαντικό σηµείο επικοινωνίας και συνεργασίας ανάµεσα στη 

λειτουργία της Κεντρικής Τράπεζας και του εποπτικού φορέα είναι η σταθερότητα 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Ο Irish Financial Services Regulatory Authority 

οφείλει να λειτουργεί παράλληλα µε την Κεντρική Τράπεζα σε σχέση µε τη 

σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και να συµβουλεύει τον ∆ιοικητή 

της Κεντρικής Τράπεζας σε θέµατα που άπτονται και επηρεάζουν αυτή τη 

σταθερότητα. Ο εποπτικός φορέας θα πρέπει να έχει την έγκριση του ∆ιοικητή της 

Κεντρικής Τράπεζας πριν αποφασίσει οτιδήποτε σχετικά µε τη σταθερότητα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.  

Η συνεργασία σε ένα τόσο λεπτό σηµείο όπου υπάρχουν δραστηριότητες τόσο 

από την Κεντρική Τράπεζα όσο και από την προληπτική εποπτεία, πραγµατοποιείται 

σε υψηλό επίπεδο µέσω της  Financial Stability Co-ordination Committee η οποία 

διοικείται από τον Γενικό ∆ιευθυντή της Κεντρικής Τράπεζας. Η επιτροπή αυτή έχει 

ως στόχο να διατηρήσει την υπάρχουσα συνεργασία ανάµεσα στις δύο αρχές αλλά  
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και να την αναπτύξει όσο και η δοµή των δύο φορέων αναπτύσσεται και 

εξελίσσεται
143. 

Στην Ιταλία υπάρχουν τέσσερις οργανισµοί υπεύθυνοι για την προληπτική 

εποπτεία και τη θέσπιση κανόνων στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Τα τέσσερα αυτά 

ιδρύµατα είναι η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας, η γνωστή ως Banca d’ Italia, η 

Securities Commision, το Insurance Supervisory Institute και η Pension Fund 

Supervisory Commission. Ο τραπεζικός νόµος του 1993 καθιέρωσε την Κεντρική 

Τράπεζα της Ιταλίας ως το αρµόδιο ίδρυµα για να ασκήσει προληπτική εποπτεία στο 

τραπεζικό σύστηµα. Ο νόµος του 1998 επιβεβαίωσε τη διαφορά στα καθήκοντα που 

αναλαµβάνει η Κεντρική Τράπεζα και στα αντίστοιχα που αναλαµβάνει η Securities 

Commision. Η πρώτη αναλαµβάνει την ευθύνη της σταθερότητας στην οικονοµία και 

η δεύτερη τη διασφάλιση της διαφάνειας στην καθηµερινή λειτουργία του 

συστήµατος. Με αυτόν τον τρόπο η Τράπεζα της Ιταλίας έχει την ευθύνη για την 

προληπτική εποπτεία ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων όπως είναι οι 

επιχειρήσεις επενδύσεων και διοικητικής διαχείρισης για θέµατα που σχετίζονται µε 

κινδύνους της αγοράς και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

Στην Ιταλία η Κεντρική Τράπεζα έχει εποπτικό ρόλο για το σύνολο της αγοράς σε 

θέµατα επενδύσεων που προέρχονται από το κράτος για να µπορεί να διασφαλίσει 

την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ιταλίας σε 

συµφωνία µε την Securities Commision έχει ρόλο και στην έκδοση κανονισµών και 

στην προληπτική εποπτεία του συνόλου της αγοράς κεφαλαίου 

συµπεριλαµβανόµενων των  Clearing Houses και των  Securities Selflement Systems. 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες βρίσκονται κάτω από την επίβλεψη του Insurance 

Supervisory Institute µε στόχο την εγγύηση της διαφάνειας των συναλλαγών. 

  Το νοµικό πλαίσιο στην Ιταλία, σκοπεύοντας στον πλήρη εποπτικό έλεγχο του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, προβλέπει επίσης τη λειτουργία του Cominato 

interministeriale per il credito e il risparmio (Inter-ministerial Committee for Credit 

and Savings) ως την αρχή µε την µεγαλύτερη δυνατή εξουσία σε θέµα πιστώσεων και 

προστασίας των καταθέσεων. Ο εποπτικός  αυτός φορέας της Ιταλίας αποφασίζει 
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Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003. 
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πάντα µε βάση όσα προβλέπονται από το νόµο, ενώ αποτελείται από τον Υπουργό 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο οποίος είναι ο προεδρεύων,  τον Υπουργό Γεωργίας, 

τον Υπουργό Παραγωγής, τον Υπουργό Επικοινωνίας και Μεταφορών και τον 

Υπουργό για θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας 

συµµετέχει στις επίσηµες συναντήσεις της Inter-ministerial Committee for Credit and 

Savings. 

Το Cominato interministeriale per il credito e il risparmio είναι αρµόδιο για την 

έκδοση ευρύτερων οδηγιών για τη συνετή επίβλεψη στον τοµέα των πιστωτικών 

δραστηριοτήτων και προστασία της αποταµίευσης. Ο νόµος σχετικά µε την 

προστασία της αποταµίευσης και των πιστωτικών δραστηριοτήτων, που εγκρίθηκε 

στο τέλος του 2005, έκανε µερικές ρυθµίσεις στο εποπτικό πλαίσιο: ειδικότερα, οι 

λειτουργίες επιβολής νόµου ανταγωνισµού όσον αφορά τον τραπεζικό τοµέα 

µεταφέρθηκε από την Τράπεζα της Ιταλίας  στο Garante concorrenza ε della Autorita 

del mercato (AGCM). Για παράδειγµα τα προϊόντα επένδυσης που προσφέρθηκαν 

από τις τράπεζες υπόκεινται στον ίδιο έλεγχο µε άλλους µεσάζοντες. Η συνεργασία 

µεταξύ των εποπτικών αρχών ενισχύθηκε περαιτέρω µε την απαίτηση τους για να 

προβλεφθούν κατάλληλα µέσα για  συντονισµό και  ανταλλαγή  πληροφοριών. 

Από τη στιγµή που δεν υπάρχει κάποιος άλλος φορέας που να αναλαµβάνει τον 

συντονισµό της συνεργασίας µεταξύ των εποπτικών φορέων, ο νόµος προβλέπει ότι η 

Τράπεζα της Ιταλίας, η Securities Commission, η Persion Fund Supervisory 

Commission, η Insurance Supervisory Institute και η Foreign Exchange Management 

Office συνεργάζονται ανταλλάσσοντας πληροφορίες και άλλα στοιχεία τα οποία 

είναι χρήσιµα για να εκτελούν αποτελεσµατικά τα καθήκοντά τους διασφαλίζοντας 

έτσι τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
144.  

Στο Λουξεµβούργο υπάρχουν δύο εποπτικές αρχές. Η πρώτη ονοµάζεται  

Commission de Surveillance du Secteur Financier (Financial Sector Supervisory 

Commission) και έχει την ευθύνη για την προληπτική εποπτεία στους οικονοµικούς 

τοµείς των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Η εποπτική αρχή Financial Sector 

Supervisory Commission ιδρύθηκε από τον νόµο της 23ης ∆εκεµβρίου 1998 ως ένα 
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οικονοµικά ανεξάρτητος οργανισµός µε νοµική προσωπικότητα που λειτουργεί υπό 

την επίβλεψη του Υπουργείου Οικονοµικών, ενώ οι αρµοδιότητες για την 

αδειοδότηση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ανήκει στο ίδιο το Υπουργείο 

Οικονοµικών.  

Η Financial Sector Supervisory Commission ανέλαβε αρµοδιότητες διαδεχόµενη 

την Securities Commission (Commissariat aux Bourses) και την Κεντρική Τράπεζα 

του Λουξεµβούργου, την Banque Centrale de Luxembourg. Όπως ήδη αναφέρθηκε 

έχει αναλάβει την αρµοδιότητα της προληπτικής εποπτείας για τον τραπεζικό τοµέα 

της χώρας καθώς επίσης και τον τοµέα των επενδύσεων. Ο συγκεκριµένος εποπτικός 

φορέας αποτελεί µια δηµόσια αρχή, η οποία διοικείται από ένα συµβούλιο και µια 

∆ιεύθυνση. Σύµφωνα µε τον νόµο του 1998, η εποπτική αρχή έχει µια ∆ιεύθυνση, 

που αποτελείται από τρία µέλη, η οποία λαµβάνει τις αποφάσεις και τα απαραίτητα 

µέτρα για την επίτευξη των στόχων της. Όσον αφορά τα µέτρα που λαµβάνει αυτή η 

∆ιεύθυνση για την επίτευξη των εποπτικών της στόχων δεν είναι υπεύθυνη να 

λογοδοτήσει στο Συµβούλιο. Το Συµβούλιο δεν συνεισφέρει ιδιαίτερα στην 

καθηµερινή διοίκηση και διαχείριση της Financial Sector Supervisory Commission 

καθώς έχει κυρίως δύναµη για τη διαµόρφωση του ετήσιου προϋπολογισµού. 

Στον τοµέα της έκδοσης των κανονισµών η ∆ιεύθυνση καταθέτει τις προτάσεις 

στην Comite consultatif de la réglementation prudentielle (Consultative Committee 

on Prudential Regulation), όπως αυτό καθιερώθηκε µε το νόµο του 1998. Σύµφωνα 

µε τον συγκεκριµένο νόµο η Consultative Committee, στην οποία συµµετέχουν τόσο 

το Υπουργείο Οικονοµικών όσο και στελέχη της αγοράς, µπορεί να συµβουλεύσει, 

αν της ζητηθεί, την Κυβέρνηση µε την µορφή πρότασης νόµου ή κανονισµού σχετικά 

µε την προληπτική εποπτεία του χρηµατοοικονοµικού τοµέα εφόσον βέβαια 

εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Financial Sector Supervisory Commission. 

Όσον αφορά τον τοµέα των ασφαλίσεων η αρµόδια εποπτική αρχή είναι η  

Commissariat aux Assurances (Insurance Commission), η οποία λειτουργεί υπό την 

επίβλεψη του Υπουργείου Οικονοµικών. Η Insurance Commission έχει τη δική της 

νοµική προσωπικότητα, είναι οικονοµικά ανεξάρτητη αλλά και υπεύθυνη για την 

προληπτική εποπτεία του τοµέα των ασφαλιστικών εταιριών, ενώ η αδειοδότηση 

αυτών των εταιριών ανήκει στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Οικονοµικών. 
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Η Insurance Commission, η εποπτική αρχή των ασφαλιστικών εταιριών του 

Λουξεµβούργου, διοικείται από µια ∆ιοίκηση, που λαµβάνει αποφάσεις σχετικά µε 

την προληπτική εποπτεία, και ενός Συµβουλίου το οποίο επιβλέπει αυτές τις 

αποφάσεις και κατ’ επέκταση ενέργειες προληπτικής εποπτείας.  

Όπως φαίνεται από την παραπάνω ανάλυση, η Κεντρική Τράπεζα του 

Λουξεµβούργου δεν έχει πλέον ενεργό ρόλο στην προληπτική εποπτεία αλλά έχει 

σηµαντικό ρόλο στον τοµέα της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

από τη στιγµή που είναι µέλος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών.  

Η Κεντρική Τράπεζα του Λουξεµβούργου πάντως συµµετέχει ενεργά στην επίβλεψη 

των συστηµάτων πληρωµών και εκκαθάρισης των χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών
145. 

Στην Ολλανδία η εφαρµογή της αναµόρφωσης του τρόπου άσκησης της 

προληπτικής εποπτείας στηρίζεται στον διαχωρισµό των λειτουργιών της 

προληπτικής εποπτείας και στη διαχείριση των καθηµερινών εργασιών και 

αρµοδιοτήτων. Τον Φεβρουάριο του 2002 το Κοινοβούλιο της Ολλανδίας 

κατακύρωσε τις προτάσεις του Υπουργείου Οικονοµικών, που είχαν προετοιµαστεί 

από το Νοέµβριο του 2001, το οποίο θέλησε να οργανώσει την προληπτική εποπτεία 

πλέον όχι µε βάση τον τοµέα δραστηριοποίησης αλλά µε βάση τις λειτουργίες που 

πραγµατοποιεί το κάθε χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τη νέα δοµή η προληπτική εποπτεία θα πραγµατοποιείται 

από την Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας και από την Pensions and Insurance 

Supervisory Authority. Mε βάση και πάλι τη νέα δοµή, οι αρχές της Ολλανδίας 

ενίσχυσαν τη συνεργασία των εποπτικών αρχών διορίζοντας ανθρώπους, οι οποίοι 

συµµετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια λόγω θέσης, και των δύο εποπτικών αρχών, 

από τον Μάρτιο του 2002. Η ενίσχυση της συνεργασίας ανάµεσα στην Κεντρική 

Τράπεζα της Ολλανδίας και της Pensions and Insurance Supervisory Authority 

έρχεται ως µια άµεση αντίδραση από την αλληλεπίδραση που δηµιουργείται ανάµεσα 

στον τραπεζικό τοµέα και τον τοµέα των ασφαλιστικών εταιριών µε τη δηµιουργία 

των χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων. 
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Από την 1η Ιανουαρίου του 2005 υπάρχει πλήρης εναρµόνιση ανάµεσα στην 

Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας και της Pensions and Insurance Supervisory 

Authority. Το Κοινοβούλιο της Ολλανδίας υιοθέτησε τον Μάρτιο του 2003 την 

πρόταση των δύο εποπτικών αρχών να ξεκινήσουν να προετοιµάζονται για πλήρη 

εναρµόνιση. Το Securities Board, το οποίο είναι υπεύθυνο για την προληπτική 

εποπτεία των εταιριών επενδύσεων της Ολλανδίας µετατράπηκε σε Authority for the 

Financial Markets, µε κύρια αρµοδιότητα τον έλεγχο της διαφάνειας και της 

ακρίβειας των διαθέσιµων πληροφοριών στην αγορά. Η συνεργασία ανάµεσα στην 

Τράπεζα της Ολλανδίας, την Pensions and Insurance Supervisory Authority και την 

Authority for the Financial Markets θα συνεχίσει να πραγµατοποιείται µέσω του 

Council of Financial Supervisors όπως αυτό θεσπίστηκε από το 1999146.  

Στην Πορτογαλία υπάρχουν τρεις οργανισµοί που είναι υπεύθυνοι για την 

προληπτική εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Οι οργανισµοί αυτοί είναι 

η Κεντρική Τράπεζα της Πορτογαλίας (Banco du Portugal), the Comissao do 

Mercado de Valores Midilanos (Securities Commission) και the Institute de Seguros 

de Protugal (Insurance Institute). Η πορτογαλική εποπτική δοµή οργανώνεται ως ένας 

συνδυασµός του τοµεακού µοντέλου, όσων αφορά στην ασφάλεια και τα πιστωτικά 

ιδρύµατα, σε συνδυασµό µε ένα µοντέλο από στόχους. Η Τράπεζα της Πορτογαλίας 

είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και των 

χρηµατοοικονοµικών οργανισµών. Το Insurance Institute είναι υπεύθυνο για την 

προληπτική εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών ενώ η Securities Commission είναι  

υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία των εταιριών επενδύσεων. 

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονοµικών είναι υπεύθυνο για την πολιτική που 

εφαρµόζεται στις χρηµαταγορές και τον συντονισµό της εποπτείας για την αγορά 

κεφαλαίου όταν περισσότεροι από ένας δηµόσιοι οργανισµοί εµπλέκονται σε αυτή 

την αγορά. Σύµφωνα µε την τελευταία αναδιάρθρωση του νόµου τα άρθρα που 

ψηφίστηκαν για το Insurance Institute της Πορτογαλίας τον Νοέµβριο του 2001 είχαν 

στόχο να ενδυναµώσουν την ανεξαρτησία του. Ο νόµος γενικότερα στοχεύει στο να 

ενισχύσει την συνεργασία των τριών αρχών προληπτικής εποπτείας µε όλες τις 

                                            
146 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Recent Developments in National Supervisory 
Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003. 
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υπόλοιπες αρχές που αναµειγνύονται στην προληπτική εποπτεία των 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. 

Το Insurance Institute είναι διοικητικά και οικονοµικά ανεξάρτητο, ενώ διοικείται 

από το διοικητικό συµβούλιο, το οποίο µπορεί να συµβουλεύει την Cοnsultative 

Committee σε θέµατα στρατηγικής για την ευρύτερη συνεργασία στον τοµέα των 

εταιριών ασφαλίσεων. Στην Cοnsultative Committee συµµετέχουν τόσο η Banco de 

Portugal όσο και  η Securities Commission µε ένα µέλος από το ∆ιοικητικό τους 

Συµβούλιο.  

Η Securities Commission απολαµβάνει οικονοµική και διοικητική ανεξαρτησία 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονοµικών. Η επιτροπή αυτή διοικείται από το 

Board of Directors ενώ παράλληλα υπάρχουν η Supervisory Commissiοn και το 

Advisory Board στο οποίο συµµετέχουν η Banco de Portugal και το Insurance 

Institute. Επιπλέον στην Πορτογαλία  έχει δηµιουργηθεί το εθνικό συµβούλιο για την 

κεφαλαιαγορά το οποίο έχει καθήκον να συµβουλεύει το Υπουργείο Οικονοµικών 

για γενικότερα θέµατα που αφορούν την κεφαλαιαγορά, νοµοθετικές ρυθµίσεις, 

καθώς επίσης και τα όσα συµβαίνουν στη συγκεκριµένη αγορά. Σε αυτό το εθνικό 

συµβούλιο συµµετέχουν ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Πορτογαλίας , οι 

Πρόεδροι των ∆ιοικητικών Συµβουλίων του Insurance Institute και της Securities 

Commission. 

Για να ενισχυθεί η συνεργασία ανάµεσα στις τρεις εποπτικές αρχές και να 

προωθηθεί η σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της χώρας, ιδρύθηκε 

το 2000 το National Council of Financial Supervisors. Το συγκεκριµένο όργανο 

διοικείται από τον ∆ιοικητή της Κεντρικής τράπεζας της Πορτογαλίας από τη στιγµή 

που οι κύριες αρµοδιότητές του είναι η σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού. Στο 

National Council of Financial Supervisors συµµετέχουν µέλη και από τις τρεις 

εποπτικές αρχές, ο υπεύθυνος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας 

της Πορτογαλίας για την εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, ο ∆ιοικητής 

του Insurance Institute και ο διοικητής της Securities Commission147. Ταυτόχρονα µε 

                                            
147 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Recent Developments in National Supervisory 
Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003. 
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όλα τα παραπάνω έχουν υπογραφεί διµερή υποµνήµατα συνεργασίας µεταξύ των 

εποπτικών αρχών στα πλαίσια του καθηµερινού τους συντονισµού. 

Στη Σουηδία η Financial Supervisory Authority είναι η αρµόδια υπεύθυνη αρχή 

για την προληπτική εποπτεία. Αυτή η εποπτική αρχή διοικείται από ένα Γενικό 

∆ιευθυντή που διορίζεται κατευθείαν από την κυβέρνηση της χώρας, ο οποίος µε τη 

σειρά του διορίζει τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Στα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, τα οποία είναι 9, περιλαµβάνεται ένας εξωτερικός Πρόεδρος και ένας 

από τους υποδιοικητές της Κεντρικής Τράπεζας της Σουηδίας. 

Η Financial Supervisory Authority της Σουηδίας είναι υπεύθυνη για την 

αδειοδότηση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, την δηµιουργία κανόνων και 

κανονισµών καθώς επίσης και την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων, 

των ασφαλιστικών εταιριών και των εταιριών επενδύσεων. Ο κύριος στόχος αυτής 

της εποπτικής αρχής είναι να συµβάλει στην σταθερότητα  και αποτελεσµατικότητα 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος καθώς επίσης και στην προστασία του τελικού 

καταναλωτή. 

Στην προσπάθεια της η Financial Supervisory Authority να εξασφαλίσει και  να 

προωθήσει την προστασία των καταναλωτών δίνοντας συµβουλές και γενικότερη 

υποστήριξη, συνεργάζεται µε την Swedish Consumer’s Banking and Finance καθώς 

και µε την Swedish Consumer Insurance Bureau. Η Financial Supervisory Authority 

έχει το δικαίωµα να συµµετέχει στα διοικητικά συµβούλια και των δυο οργανισµών 

που συντελούν στην προστασία του καταναλωτή. 

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει την Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας, η 

τελευταία είναι η αρµόδια εποπτική αρχή για τα συστήµατα πληρωµών του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος γενικότερα µε στόχο τη διασφάλιση της 

σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Η Τράπεζα της Σουηδίας 

επιβλέπει γενικότερα τους πιθανούς κινδύνους που δηµιουργούνται στον τραπεζικό 

τοµέα µε ιδιαίτερο βέβαια ενδιαφέρον για τους µεγάλους χρηµατοοικονοµικούς 

οµίλους, οι οποίοι είναι σηµαντικοί συντελεστές για τη σταθερότητα και 

αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων πληρωµών. 

Η Τράπεζα της Σουηδίας και η Financial Supervisory Authority έχουν αρκετούς 

τρόπους συνεργασίας για την επίτευξη αποτελεσµατικής εποπτείας του 
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χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Τελευταία, και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης, έχει δηµιουργηθεί το Memorandum of Understanding µε σκοπό να 

διαχωρίσει τις αρµοδιότητες των δύο αρχών, να καθορίσει τα καθήκοντα του 

προσωπικού των δύο αρχών καθώς επίσης και τα πλαίσια συνεργασίας µεταξύ τους 

έτσι ώστε η ¨διπλή δουλειά¨ να αποφεύγεται αλλά να επιτυγχάνεται η σταθερότητα 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

Στον τοµέα των αρµοδιοτήτων η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας είναι υπεύθυνη 

να εξασφαλίσει τη σταθερότητα και την αποτελεσµατικότητα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος επιβλέποντας επίσης τα επίπεδα ρευστότητας των 

οργανισµών. Παράλληλα, η Financial Supervisory Authority της Σουηδίας είναι 

υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία, την αδειοδότηση και συµµόρφωση προς τους 

κανονισµούς των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων της χώρας
148. 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο το οποίο λειτουργεί υπό το καθεστώς να ανήκει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά να µην ανήκει στο Ευρωσύστηµα, έχει ιδρυθεί η εποπτική 

αρχή που ονοµάζεται  Financial Services Authority. Η Financial Services Authority 

ως εποπτική αρχή, λειτουργεί επίσηµα από την  1η ∆εκεµβρίου 2001, αντλώντας τη 

δύναµή της και τις αρµοδιότητες της από το νόµο του 2000 γνωστό στο Ηνωµένο 

Βασίλειο και ως Financial Services and Markets Act.  

Η Financial Services Authority είναι µια ανεξάρτητη µη κυβερνητική αρχή, η 

οποία λογοδοτεί για τις πράξεις της στο Υπουργείο Οικονοµικών του Ηνωµένου 

Βασιλείου. Η εποπτική αρχή του Ηνωµένου Βασιλείου διοικείται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της αρχής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τρεις διευθυντές και 

έντεκα ακόµη µέλη. Όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού συµβουλίου της Financial Services 

Authority διορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών της χώρας. 

Η εποπτική αρχή του Ηνωµένου Βασιλείου είναι υπεύθυνη για την προληπτική 

εποπτεία και των τριών τοµέων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, του τραπεζικού 

συστήµατος, των εταιριών επενδύσεων και των ασφαλιστικών εταιριών. Παράλληλα 

υπάρχουν δραστηριότητες οικονοµικές που δεν εποπτεύονται ή κατευθύνονται από 

την Financial Service Authority αλλά από άλλους οργανισµούς όπως η General 

                                            
148 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Recent Developments in National Supervisory 
Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003. 
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Insurance Standards Council, η οποία είναι υπεύθυνη να εποπτεύει την πώληση 

γενικότερων ασφαλιστικών προϊόντων. Το Office of Fair Trading εποπτεύει την 

πιστοληπτική ικανότητα των καταναλωτών και θέµατα ανταγωνισµού στην αγορά, 

ενώ το Occupational Pensions Regulatory Authority εποπτεύει την συγκεκριµένη 

αγορά. 

Οι αρµοδιότητες της Τράπεζας της Αγγλίας στον τοµέα της σταθερότητας του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος καθορίζονται από ένα Memorandum of 

Understanding, το οποίο καθορίζει το επίπεδο συνεργασίας ανάµεσα στο Υπουργείο 

Οικονοµικών της Αγγλίας, την Τράπεζα της Αγγλίας και την Financial Services 

Authority στον τοµέα της σταθερότητας  των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. 

Η συµµετοχή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας της Αγγλίας στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Financial Services Authority όπως και η συµµετοχή των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της δεύτερης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

πρώτης είναι ένας τρόπος για να εξασφαλιστεί η συνεργασία και των δύω µελών στον 

τοµέα της προληπτικής εποπτείας. Η τράπεζα της Αγγλίας συµµετέχει στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Financial Services Authority, ενώ ο ∆ιοικητής της Financial Services 

Authority κατέχει θέση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας της Αγγλίας. 

Επιπλέον συνεργασία στα θέµατα προληπτικής εποπτείας εξασφαλίζεται µέσα 

από το Memorandum of Understanding, το οποίο ενηµερώθηκε τελευταία φορά τον 

Μάρτιο του 2006 και προβλέπει τη συνεργασία της Τράπεζας της Αγγλίας και της 

Financial Service Authority σε θέµατα που αφορούν τη συλλογή πληροφοριών και 

δεδοµένων, για να µην γίνεται η ίδια δουλειά από τις δυο αρχές ξεχωριστά.  

Παράλληλα µε όλα τα παραπάνω, έχει δηµιουργηθεί και η Standing Committee  

µε συµµετέχοντες από το Υπουργείο Οικονοµικών, την Τράπεζα της Αγγλίας και την 

Financial Service Authority, όπου συζητούνται µια φορά το µήνα διάφορα 

ανεξάρτητα θέµατα τα οποία µπορούν να συνεισφέρουν στη σταθερότητα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της χώρας. Το Υπουργείο Οικονοµικών, τέλος, είναι 

υπεύθυνο για όλη τη δοµή, νοµοθετική και κανονιστική, του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος αλλά σε καµία περίπτωση δεν έχει ευθύνη για τις δραστηριότητες τόσο 
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της Τράπεζας της Αγγλίας όσο και της Financial Services Authority στις οποίες 

µάλιστα και δεν εµπλέκεται
149. 

 

3.2 Η Προληπτική Εποπτεία στην Ελλάδα ως µέλος του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών 

 

 Η Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια προσπαθεί δυναµικά να ακολουθήσει την 

πορεία που διαγράφουν όχι µόνο οι υπόλοιπες Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αλλά και αυτή των µεγαλύτερων Κεντρικών Τραπεζών του παγκόσµιου 

τραπεζικού συστήµατος. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε το ∆εκέµβριο του 1997, 

όπως είδαµε σε προηγούµενη ενότητα, να εναρµονίσει το νόµο που διέπει τη 

λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος µε το καταστατικό του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. Ταυτόχρονα ακολούθησε τα κριτήρια που έθεσε 

η “ Συνθήκη του Μάαστριχτ” για τις Κεντρικές Τράπεζες που ήθελαν να γίνουν µέλη 

του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών.  

 Το ∆εκέµβριο του 1997 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο νόµος 

2548, ο οποίος στην πράξη άλλαξε την ιστορία και την πορεία της Τράπεζας της 

Ελλάδας. Ο συγκεκριµένος νόµος µετά από την ψήφισή του δέχτηκε κάποιες µικρές 

αλλαγές το Μάιο του 1998, για να είναι ακόµα πιο κοντά στις απαιτήσεις και τα 

κριτήρια της “Συνθήκης του Μάαστριχτ”. Τελικά ο νόµος δηµοσιεύτηκε στην 

εφηµερίδα της κυβερνήσεως στις 31 ∆εκεµβρίου του 2000 και τέθηκε επίσηµα σε 

ισχύ µε την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2001. 

 Ο συγκεκριµένος νόµος που διέπει τη λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος 

προβλέπει µε κάθε λεπτοµέρεια µέσα από τα άρθρα του τον σκοπό, τις αρµοδιότητες, 

τα όργανα διοίκησης, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της ως πλήρες µέλος της 

Ζώνης του Ευρώ και του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 

Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 1 του νόµου  2548 ο σκοπός της Τράπεζας της 

Ελλάδος είναι η “διασφάλιση της σταθερότητας του γενικού επιπέδου των τιµών. Με 

                                            
149 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο ∆ελτίο , “ Το Νέο καθεστώς κεφαλαιακής επάρκειας από 
την σκοπιά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας”, Μάιος  2001. 
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την επιφύλαξη του πρωταρχικού στόχου, η Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει τη γενική 

οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης”, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2001 η Τράπεζα 

της Ελλάδος “επιδιώκει τον πρωταρχικό σκοπό της διατήρησης της σταθερότητας 

των τιµών” σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 105 της “Συνθήκης του Μάαστριχτ”. 

Για να µπορέσει η Τράπεζα της Ελλάδος να επιτύχει το στόχο της, της έχουν 

δοθεί ορισµένες αρµοδιότητες οι οποίες είναι οι εξής: 

1.Χαράσσει και ασκεί τη νοµισµατική πολιτική 

2.Ασκεί τη νοµισµατική πολιτική της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της δραχµής 

έναντι των άλλων νοµισµάτων, σύµφωνα µε το πλαίσιο συναλλαγµατικής 

πολιτικής που προκρίνει η Κυβέρνηση ύστερα από διαβουλεύσεις µε την 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

3.Κατέχει και διαχειρίζεται τα επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της 

χώρας. 

4.Ασκεί την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλων επιχειρήσεων και 

οργανισµών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της οικονοµίας. 

5.Προωθεί και επιβλέπει την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων πληρωµών 

καθώς και συστηµάτων διαπραγµάτευσης, διακανονισµού και εκκαθάρισης 

εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων και λοιπών 

χρηµατοπιστωτικών µέσων. 

6.Εκδίδει τραπεζογραµµάτια. 

7.Ενεργεί ως ταµίας και εντολοδόχος του ∆ηµοσίου
150. 

Από τη στιγµή που η Τράπεζα της Ελλάδος εισήλθε στο ευρωσύστηµα , παύει 

να ασκεί αυτοτελώς τις αρµοδιότητες των περιπτώσεων (1), (2), (3) και (5) αλλά 

συµβάλλει ως αναπόσπαστο µέλος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών στην άσκηση των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 

σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της. Από την ίδια στιγµή η Τράπεζα της 

Ελλάδος εκδίδει τραπεζογραµµάτια που κυκλοφορούν ως νόµιµο χρήµα σύµφωνα µε 

το “Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας”. 

                                            
150 Τράπεζα της Ελλάδος (1997), “Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως”, Αρ Φύλλου 259, Νόµος υπ’αριθµόν 
2548, ∆εκέµβριος 1997. 



 373 

Με ξεχωριστό άρθρο του νόµου προβλέπεται τόσο η ανεξαρτησία που πρέπει 

να διέπει την Τράπεζα της Ελλάδος κατά την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής, 

όσο και η ανάθεση της λειτουργίας της προληπτικής εποπτείας στην Τράπεζα της 

Ελλάδος. Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 8 του νόµου που διέπει τη λειτουργία της 

Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρεται ρητά ότι “η Τράπεζα της Ελλάδος” ασκεί την 

εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύµατα….”.  

Στην Ελλάδα δεν έχουν πραγµατοποιηθεί πρόσφατα αλλαγές αξιοσηµείωτες 

στον τρόπο που πραγµατοποιείται η προληπτική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων ενώ υπάρχουν τρεις διαφορετικές αρχές που ασκούν αυτή τη λειτουργία 

ακολουθώντας το τοµεακό πρότυπο επίβλεψης. Η Τράπεζα της Ελλάδας, είναι 

υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων, και γενικότερα 

λειτουργιών που εµπίπτουν περισσότερο στον τραπεζικό τοµέα χωρίς όµως να 

αποκλείονται κάποιες εξαιρέσεις. Συγκεκριµένα η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει: 

α) τις εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης  

β) τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων 

γ) τις εταιρείες αµοιβαίων εγγυήσεων  

δ) τα ταµεία αντεγγύησης 

ε) τα ανταλλακτήρια συναλλάγµατος 

στ) τις εταιρείες διαµεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει όλες αυτές τις επιχειρήσεις, όπως φυσικά, και 

ολόκληρο τον τραπεζικό τοµέα µε στόχο τη σταθερότητα, τη διαφάνεια, την 

αποτελεσµατικότητα, την υγεία, τη ρευστότητα, την επάρκεια του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου και τη συγκέντρωση των κινδύνων του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. 

Η δεύτερη εποπτική αρχή της Ελλάδας είναι η Ελληνική Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, η οποία αποτελεί ένα διοικητικά ανεξάρτητο σώµα λήψης 

αποφάσεων, δηµοσίου δικαίου, λειτουργώντας κάτω από την εποπτεία του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Η συγκεκριµένη εποπτική αρχή έχει 

στόχο την εξασφάλιση της κατάλληλης λειτουργίας των αγορών και την ενίσχυση 

της εµπιστοσύνης του κοινού καθώς είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των εταιρειών 

επενδύσεων και κεφαλαίου. 
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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας διοικείται από το Board of Directors 

για τη λήψη αποφάσεων ενώ για την υλοποίησή τους είναι υπεύθυνη η Executive 

Committee. Η Τράπεζα της Ελλάδος συµµετέχει στη ∆ιοίκηση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς από τη στιγµή που προτείνει το ένα από τα επτά µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο διορίζεται από  το Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών.  

Τέλος για την Ελλάδα υπάρχει ένας τρίτος εποπτικός οργανισµός, η Επιτροπή για 

την Ιδιωτική Ασφαλιστική Επίβλεψη  (Committee for Private Insurance Supervision), 

που είναι υπεύθυνος για την προληπτική εποπτεία του ασφαλιστικού τοµέα της 

χώρας. Ο συγκεκριµένος εποπτικός οργανισµός λειτουργεί, όπως και η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, κάτω από την επίβλεψη του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών.  151 

Η συνεργασία µεταξύ των τριών εσωτερικών εποπτικών αρχών είναι κρίσιµη για 

την επίτευξη της οικονοµικής σταθερότητας. Για αυτόν τον λόγο, ένα Σύµφωνο 

Συνεργασίας  (Memorandum of Understanding) έχει υπογραφεί µεταξύ της Τράπεζας  

της Ελλάδος και της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που καθορίζει τα  

πρακτικά θέµατα για τη συνεργασία. Η συνεργασία µε το νέο εποπτικό σώµα για τα 

ασφαλιστικά  ζητήµατα θα οργανωθεί αντίστοιχα όταν η αρχή  λειτουργήσει πλήρως. 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι τράπεζες κυριαρχούν στον 

ελληνικό χρηµατοοικονοµικό τοµέα, καταλαµβάνοντας ποσοστό ενεργητικού ίσο µε 

το 85% του συνολικού τοµέα. Ταυτόχρονα ο τραπεζικός τοµέας, χαρακτηρίζεται από 

σχετικά υψηλή συγκέντρωση, καθώς οι 5 µεγαλύτερες τράπεζες ελέγχουν το 65% του 

συνολικού ενεργητικού του κλάδου. Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την Τράπεζα της 

Ελλάδος βασίζεται κυρίως στις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , οι οποίες 

συµβαδίζουν µε το πλαίσιο της Βασιλείας Ι.  

Στην Ελλάδα, ο σηµαντικότερος κίνδυνος από τους κινδύνους που 

αντιµετωπίζουν οι τράπεζες είναι ο πιστωτικός κίνδυνος. Σε γενικές γραµµές, η 

κερδοφορία και η κεφαλαιακή επάρκεια στους ελληνικούς τραπεζικούς οµίλους τα 

τελευταία χρόνια είναι ικανοποιητικές. Σε ενοποιηµένη βάση, η αποδοτικότητα ιδίων 

                                            
151 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Recent Developments in National Supervisory 
Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003. 
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κεφαλαίων (Return on Equity) και η αποδοτικότητα ενεργητικού (Return on Assets) 

προ φόρων είναι αντίστοιχα 16,1% και 1% για το 2004 ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής 

επάρκειας έφτασε το 12,8% στο τέλος του 2004. 

Στον τοµέα της προληπτικής εποπτείας η προσέγγιση που ακολουθεί η Τράπεζα 

της Ελλάδος για να προσδιορίσει τη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού τοµέα 

περιλαµβάνει µια πρώτη εκτίµηση των πληροφοριών που παρέχονται από ένα σύνολο 

δεικτών σε σχέση µε το προφίλ κινδύνου των τραπεζών, την οικονοµική κατάσταση 

των νοικοκυριών και των εταιρειών, καθώς επίσης και από µία  προοπτική 

σταθερότητας µε βάση τις εξελίξεις σε σηµαντικές µακροοικονοµικές µεταβλητές. 

Παράλληλα µε τα παραπάνω, η Τράπεζα της Ελλάδος επιθυµεί να καθορίσει και τη 

δυνατότητα του τραπεζικού τοµέα να απορροφήσει τους αρνητικούς κραδασµούς. 

Για αυτόν το λόγο, χρησιµοποιεί δεδοµένα σε σχέση µε την κερδοφορία των 

τραπεζών και την κεφαλαιακή επάρκεια, ενώ λαµβάνει υπόψη και τα αποτελέσµατα 

που προκύπτουν από τα stress test. 

Για να έχει στη διάθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδας τους κύριους δείκτες 

χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που υποβάλλονται από τις τράπεζες στις εποπτικές 

εκθέσεις τους σχετικά µε την έκθεση στον κίνδυνο χρεοκοπίας. Παράλληλα µε τους 

δείκτες που υπολογίζονται από αυτήν την πηγή, τα στοιχεία από τα νοικοκυριά και 

τις επιχειρήσεις σχετικά µε το επίπεδο δανεισµού και το επίπεδο εσόδων/κερδών 

παρέχουν πληροφορίες για την ικανότητα αποπληρωµής των υποχρεώσεων των 

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Τα στοιχεία από τις εποπτικές εκθέσεις παρέχουν 

επίσης τις πληροφορίες για τους κινδύνους αγοράς και ρευστότητας. Η Τράπεζα της 

Ελλάδας για την αξιολόγησή τους χρησιµοποιεί πληροφορίες που παρέχονται από 

όλους αυτούς τους δείκτες ενώ ταυτόχρονα λαµβάνει υπόψη την αντίστοιχη και 

µέσες τιµές της Ευρωζώνης αυτών των δεικτών όπου αυτές είναι διαθέσιµες. 

Όσον αφορά τις µακροοικονοµικές µεταβλητές και τις αγορές που µπορούν 

να έχουν επιπτώσεις στη σταθερότητα του τραπεζικού τοµέα, η Τράπεζα της Ελλάδος 

εστιάζει στις εξελίξεις στο ποσοστό αύξησης ΑΕΠ, τα επιτόκια, τις συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες, τις τιµές των µετοχών και τις τιµές της αγοράς ακινήτων. Ο άµεσος 

αντίκτυπος στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του τραπεζικού τοµέα των δυσµενών 

εξελίξεων στα επιτόκια, τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τις τιµές των ακινήτων 
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µπορεί να ποσοτικοποιηθεί χρησιµοποιώντας τα στοιχεία από τις εκθέσεις τραπεζών 

σε κάθε έναν από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου.  

Ο έµµεσος αντίκτυπος στις τράπεζες των δυσµενών εξελίξεων στην αύξηση 

του ΑΕΠ και των προαναφερθέντων παραγόντων κινδύνου στις τράπεζες αποτελείται 

κυρίως από µια αύξηση στον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από την επίδραση 

τέτοιων εξελίξεων στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση των νοικοκυριών και των 

επιχειρήσεων και έτσι στη δυνατότητα εξυπηρέτησης των δανείων τους. Αυτή τη 

στιγµή, η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει µόνο µια ευρεία ποιοτική αξιολόγηση αυτού 

του έµµεσου αντίκτυπου στη δηµοσιευµένη ανάλυση σταθερότητάς της. 

Προκειµένου να αξιολογηθεί η ικανότητα του τραπεζικού τοµέα να απορροφά 

τον αντίκτυπο των δυσµενών διαταραχών, η Τράπεζα της Ελλάδας εστιάζει σε 

διάφορες εξελίξεις της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των τραπεζών και 

χρησιµοποιεί τα stress tests. Με τα τελευταία η Τράπεζα της Ελλάδος  ζητάει από τις 

τράπεζες να ποσοτικοποιήσουν τον αντίκτυπο στα κεφάλαια τους και στους δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας των προ-καθορισµένων δυσµενών αλλαγών στις τιµές 

ορισµένων βασικών παραγόντων κινδύνου. Οι παράγοντες κινδύνου που εξετάζονται  

είναι η πιθανότητα χρεοκοπίας, τα επιτόκια, οι τιµές των µετοχών και οι 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδας λειτουργεί προς την 

ανάπτυξη ενός πλαισίου µακροπρόθεσµου stress testing, ειδικά για τον πιστωτικό 

κίνδυνο.  

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας η Επιτροπή της Βασιλείας ΙΙ 

αντιπροσωπεύει µια σηµαντική αλλαγή στο εποπτικό πλαίσιο και µια πρόκληση για 

τους επόπτες, για τις τράπεζες αλλά και για το σύνολο του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος και της Ελλάδας. Μια µεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών τραπεζών 

αναµένεται να υιοθετήσει την Τυποποιηµένη Προσέγγιση (Standardised 

Approach) στον καθορισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό 

κίνδυνο. Εντούτοις, διάφορες τράπεζες, οι οποίες αποτελούν το 50% του συνολικού 

ενεργητικού του τραπεζικού τοµέα, αναµένονται εύλογα να υιοθετήσουν την 

προσέγγιση Internal Ratings Based Approach για ένα σηµαντικό µέρος του 

συνολικού χαρτοφυλακίου τους.  
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Η Τράπεζα της Ελλάδας από την πλευρά της ενθαρρύνει τις τράπεζες  να 

υιοθετήσουν την προσέγγιση Internal Ratings Based Approach επειδή αυτή η 

προσέγγιση θα απαιτήσει µια βελτίωση στη µέτρηση κινδύνου τους και στα 

συστήµατα διαχείρισης. Κατά συνέπεια, θα ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση τους 

και την ικανότητά τους να προσαρµοστούν µε µεγάλη επιτυχία στις αλλαγές του 

οικονοµικού περιβάλλοντος. 

Ταυτόχρονα για το λειτουργικό κίνδυνο, αν και η πλειοψηφία των ελληνικών 

τραπεζών αναµένεται να υιοθετήσει την προσέγγιση του βασικού δείκτη για να 

καθορίσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους, οι περισσότερες από τις µεγάλες 

τράπεζες προγραµµατίζουν να υιοθετήσουν την  Τυποποιηµένη Προσέγγιση. 

Σε όλη αυτή την µεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τις τράπεζες για να 

προσαρµοστούν στις συνθήκες που απαιτεί ένα σύγχρονο χρηµατοπιστωτικό 

περιβάλλον, η Τράπεζα της Ελλάδας συνεργάζεται  µαζί τους για να τις βοηθήσει να 

προετοιµαστούν στοχεύοντας στην εφαρµογή των νέων κανόνων. Με βάση αυτόν το 

στόχο πραγµατοποιεί λεπτοµερείς διαβουλεύσεις µε κάθε τράπεζα που 

προγραµµατίζει να χρησιµοποιήσει την προσέγγιση Internal Ratings Based 

Approach  έτσι ώστε  να µπορέσουν σύντοµα να  προσδιοριστούν και να επιλυθούν 

τα πιθανά προβλήµατα, ενώ οι προετοιµασίες των τραπεζών που σκοπεύουν να 

χρησιµοποιήσουν την Τυποποιηµένη Προσέγγιση αναθεωρήθηκαν λίγο πριν από το 

τέλος του 2006. Ένα σηµαντικό ζήτηµα για την Τράπεζα της Ελλάδας είναι να 

αξιολογήσει όχι µόνο τις τεχνικές πτυχές των εσωτερικών συστηµάτων των τραπεζών 

και τις µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται για να επικυρωθεί το αποτέλεσµα, αλλά 

και να εξακριβώσει εάν το αποτέλεσµα αυτών των συστηµάτων χρησιµοποιείται σε 

διευθυντικό επίπεδο λήψης αποφάσεων σε τέτοια θέµατα, όπως η έγκριση και η 

τιµολόγηση των δανείων και η κατανοµή του κεφαλαίου.  

Σε αυτή τη φάση βέβαια είναι αρκετά νωρίς για να καθοριστεί ο γενικός 

αντίκτυπος της Βασιλείας ΙΙ στις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις του ελληνικού 

τραπεζικού τοµέα. Ο αντίκτυπος θα εξαρτηθεί όχι µόνο από τις εναλλακτικές 

προσεγγίσεις που υιοθετούνται από τις τράπεζες, αλλά και από τη σύνθεση και 

ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού τους, καθώς και τα δύο επηρεάζονται από 

τις οικονοµικές συνθήκες. Εντούτοις, µια περιορισµένη προκαταρκτική ένδειξη 
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δόθηκε από την ποσοτική µελέτη του 2003. Για τις 6 ελληνικές τράπεζες που 

συµµετείχαν χρησιµοποιώντας µόνο την Τυποποιηµένη Προσέγγιση εκείνη την 

περίοδο, υπήρξε µια καθαρή αύξηση 7,5% στη συνδυασµένη κεφαλαιακή απαίτηση 

για τον πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο έναντι της αντίστοιχης απαίτησης στα 

υπάρχοντα πλαίσια. Συγκεκριµένα υπήρξε µια µείωση 2.5%  της απαίτησης για τον 

πιστωτικό κίνδυνο και µια αύξηση 10% για τον λειτουργικό κίνδυνο. 

Ο Πυλώνας ΙΙ στην εποπτική αναθεώρηση της Επιτροπής της Βασιλείας ΙΙ 

απαιτεί τη διενέργεια επίβλεψης µε βάση τον κίνδυνο και την ύπαρξη λεπτοµερών 

συστηµάτων σε κάθε τράπεζα για να καθορίσει, να διατηρήσει και να διαθέσει το 

οικονοµικό κεφάλαιο σε συµφωνία µε το σχεδιάγραµµα κινδύνου του. Αυτό αυξάνει 

την πίεση στις εποπτικές πηγές καθώς επίσης και στις τράπεζες. Στην Ελλάδα, η 

επίβλεψη έχει εστιάσει παραδοσιακά περισσότερο στην εξέταση της ακρίβειας των 

εποπτικών θεµάτων που υποβάλλονται από τις τράπεζες, στην αξιολόγηση της 

ποιότητας του χαρτοφυλακίου των δανείων σε δεδοµένη χρονική στιγµή και στον 

τεχνικό υπολογισµό των κεφαλαιακών  απαιτήσεων ώστε να καλυφθεί ο πιστωτικός  

κίνδυνος και ο κίνδυνος της αγοράς. Τα τελευταία χρόνια παρόλα αυτά έχει δοθεί 

ιδιαίτερη έµφαση στην αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου και στα συστήµατα 

διαχείρισης κινδύνου µε βάση το προφίλ κινδύνου κάθε τράπεζας. Από αυτή την 

άποψη, η Τράπεζα της Ελλάδας επέβαλε µια ελάχιστη αναλογία κεφαλαιακής 

επάρκειας πάνω από το νοµικό ελάχιστο 8% σε µερικές τράπεζες.  

Για να ενισχύσει τη δυνατότητά της να διεξάγει επίβλεψη που στηρίζεται 

στον κίνδυνο, η Τράπεζα της Ελλάδας έχει λάβει µέτρα για να βελτιώσει τις 

δεξιότητες του υπάρχοντος εποπτικού προσωπικού µέσω της εξειδικευµένης 

κατάρτισης και έχει επίσης προσληφθεί προσωπικό µε γνώσεις στην ποσοτική 

ανάλυση κινδύνου. Οι τράπεζες έχουν ενισχύσει επίσης τις µονάδες διαχείρισης 

κινδύνου τους, αλλά, προκειµένου να εφαρµοστεί επιτυχώς ο Πυλώνας ΙΙ στην 

πράξη, απαιτούνται πολλές προσπάθειες ακόµα αλλά και αρκετή υποµονή. 

Ο Πυλώνας ΙΙΙ ενισχύει την πειθαρχία αγοράς απαιτώντας  από τα πιστωτικά 

όργανα να αναφέρουν τον κίνδυνο, ώστε να επιβραβεύει η ίδια η αγορά τα πιστωτικά 

ιδρύµατα που έχουν σωστή διαχείριση. 
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Για να εφαρµοστεί επιτυχώς η Βασιλεία ΙΙ, οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει 

να βελτιώσουν περαιτέρω τη µέτρηση κινδύνου τους και τα συστήµατα διαχείρισης, 

γεγονός που θα τους επιτρέψει να αντιδράσουν πιο αποτελεσµατικά στις διαταραχές 

που έχουν επιπτώσεις στο προφίλ κινδύνου τους. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος, 

στην αξιολόγηση της σταθερότητάς της, θα χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα των 

εσωτερικών συστηµάτων για να έχει πιο ακριβείς εκτιµήσεις του συνολικού 

αντίκτυπου των εναλλακτικών σεναρίων πίεσης στην κεφαλαιακή επάρκεια του 

τραπεζικού τοµέα. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι σε καλύτερη θέση να αξιολογήσει  

τη γενική ανθεκτικότητα του τοµέα.  

Έχει υποστηριχτεί γενικότερα ότι η Βασιλεία ΙΙ είναι πιθανό να παράγει µια 

κυκλική επίδραση. Σύµφωνα µε αυτήν τη λογική, για τις τράπεζες που 

χρησιµοποιούν την προσέγγιση Internal Rating Based, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις 

για τον πιστωτικό κίνδυνο θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια των πτωτικών σηµείων του 

κύκλου λόγω µιας επιδείνωσης στην ποιότητα των χαρτοφυλακίων δανείου και, 

αντιθέτως, θα µειωθούν  κατά τη διάρκεια της ανοδικής πορείας του κύκλου. Κατά 

συνέπεια, η κεφαλαιακή  επάρκεια των τραπεζών θα επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια 

των πτώσεων, λαµβάνοντας υπόψη τη δυσκολία να αντληθεί νέο κεφάλαιο σε τέτοιες 

συνθήκες.  

Με βάση την παραπάνω προσέγγιση, οι τράπεζες θα έχουν την πίεση να 

περιορίσουν  το δανεισµό τους κατά τη διάρκεια των πτώσεων, ενώ κατά το αντίθετο 

σηµείο του κύκλου θα τείνουν αδικαιολόγητα να το επεκτείνουν. Ταυτόχρονα θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι ο δανεισµός των τραπεζών είναι πιθανό να είναι υπέρ-

κυκλικός σε µερικό βαθµό, ανεξάρτητα από το εποπτικό πλαίσιο που επικρατεί ή 

υιοθετείται σε κάθε περίοδο. Επιπλέον, είναι δυνατό η πιθανή πρόσθετη υπέρ-

κυκλική επίδραση λόγω της προσέγγισης Internal Rating Based να µετριαστεί. Στα 

πλαίσια του Πυλώνα ΙΙ, οι επόπτες πρέπει να επιµείνουν ώστε οι τράπεζες να 

κρατούν κεφάλαια πάνω από τα ελάχιστα υποχρεωτικά απαιτούµενα ενώ οι 

τελευταίες θα πρέπει να διενεργούν αυστηρό έλεγχο για να διαπιστωθεί και να 

αξιολογηθεί η κεφαλαιακή τους επάρκεια. Επιπλέον, θα ήταν ενδεδειγµένο να 

ενθαρρύνονται οι τράπεζες να υιοθετήσουν µια πιο προνοητική προσέγγιση µέσω της 

κυκλικής προσέγγισης στην αξιολόγηση της πιστωτικής τους ποιότητας και στην 
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πολιτική προβλέψεών τους. Αυτή τη στιγµή, ακόµα περισσότερο οι πιο σύγχρονες 

ελληνικές τράπεζες τείνουν να υιοθετήσουν µια σηµείο-χρονική προσέγγιση για να 

καθορίσουν τις τιµές των κύριων παραµέτρων του πιστωτικού κινδύνου. 

Κατά τη διάρκεια των διάφορων φάσεων διαβουλεύσεων που προηγήθηκαν  

της οριστικοποίησης της Βασιλείας ΙΙ, είχαν εκφραστεί σοβαρές ανησυχίες όσον 

αφορά τον αντίκτυπό της στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Είχε υποστηριχτεί ότι οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις που εφαρµόζονταν στα δάνεια σε αυτές τις εταιρίες, ειδικά 

κάτω από την προσέγγιση Internal Ratings Based, θα αυξάνονταν έναντι του 

υπάρχοντος πλαισίου, οδηγώντας  σε  αύξηση του κόστους  χρηµατοδότησής τους ή, 

ενδεχοµένως, σε µια µείωση του ποσού πίστωσης που παρέχεται σε αυτές. Και οι δύο 

αυτοί παράγοντες θα επηρέαζαν ουσιαστικά την οικονοµική τους κατάσταση. Αυτό 

στη συνέχεια θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη και την 

απασχόληση και θα επιδρούσε  στην οικονοµική σταθερότητα, ιδιαίτερα στις χώρες 

όπως η Ελλάδα, όπου οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ένα µεγάλο µερίδιο 

της συνολικής της παραγωγής και απασχόλησης.  

Η τελική όµως έκδοση της Βασιλείας ΙΙ ουσιαστικά ανακουφίζει όλες αυτές 

τις θεωρητικές ανησυχίες. Στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των τραπεζών υιοθέτησε την 

τυποποιηµένη προσέγγιση. Για το σηµαντικό µέρος του συνολικού ανοίγµατος προς 

τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η στάθµιση του κινδύνου θα µειωθεί πραγµατικά 

έναντι του υπάρχοντος πλαίσιο. Για το µεγαλύτερο µέρος του υπολοίπου, η στάθµιση 

του κινδύνου θα παραµείνει αµετάβλητη. 

Η αυξανόµενη ενηµέρωση που παρέχει ο Πυλώνας ΙΙΙ αναµένεται να 

ενισχύσει την πειθαρχία της αγοράς µε την αύξηση της διαφάνεια. Αυτό θα έχει  

θετική επίδραση στη σταθερότητα µέχρι το σηµείο που η προσδοκώµενη αντίδραση 

της αγοράς εξοµαλύνει τα κίνητρά της για να υιοθετήσει υπερβολικούς κινδύνους. 

Εντούτοις, η επιρροή των τραπεζών στην άµεση πειθαρχία της αγοράς που ασκείται 

από τους καταθέτες, άλλους πιστωτές και τους µετόχους, είναι συχνά περιορισµένη 

είτε επειδή αυτοί οι συµµέτοχοι στερούνται τα ισχυρά κίνητρα είτε επειδή, σε µερικές 

περιπτώσεις, τα συµφέροντα των διαφορετικών µετόχων δεν συµπίπτουν.  

Συγκεκριµένα, η πραγµατική ή θεωρούµενη ύπαρξη από το κοινό δικλείδων  

ασφάλειας µπορεί να αµβλύνει τα κίνητρα των καταθετών για να ασκήσουν την 
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πειθαρχία. Η ευρύτερη κοινοποίηση αναµένεται να ενισχύσει το περιεχόµενο 

πληροφοριών σχετικά µε τα περιθώρια επιτοκίου των δανείων των τραπεζών. Αυτό 

θα αυξήσει την ακρίβεια των δεικτών που βασίζονται στα στοιχεία αγοράς, όπως η 

απόσταση από τη χρεοκοπία, ένας δείκτης ο οποίος παράγεται από τις τιµές αγοράς 

των µετοχών των τραπεζών.  

Σε αυτό το σηµείο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι 10 τράπεζες, οι µετοχές των 

οποίων διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, αποτελούν το 75% 

του συνολικού ενεργητικού όλων των πιστωτικών οργανισµών σε λειτουργία στην 

Ελλάδα. Με βάση τα εµπειρικά στοιχεία, οι αλλαγές στην απόσταση από τη 

χρεοκοπία αντιπροσωπεύουν ένα χρήσιµο δείκτη για λόγους αξιολόγησης της 

σταθερότητας, ειδικά εάν σταθµιστεί µε τις µέσες τιµές για ολόκληρο τον τραπεζικό 

τοµέα παρά για κάθε µεµονωµένη τράπεζα. Γενικά, οι δείκτες που βασίζονται στην 

αγορά είναι ένα χρήσιµο συµπλήρωµα στα εποπτικά δεδοµένα. 

Σαν συµπέρασµα, θα ήταν σκόπιµο να τονιστεί η αυξανόµενη σηµασία της 

οικονοµικής σταθερότητας σε ένα όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

µετά από την άρση των ελέγχων από το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και την 

απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων. Αυτές οι αλλαγές έχουν κάνει το ελληνικό 

τραπεζικό σύστηµα πιο ευαίσθητο στις διεθνείς ροές κεφαλαίου, οι οποίες µπορούν 

µερικές φορές να είναι ευµετάβλητες και απρόβλεπτες. Η διεθνοποίηση των 

δραστηριοτήτων των ελληνικών τραπεζικών οµάδων, η είσοδος της Ελλάδας στην 

Ευρωζώνη και η ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών χρηµατιστηριακών αγορών, αν και 

δηµιουργούν σηµαντικά οφέλη, έχουν αυξήσει επίσης την έκθεση του ελληνικού 

οικονοµικού συστήµατος στους κινδύνους.  

Έπειτα από αυτές τις εξελίξεις, η Τράπεζα της Ελλάδας έχει καθιερώσει - και 

συνεχίζει να καθιερώνει - αλλαγές που βελτιώνουν την ποιότητα της ανάλυσης 

οικονοµικής σταθερότητάς της, έτσι ώστε να γίνεται έγκαιρη και ακριβής αξιολόγηση 

των κινδύνων και, όπου είναι απαραίτητο, να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα. Η 

εφαρµογή της Βασιλείας ΙΙ στην Ελλάδα θα παραγάγει σηµαντικά οφέλη λόγω των 

αποτελεσµάτων της στα συστήµατα διαχείρισης κινδύνου των τραπεζών και στην 

αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειάς τους. Αυτό, σε τελευταία ανάλυση, είναι 

ένας βασικός καθοριστικός παράγοντας της ικανότητάς τους να απορροφήσουν τους 
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δυσµενείς κλονισµούς. Εποµένως, από πλευράς εποπτείας και οικονοµικής 

σταθερότητας, “ο δύσκολος στόχος της Βασιλεία ΙΙ στην Ελλάδα αξίζει την 

προσπάθεια”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της 

Ελλάδας Νικόλαος Γκαργκάνας στην οµιλία του στην Τουρκία τον Μάιο του 2005 

στην Τράπεζα της Τουρκίας
152.    

 

3.3. Η Προληπτική Εποπτεία στις 10 νέες χώρες-µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Οι αλλαγές που πραγµατοποιούνται στη δοµή του τρόπου λειτουργίας της 

προληπτικής εποπτείας σε παγκόσµιο επίπεδο έχουν επηρεάσει σηµαντικά και τις 

χώρες που ετοιµάζονται να γίνουν µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αλλαγές που 

πραγµατοποιούνται σε αυτές τις χώρες τείνουν προς την κατεύθυνση της 

συγχώνευσης των εποπτικών διαδικασιών και δοµών όπως δηλαδή συµβαίνει σε 

αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε σχέση µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προληπτική εποπτεία 

ανάλογα µε τους τοµείς δραστηριοποίησης των χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων 

παραµένει αρκετά ευρεία όσον αφορά τους οργανισµούς που την ασκούν. Στην 

Κύπρο, την Λιθουανία, την Πολωνία και την Σλοβενία υπάρχουν τρεις εποπτικές 

αρχές του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Στη Σλοβακία και την Τσεχία, η 

προληπτική εποπτεία  πραγµατοποιείται από µια εποπτική αρχή. Στην Εσθονία, την 

Ουγγαρία, τη Λετονία και τη Μάλτα µια εποπτική αρχή που βρίσκεται εκτός της 

Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, έχει δηµιουργηθεί και για τους τρεις τοµείς του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

Οι παραπάνω τάσεις, όπως αυτές διαµορφώνονται τα τελευταία χρόνια, στις 

παραπάνω 10 χώρες δείχνουν ότι η κατεύθυνση είναι να δηµιουργούνται εποπτικοί 

οργανισµοί µε βάση τον τοµέα δραστηριοποίησης των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων. Η δοµή που θα στηρίζεται η προληπτική εποπτεία ανάλογα µε το 

                                            
152 Nicholas C Garganas (2005), “On the practice of financial stability in Greece-the implications of 
Basel II”, Conference on Financial Stability and Implications of Basel II, Central Bank of the Republic 
of Turkey, Istanbul, 16 May 2005. 
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αντικείµενο δραστηριοποίησης του κάθε ιδρύµατος δεν φαίνεται να υιοθετείται ως 

τώρα σε καµία από τις παραπάνω χώρες. Με βάση λοιπόν, την δοµή της προληπτικής 

εποπτείας που στηρίζεται στον τοµέα δραστηριοποίησης του κάθε ιδρύµατος 

παρατηρείται ότι η Κεντρική Τράπεζα συνήθως είναι η αρχή που εποπτεύει τον 

τραπεζικό τοµέα. Στην Πολωνία παρότι υπάρχει µια επιτροπή που είναι υπεύθυνη για 

την τραπεζική εποπτεία, η Κεντρική Τράπεζα διαδραµατίζει επίσης σηµαντικό ρόλο. 

Παρόµοια είναι η κατάσταση στην Εσθονία και τη Λετονία αλλά περιορισµένος είναι 

ο ρόλος της Κεντρικής τράπεζας στην Ουγγαρία και τη Μάλτα. 

Συγκεκριµένα λοιπόν στην Κύπρο υπάρχουν τέσσερις αρχές που είναι 

υπεύθυνες για την προληπτική εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, το 

οποίο στηρίζεται στο τοµεακό πρότυπο. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι η 

αρµόδια εποπτική αρχή για την προληπτική εποπτεία των τραπεζών. Η Securities and 

Exchange Commission είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία των εταιριών 

επενδύσεων. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συµµετέχει στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Securities and Exchange Commission µε την παρουσία ενός µέλους 

χωρίς όµως το δικαίωµα ψήφου, αλλά µε το δικαίωµα να προτείνει ζητήµατα για την 

ηµερήσια διάταξη. Όλο αυτό το γεγονός επιτρέπει τον καλύτερο συντονισµό µεταξύ 

της Τράπεζας της Κύπρου και της Securities and Exchange Commission. Η Insurance 

Companies Control Service που λειτουργεί υπό την επίβλεψη του Υπουργείου 

Οικονοµικών, είναι αρµόδια για την προληπτική εποπτεία των ασφαλιστικών 

εταιριών. 

Η συνεργασία των τριών εποπτικών οργανισµών της Κύπρου έχει 

ενδυναµωθεί µε την υπογραφή του Memorandum of Understanding  ανάµεσα στην 

Τράπεζα της Κύπρου, την Securities and Exchange Commission και την Insurance 

Companies Control Service. Η εφαρµογή του Memorandum of Understanding 

ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου του 2003 και έχει συντελέσει τα µέγιστα στην καλύτερη 

δυνατή συνεργασία των τριών εποπτικών αρχών µε αποτέλεσµα την 

αποτελεσµατικότερη επίβλεψη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

Η τέταρτη εποπτική αρχή της Κύπρου είναι το Department of Cooperative 

Development και είναι υπεύθυνη για τα πιστωτικά ιδρύµατα. Αυτή η εποπτική αρχή 

είχε εκφράσει την πρόθεση να συµµετάσχει στις διαδικασίες του Memorandum of 
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Understanding  και τελικά από την 1η Νοεµβρίου 2003 συµµετέχει στη συνεργασία 

µε τις άλλες εποπτικές αρχές για την προληπτική εποπτεία του συνόλου του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
153.  

Στην Τσεχία επίσης η προληπτική εποπτεία πραγµατοποιούνταν από τέσσερις 

διαφορετικές αρχές. Η Κεντρική τράπεζα της Τσεχίας είναι υπεύθυνη για την 

προληπτική εποπτεία του τραπεζικού τοµέα, όταν για τις εταιρίες καταθέσεων και 

πιστώσεων η προληπτική εποπτεία πραγµατοποιείται από άλλη αρχή. Η Czech 

Securities Commission ιδρύθηκε ως µια ανεξάρτητη διοικητική αρχή το 1998 και είχε 

αναλάβει την προληπτική εποπτεία των εταιριών επενδύσεων και γενικά όλου του 

τοµέα που ασχολείται µε την αγορά κεφαλαίου. 

Το Υπουργείο Οικονοµικών της Τσεχίας , µέσω του Office of Insurance, το 

οποίο λειτουργούσε ως ένα από τα τµήµατά του, είχε την ευθύνη της προληπτικής 

εποπτείας για τις ασφαλιστικές εταιρίες αλλά και όλου τον τοµέα των ασφαλίσεων 

κυρίως όµως από την πλευρά του καταναλωτή. Η τέταρτη εποπτική αρχή της Τσεχίας 

ήταν το Office for the supervisor of Credit Unions, η οποία ήταν υπεύθυνη για την 

προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων, τα οποία όµως δεν είναι ιδιαίτερα 

µεγάλα σε όρους στοιχείων ενεργητικού. 

Η συνεργασία για θέµατα προληπτικής εποπτείας των τεσσάρων εποπτικών 

αρχών γίνονταν µέσω της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ τους αλλά και της 

επικοινωνίας τους για ενέργειες που έχουν σχέση µε την εποπτεία του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
154. 

Την 1 Απριλίου του 2006 δηµιουργήθηκε ένα νέο νοµικό πλαίσιο που 

προέβλεπε την ενσωµατωµένη επίβλεψη της χρηµατοπιστωτικής αγοράς, 

προχωρώντας έτσι σε µια µορφή ενιαίου προτύπου εποπτικής αρχής. Όλες οι 

προηγούµενες εποπτικές αρχές διαλύθηκαν ενώ οι ευθύνες τους και το προσωπικό 

τους µεταφέρθηκαν στην Κεντρική Τράπεζα της Τσεχίας. Μέρος της µεταρρύθµισης 

αποτελεί και η καθιέρωση της Committee for the Financial Market ως συµβουλευτικό 

                                            
153 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Recent Developments in National Supervisory 
Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003. 
154 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Recent Developments in National Supervisory 
Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003. 
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σώµα που υποβάλλει της έκθεσή του για την επίβλεψη της χρηµατιστηριακής αγοράς 

στην  Κεντρική Τράπεζα της Τσεχίας. Η Committee for the Financial Market έχει το 

δικαίωµα να υποβάλλει τις απόψεις του και τις συστάσεις του σχετικά µε τις 

στρατηγικές αλλά και τις προσεγγίσεις για την επίβλεψη της χρηµατιστηριακής 

αγοράς. 

Στην Εσθονία έχει ιδρυθεί η Estonian Financial Supervisor Authority, η οποία 

λειτουργεί στα πλαίσια της Κεντρικής Τράπεζας της Εσθονίας µε διαφορετικό όµως 

προϋπολογισµό και ως αυτόνοµη αρχή, ενώ αντιπροσωπεύει το ενιαίο πρότυπο 

εποπτείας. Ο κύριος στόχος του είναι η διασφάλιση της διαφάνειας του οικονοµικού 

τοµέα, η µείωση του συστηµικού κινδύνου και η πρόληψη του οικονοµικού 

εγκλήµατος. Τα όργανα µέσω των οποίων διοικείται η Estonian Financial Supervisor 

Authority είναι το Supervisory Council και το Management Board, τα οποία 

συνεργάζονται µε την Τράπεζα της Εσθονίας αλλά δεν ανήκουν στην ιεραρχία της. 

Το πλάνο και η επίβλεψη των δραστηριοτήτων του Estonian Financial 

Supervisor Authority πραγµατοποιείται από το Supervisory Council, το οποίο 

αποτελείται από 6 µέλη. Τα έξη (6) αυτά µέλη είναι ο Υπουργός Οικονοµικών, ο 

οποίος λειτουργεί και ως Πρόεδρος του Συµβουλίου, ο ∆ιοικητής της Κεντρικής 

Τράπεζας της Εσθονίας, δυο µέλη διορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της 

Εσθονίας ενώ τα άλλα δυο µέλη διορίζονται από την κυβέρνηση της χώρας. 

Το ∆ιοικητικό έργο του Estonian Financial Supervisor Authority ανήκει στο 

Management Board, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) µέλη, τα οποία διορίζονται 

από το Supervisory Council. Το Management Board είναι υπεύθυνο για όλες τις 

αποφάσεις που σχετίζονται µε την προληπτική εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Εσθονίας παρέχει στην Estonian Financial 

Supervisor Authority διάφορες υπηρεσίες όπως αυτές του Ι.Τ. Η Estonian Financial 

Supervisor Authority είναι υποχρεωµένη να πληρώνει την Κεντρική Τράπεζα της 

Εσθονίας για το κόστος αυτών των υπηρεσιών από τα εποπτικά κόµιστρα που 

αποκοµίζει. Τέλος για να επιτευχθεί µια διαρκής συνεργασία ανάµεσα στην Estonian 

Financial Supervisor Authority στην Κεντρική Τράπεζα της Εσθονίας και στο 
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Υπουργείο Οικονοµικών υπογράφτηκε και από τους τρεις µια συµφωνία συνεργασίας 

στα τέλη του 2002155. 

Η Ουγγαρία είναι ακόµα µια χώρα στην οποία η προληπτική εποπτεία του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος πραγµατοποιείται από µια και µόνο εποπτική αρχή, 

η οποία µάλιστα εποπτική αρχή είναι ένας ανεξάρτητος οργανισµός και όχι η 

Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Στην Ουγγαρία λοιπόν έχει ιδρυθεί η Hungarian 

Financial Supervisor Authority από το 2000, η οποία είναι µια δηµόσια εποπτική 

αρχή που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονοµικών. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας έχει την καταστατική ευθύνη για την 

προώθηση της σταθερότητας του  χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την ανάπτυξη 

των πολιτικών που σχετίζονται άµεσα µε την προληπτική εποπτεία. Επίσης η 

Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας έχει την ευθύνη για την άσκηση της προληπτικής 

εποπτείας ειδικών δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται από τις εµπορικές 

τράπεζες της χώρας. 

Σύµφωνα µε τον νόµο η Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας έχει την ευθύνη να 

εκδίδει πληροφορίες που σχετίζονται µε την ευρύτερη λειτουργία του τραπεζικού 

συστήµατος, την οικονοµική κατάσταση της χώρας και τέλος πραγµατοποιεί 

ελέγχους στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. 

Επιπλέον, στην Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας έχει ανατεθεί η προληπτική 

εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τις πράξεις συναλλάγµατος από 

όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της χώρας. 

Η Hungarian Financial Supervisor Authority είναι το αποτέλεσµα της 

συγχώνευσης τριών προηγούµενων εποπτικών αρχών. Η δοµή του Hungarian 

Financial Supervisor Authority έχει αλλάξει από τον ∆εκέµβριο του 2003.Μέχρι τότε 

ο ∆ιοικητής του Hungarian Financial Supervisor Authority ήταν υπεύθυνος για την 

διαχείριση και εποπτεία, ενώ τώρα πλέον τα θέµατα που σχετίζονται µε την εποπτεία 

είναι αρµοδιότητα πέντε µελών του Συµβουλίου Εποπτείας και τα διοικητικά θέµατα 

είναι ευθύνη του ∆ιοικητή.  

                                            
155 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Recent Developments in National Supervisory 
Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003. 
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Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της η Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας, 

οφείλει να συνεργάζεται µε την Hungarian Financial Supervisor Authority. Ο 

∆ιοικητής της εποπτικής αρχής καλείται να συµµετάσχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Κεντρικής Τράπεζας της Ουγγαρίας για θέµατα που σχετίζονται µε τις 

αρµοδιότητες της πρώτης. Επιπλέον οι δυο αρχές της Ουγγαρίας ανταλλάσσουν 

στοιχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την καλύτερη εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. Ανάµεσα στην Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας και την 

Hungarian Financial Supervisor Authority έχει γίνει µια συγκεκριµένη συµφωνία 

σχετικά µε την µεθοδολογία και τις διαδικασίες µε τις οποίες θα πραγµατοποιείται η 

ανταλλαγή δεδοµένων και πληροφοριών ανάµεσα στις δυο αρχές
156. 

Τέλος, τον Σεπτέµβρη του 2004 υπογράφτηκε µια συνεργασία ανάµεσα στην 

Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας, την Hungarian Financial Supervisor Authority και 

το Υπουργείο Οικονοµικών της Ουγγαρίας, η οποία προβλέπει την καθιέρωση της 

Financial Stability Committee προκειµένου να συντονιστούν καλύτερα οι ενέργειες 

για την προώθηση της οικονοµικής σταθερότητας. Η  Financial Stability Committee 

συνεδριάζει τριµηνιαία για να συζητήσει και να αναθεωρήσει τα ζητήµατα που 

σχετίζονται µε την οικονοµική σταθερότητα, όπου περιλαµβάνονται στοιχεία όπως η 

εµπειρία του Hungarian Financial Supervisor Authority και της Κεντρικής Τράπεζας 

της Ουγγαρίας σχετικά µε τη επίβλεψη συστηµάτων πληρωµής, την ασφάλεια 

καταθέσεων, την προστασία του καταναλωτή και τον ανταγωνισµό της αγοράς. 

 Επιπλέον, µια ακόµα διµερείς συµφωνία είναι σε ισχύ µεταξύ της Hungarian 

Financial Supervisor Authority και της Κεντρικής Τράπεζας. Συγκεκριµένα, µια 

συµφωνία συνεργασίας τέθηκε σε ισχύ τον Αυγούστου του 2006 µε στόχο τη 

βελτίωση και επέκταση της τρέχουσας συνεργασίας σε περίπτωση οικονοµικής 

κρίσης.  

Στη Λιθουανία η προληπτική εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

πραγµατοποιείται από τρεις διαφορετικές αρχές σύµφωνα µε το τοµεακό πρότυπο. Η 

Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας έχει την ευθύνη για την προληπτική εποπτεία του 

τραπεζικού συστήµατος. Η Lithuanian Securities Commission είναι η αρµόδια αρχή 

                                            
156 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Recent Developments in National Supervisory 
Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003. 
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για την επίβλεψη της αγοράς κεφαλαίου. Η συγκεκριµένη αρχή αποτελείται από τον 

Πρόεδρο και τέσσερα (4) ακόµη µέλη, τα οποία διορίζονται από το Κοινοβούλιο 

έπειτα από την πρόταση του Προέδρου της Κυβέρνησης. 

Η προληπτική εποπτεία του τοµέα ασφαλίσεων πραγµατοποιείται από την 

State Insurance Supervisory Authority, η οποία λειτουργεί µε την επίβλεψη του 

Υπουργείου Οικονοµικών. Ο ∆ιοικητής της State Insurance Supervisory Authority 

διορίζεται από τον Υπουργό Οικονοµικών ενώ τα µέλη του Supervisory Board 

διορίζονται ή παύονται από τα καθήκοντα τους έπειτα από πρόταση του ∆ιοικητή και 

τη συγκατάθεση του Υπουργού Οικονοµικών. 

Οι τρεις εποπτικές αρχές συνεργάζονται µεταξύ τους έπειτα από το Σύµφωνο 

Συνεργασίας που έχουν υπογράψει από το 2000 για τον τοµέα της προληπτικής 

εποπτείας των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων της χώρας. Ο νέος νόµος για τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ο οποίος εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2003, 

πρότεινε την ίδρυση της Supervision Coordination Commission στην οποία 

συµµετέχουν οι τρεις εποπτικές αρχές της Λιθουανίας, ο Υπουργός Οικονοµικών της 

Χώρας, αλλά και εκπρόσωποι της χρηµαταγοράς
157. 

Στη Λετονία από την 1η Ιουλίου 2001 η Finance and Capital Market 

Commission είναι η αρµόδια ανεξάρτητη εποπτική αρχή για όλους τους 

χρηµατοοικονοµικούς τοµείς της χώρας. Η Finance and Capital Market διοικείται 

από ένα  Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο της 

εποπτικής αρχής και τρία ακόµη µέλη. Ο ∆ιοικητής της Finance and Capital Market 

Commission διορίζεται έπειτα από κοινή πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών και 

του ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Λετονίας. Ο ∆ιοικητής της εποπτικής 

αρχής µε τη σειρά του διορίζει τα υπόλοιπα µέλη του Συµβουλίου έπειτα και από τη 

σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Λετονίας και του 

Υπουργού Οικονοµικών της χώρας. 

Οι κύριοι στόχοι της Finance and Capital Market είναι οι εξής δυο: α) η 

προστασία των επενδυτών, των καταναλωτών και των ασφαλισµένων και β) η 

προώθηση της ανάπτυξης και της σταθερότητας της αγοράς. 

                                            
157 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Recent Developments in National Supervisory 
Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003. 
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Το καταστατικό πλαίσιο για την συνεργασία ανάµεσα στην Finance and 

Capital Market Commission, την Κεντρική Τράπεζα της Λετονίας και το Υπουργείο 

Οικονοµικών έχει επιβεβαιωθεί µε νόµο. Σύµφωνα λοιπόν µε τον νόµο που 

προβλέπει τη συνεργασία των τριών αρχών για την προληπτική εποπτεία , η Finance 

and Capital Market Commission  οφείλει να καταθέτει στην Κεντρική Τράπεζα της 

Λετονίας και το Υπουργείο Οικονοµικών µια αναφορά σχετικά µε την κατάσταση 

της κεφαλαιαγοράς και της χρηµαταγοράς της χώρας τουλάχιστον µια φορά κάθε 

τέσσερις µήνες. 

Η Finance and Capital Market Commission επίσης οφείλει να ενηµερώνει την 

Κεντρική Τράπεζα της Λετονίας και τον Υπουργό Οικονοµικών για πιθανά 

βραχυπρόθεσµα προβλήµατα ρευστότητας για κάποιο συγκεκριµένο 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα και αν αυτό υπάρχει πιθανότητα να γίνει αφερέγγυο ή όχι. 

Όσον αφορά τη συνεργασία των αρχών της Λετονίας, ο νόµος προβλέπει ότι η 

Finance and Capital Market και η Κεντρική Τράπεζα της Λετονίας θα µοιράζονται 

στατιστικές πληροφορίες και δεδοµένα που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των 

στόχων τους
158. 

Στη Μάλτα και πάλι ένας εποπτικός οργανισµός που ονοµάζεται Malta 

Financial Services Authority έχει αναλάβει την προληπτική εποπτεία των 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών της χώρας από τον Οκτώβρη του 2002. Τα κύρια 

διοικητικά όργανα της Malta Financial Services Authority είναι το Board of 

Governors, η Executive Co-ordination Committee, το Board of Management and 

Resources και το Legal Unit. Το Board of Governors αποτελείται από επτά (7) µέλη, 

τα οποία διορίζονται απευθείας από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Το Supervisory 

Council διοικείται από ένα γενικό ∆ιευθυντή αλλά περιλαµβάνει και τους ∆ιευθυντές 

διαφόρων τµηµάτων της  Malta Financial Services Authority . 

Ο νόµος που διέπει τη λειτουργία της Malta Financial Services Authority 

φανερά προωθεί την συνεργασία ανάµεσα στην Κεντρική Τράπεζα της Μάλτας, η 

οποία έχει αναλάβει την αρµοδιότητα για την σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος και την Malta Financial Services Authority µε κύριο µέτρο και τρόπο 

                                            
158 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Recent Developments in National Supervisory 
Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003. 
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την αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Με στόχο πάντα τη µέγιστη δυνατή 

συνεργασία των δυο αρχών, τον Φεβρουάριο του 2003 υπογράφτηκε Σύµφωνο 

Συνεργασίας  (Memorandum of Understanding) ανάµεσα στην Κεντρική Τράπεζα της 

Μάλτας και την Malta Financial Services Authority, για την αµοιβαία ανταλλαγή 

πληροφοριών και δεδοµένων στο επίπεδο των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών που 

παρέχουν. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι off-shore δραστηριότητες και η αντίστοιχη 

προληπτική εποπτεία, έπαψε να υπάρχει ως ένα ξεχωριστό κοµµάτι του οικονοµικού 

συστήµατος της Μάλτας από τη στιγµή που ο νοµικός διαχωρισµός ανάµεσα στις on-

shore και στις off-shore  εταιρίες έπαψε να υπάρχει από το 1994, ενώ και όλες οι off-

shore δραστηριότητες έπαψαν τον Σεπτέµβριο του 2004159. 

Στην Πολωνία υπάρχουν τρεις διαφορές αρχές που έχουν αναλάβει την 

προληπτική εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Η πρώτη λοιπόν εποπτική 

αρχή είναι η Commission of Banking Supervision, η οποία είναι υπεύθυνη για την 

προληπτική εποπτεία του τραπεζικού τοµέα όπως αυτό αναφέρεται στο νόµο που 

διέπει τη λειτουργία της Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας. Η Commission of 

Banking Supervision διοικείται από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας της 

Πολωνίας, ενώ περιλαµβάνει έξι ακόµη µέλη, τον Γενικό Επιθεωρητή για την 

τραπεζική εποπτεία, τον ∆ιοικητή της Securities and Exchange Commission, δυο 

εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονοµικών, έναν εκπρόσωπο του Προέδρου της 

∆ηµοκρατίας της Πολωνίας και τον ∆ιοικητή της Bank Guaranty Fund. 

Σύµφωνα µε τον νόµο, οι αποφάσεις της Commission of Banking Supervision 

υλοποιούνται από την General Inspectorate of Banking Supervision, που αποτελεί µια 

ξεχωριστή οργανωτικά µονάδα της Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας αλλά και ένα 

πολύ χρήσιµο εργαλείο για την Commission of Banking Supervision. Ο Γενικός 

Επιθεωρητής διορίζεται και παύεται από τα καθήκοντα του από τον Πρόεδρο της 

Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας, έπειτα από τη σύµφωνη γνώµη και του 

Υπουργού Οικονοµίας της χώρας. 

                                            
159 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Recent Developments in National Supervisory 
Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003. 
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Η δεύτερη εποπτική αρχή είναι η KPWIG, η οποία είναι ένας κεντρικός 

κυβερνητικός διοικητικός οργανισµός, υπεύθυνη για την  προληπτική εποπτεία της 

αγοράς κεφαλαίου. Η συγκεκριµένη εποπτική αρχή αποτελείται από τον Πρόεδρο, 

δυο αντιπροέδρους και επτά (7) ακόµα µέλη στα οποία περιλαµβάνονται ο 

εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας και ο υπεύθυνος προληπτικής 

εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών. Η KPWIG λειτουργεί κάτω από την 

επίβλεψη της Πολωνικής Κυβέρνησης για την εποπτεία των χρηµατοοικονοµικών 

οργανισµών.  

 Η τρίτη εποπτική αρχή της Πολωνίας είναι η Insurance and Pension Funds 

Supervisory Commission. Η συγκεκριµένη εποπτική αρχή ιδρύθηκε την 1η Απριλίου 

του 2002 µετά από εφαρµογή του νόµου της 1ης Μαρτίου του 2002. Ο συγκεκριµένος 

νόµος αναφέρονταν στις οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές κεντρικών 

οργανισµών που λειτουργούσαν κάτω από τη διοικητική υποστήριξη της Πολωνικής 

Κυβέρνησης. Στην πραγµατικότητα λοιπόν η Insurance and Pension Funds 

Supervisory Commission διαδέχθηκε το Office for the Supervision of Pension Funds 

που είχε ιδρυθεί τον Μάιο του 1998. Σήµερα η Insurance and Pension Funds 

Supervisory Commission έχει αναλάβει τα καθήκοντα που είχε το State for Insurance 

Supervision και το Office for the Supervision of Pension Funds. 

 H Insurance and Pension Funds Supervisory Commission αποτελείται από 

πέντε (5) µέλη, τον Πρόεδρο που διορίζεται από τον Πρωθυπουργό της χώρας, δυο 

αντιπροέδρους, όπου ο ένας διορίζεται από τον Υπουργό Οικονοµικών και ο άλλος 

από τον Υπουργό Εργασίας, και δυο ακόµα µέλη, όπου το ένα είναι ο Πρόεδρος ή ο 

αντιπρόεδρος της KPWIG και το άλλο ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος του Office for 

Competition and Consumer Protection. Στις συναντήσεις της Insurance and Pension 

Funds Supervisory Commission, που είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία 

του ασφαλιστικού τοµέα, δικαίωµα συµµετοχής έχει και ο Γενικός ∆ιευθυντής για 

την εποπτεία του τραπεζικού τοµέα αλλά µόνο για την παροχή συµβουλών. 

 Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην Πολωνία τα τελευταία χρόνια εισάγεται 

ένα νέο θεσµικό πλαίσιο για την προληπτική εποπτεία το οποίο δεν θα έχει 

ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2008. Όταν αυτή η µεταρρύθµιση θα είναι 

έτοιµη, την εποπτεία του συνόλου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος θα αναλάβει 
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ένας ενιαίος οργανισµός η Commission for Financial Supervision. Ο εποπτικός αυτός 

οργανισµός θα είναι ανεξάρτητος από την Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας παρότι ο 

∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας θα είναι µέλος της Commission for Financial 

Supervision160.  

 Στη Σλοβακία µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2006 υπήρχαν δυο εποπτικές αρχές 

που ήταν υπεύθυνες για την προληπτική εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος της χώρας. Η Κεντρική Τράπεζα της Σλοβακίας είχε τη ευθύνη για την 

προληπτική εποπτεία του τραπεζικού τοµέα ενώ η Slovakian Financial Market 

Authority είχε αναλάβει την προληπτική εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών και 

των εταιρειών επενδύσεων. Τα διοικητικά όργανα της Slovakian Financial Market 

Authority ήταν το Council, ο General Director και η Supervisory Committee.  

  Το συµβούλιο (Council) και η Supervisory Committee αποτελούνταν από 

πέντε (5) µέλη, τα οποία διορίζονταν απευθείας από την κυβέρνηση της χώρας. Ο 

Υπουργός Οικονοµικών διόριζε την πλειοψηφία των µελών για το Συµβούλιο δηλαδή 

τα τέσσερα (4)από τα πέντε (5) µέλη και ένα µέλος για την Supervisory Committee. 

Ένα µέλος για το κάθε διοικητικό όργανο προτείνονταν από τον ∆ιοικητή της 

Κεντρικής Τράπεζας της Σλοβακίας. Τα τρία υπόλοιπα µέλη της Supervisory 

Committee διορίζονταν από τους µετόχους. 

 Ο Γενικός ∆ιευθυντής διορίζονταν από την Κυβέρνησης της Σλοβακίας 

έπειτα από πρόταση του Υπουργό Οικονοµικών. Για την καλύτερη δυνατή 

συνεργασία οι δυο αρχές είχαν αποφασίσει να συνεργάζονται σε θέµατα που 

αφορούν την προληπτική εποπτεία του τραπεζικού τοµέα, των ασφαλιστικών 

εταιριών και των εταιριών επενδύσεων. 

 Η συνεργασία αυτή των δύο εποπτικών αρχών αποτέλεσε ένα βήµα 

σηµαντικό προς τη σηµερινή µορφή της προληπτικής εποπτείας στη Σλοβακία. 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε την αναδιοργάνωση που πραγµατοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 

του 2006, η Κεντρική Τράπεζα της Σλοβακίας έχει πλέον την ευθύνη της 

προληπτικής εποπτείας για το σύνολο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της 

χώρας. Με αυτόν τον τρόπο η Κεντρική Τράπεζα της Σλοβακίας στοχεύει στην 

                                            
160 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Recent Developments in National Supervisory 
Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003 



 393 

σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος αξιοποιώντας και τον βαθµό 

αξιοπιστίας της για την προστασία του καταναλωτή αλλά και τον σεβασµού του 

ανταγωνισµού
161. 

 Στη Σλοβενία η προληπτική εποπτεία πραγµατοποιείται από τρεις εποπτικές 

αρχές σύµφωνα µε το τοµεακό πρότυπο. Η Κεντρική Τράπεζα της Σλοβενίας είναι 

υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία του τραπεζικού τοµέα, ενώ οι αποφάσεις 

σχετικά µε την εποπτεία λαµβάνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της. Η Securities 

Market Agency είναι η αρµόδια εποπτική αρχή για τον τοµέα των επενδύσεων. Η 

συγκεκριµένη αρχή είναι µια ανεξάρτητη δηµόσια αρχή που αποτελείται από δυο 

οργανισµούς το Directorate και το Expert Council που αποτελείται από εννέα µέλη. 

Τα µέλη και των δυο αυτών οργανισµών είναι ανεξάρτητα και αποτελoύνται από   

εξειδικευµένο προσωπικό που διορίζεται από την Κυβέρνηση έπειτα από πρόταση 

του Υπουργού Οικονοµικών. 

 Η εποπτική αρχή Insurance Supervisory Agency έχει την ίδια διοικητική 

δοµή, τα µέλη της διορίζονται µε τις ίδιες διαδικασίες που διορίζονται και αυτά της 

Securities Market Agency, ενώ είναι αρµόδια για την προληπτική εποπτεία της 

ασφαλιστικής αγοράς. Στον τοµέα της συνεργασίας των τριών εποπτικών αρχών ο 

νόµος προβλέπει ότι επιβάλλεται η αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδοµένων 

µεταξύ τους έτσι ώστε να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα για την 

εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της χώρας. Τέλος, για την προληπτική 

εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων οι εποπτικές 

αρχές είναι πιθανό στο µέλλον να διορίσουν κάποιον που να µπορεί να 

πραγµατοποιήσει εξειδικευµένες ενέργειες ή να οργανώνει τις τρεις εποπτικές αρχές 

για να επιτύχουν και σε αυτό το έργο. 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται συνοπτικά όλα όσα αναλυτικά 

αναφέρονται στις παραπάνω σελίδες. 

 

 

 

                                            
161 Web site: European Central Bank (www.ecb.int), “Recent Developments in National Supervisory 
Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003 
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Πίνακας 41: Οι αρχές προληπτικής εποπτείας στη Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 
Πηγή: European Central Bank (www.ecb.int), “Recent Developments in National Supervisory 
Structures”, Official Publications, European Central Bank, June2003 

 
Η διπλή µπλε γραµµή απεικονίζει τις αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν από τον 

Ιούνιο του 1993 και µετά. Η µονή κόκκινη γραµµή απεικονίζει τις αλλαγές που 

πραγµατοποιήθηκαν από το 2000 και µετά. Η Γαλλία, η Ιταλία και η Πορτογαλία 

εµφανίζονται τόσο στο τοµεακό µοντέλο όσο και στο µοντέλο µε βάση το 

αντικείµενο της εποπτείας καθώς έχουν εφαρµόσει ένα συνδυασµό των παραπάνω 

µοντέλων εποπτείας. Στη στήλη “Number of authorities responsible for supervision”  

αναφέρεται ο αριθµός των αρχών που είναι υπεύθυνες να λάβουν την τελική 

απόφαση στον τοµέα ευθύνης τους. 

Στη στήλη “The National Central Bank has supervisory tasks or responsibilities” 

περιλαµβάνονται οι Κεντρικές Τράπεζες, οι οποίες έχουν την ευθύνη να λάβουν την 
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τελικά απόφαση στον τοµέα της τραπεζικής εποπτείας, αλλά και οι Κεντρικές 

Τράπεζες που από τον νόµο έχουν της ευθύνη της άσκησης καθηκόντων προληπτικής 

εποπτείας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ανήκουν οι Κεντρικές Τράπεζες της 

Αυστρίας και της Γερµανίας. Στην περίπτωση των Κεντρικών Τραπεζών της 

Εσθονίας, της Ιρλανδίας και Φιλανδίας η τραπεζική εποπτεία πραγµατοποιείται από 

ανεξάρτητους οργανισµούς, οι οποίοι όµως λαµβάνουν νοµική ισχύ από την 

Κεντρική Τράπεζα της χώρας που προέρχονται.    

 

3.4. Ο Ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

 

Το πλαίσιο των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών 

και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας περιγράφεται αναλυτικά τόσο στην 

“Συνθήκη του Μάαστριχτ”, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

όσο και στο “Πρωτόκολλο για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας”. Σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του παραπάνω δικαίου έχει γίνει µια σαφή διάκριση ανάµεσα στα 

καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας αλλά και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών όπως είδαµε στην 

προηγούµενη παράγραφο. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 105 παράγραφος 2 της ιδρυτικής συνθήκης, τα βασικά 

καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών είναι τέσσερα και 

είναι τα εξής : 

(α) Η χάραξη και η εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας. 

(β) Η διενέργεια πράξεων συναλλάγµατος στα πλαίσια της εφαρµογής της ενιαίας 

συναλλαγµατικής πολιτικής. 

(γ) Η κατοχή και διαχείριση των επίσηµων συναλλαγµατικών διαθεσίµων των 

κρατών µελών. 

     (δ) Η προώθηση της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών.  

Προκειµένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του το Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Κεντρικών τραπεζών, έχει δοθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η αρµοδιότητα 
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να συλλέγει τις αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες είτε από τις αρµόδιες εθνικές 

αρχές είτε από τους οικονοµικούς φορείς µε τη βοήθεια των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών. Η εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών στο 

πεδίο της διεθνούς συνεργασίας σχετικά µε τα παραπάνω καθήκοντα καθορίζεται µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, µε την 

επιφύλαξη των διατάξεων της Συνθήκης αναφορικά µε τη θέση και την 

εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε διεθνές επίπεδο για όσα θέµατα 

αφορούν την οικονοµική και νοµισµατική ένωση. 

(ε) Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών έχει αναλάβει επίσης το 

καθήκον της συµβολής στην οµαλή άσκηση των πολιτικών που αφορούν την 

προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και τη σταθερότητα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 105 παράγραφος 5 της 

Ιδρυτικής Συνθήκης . 

(στ) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει το αποκλειστικό προνόµιο να 

επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραµµατίων στα πλαίσια της Ευρωζώνης αλλά και την 

αρµοδιότητα να εγκρίνει την ποσότητα των κερµάτων που εκδίδουν τα κράτη-µέλη 

χωρίς παρέκκλιση. 

(ζ) Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του Άρθρου 105 της Ιδρυτικής Συνθήκης η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την αρµοδιότητα να γνωµοδοτεί στις παρακάτω 

περιπτώσεις:    

 i) για κάθε προτεινόµενη πράξη που εµπίπτει στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της 

αλλά και στις εθνικές αρχές για κάθε σχέδιο νοµοθετικής διάταξης που επίσης 

εµπίπτει στις αρµοδιότητες της.   

ii) αυτόβουλα για θέµατα των αρµοδιοτήτων της προς τα αρµόδια κοινοτικά 

όργανα, διεθνείς οργανισµούς ή τις αρµόδιες εθνικές αρχές. 

(η) Στις αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών 

Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών ανήκει και 

η σύναψη σχέσεων µε άλλες Κεντρικές Τράπεζες και ∆ιεθνείς οργανισµούς όπως 

επίσης και η διενέργεια χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών. 
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(θ) Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών έχει αναλάβει την εκπλήρωση 

των αποστολών που είχε το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα για τα κράτη που 

βρίσκονται υπό το καθεστώς παρέκκλισης. 

Σε προηγούµενα κεφάλαια αναλύσαµε εκτενώς την αρµοδιότητα του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών να χαράζει και να εφαρµόζει την ενιαία 

νοµισµατική πολιτική της ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το άρθρο 3.3 του καταστατικού 

του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας οριοθετεί το ρόλο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών στη 

σταθερότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος . 

 Σύµφωνα, λοιπόν, µε το συγκεκριµένο άρθρο “το Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Κεντρικών Τραπεζών συµβάλλει στην εκ µέρους των αρµοδίων αρχών στην οµαλή 

άσκηση πολιτικών που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών 

ιδρυµάτων και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος”. 

Αναλύοντας το παραπάνω άρθρο προκύπτει ένα πολύ βασικό αλλά και σηµαντικό 

συµπέρασµα, ότι ούτε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών ούτε και η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν αναλάβει ως αρµόδια αρχή να εκπληρώσουν 

τους στόχους της προληπτικής εποπτείας στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ. Η 

επιλογή αυτού του ρόλου ήρθε σαν αποτέλεσµα των ισχυρών αντιδράσεων που 

προέβαλλαν πολλά κράτη –µέλη, τα οποία δεν επιθυµούσαν να αναχθεί η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα σε εποπτική αρχή της ευρωζώνης αλλά και υποκατάσταση των 

αρµοδιοτήτων της τοπικά από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες.  

Οι αντιδράσεις που αναφέρονται παραπάνω προήλθαν κυρίως από τα κράτη-µέλη 

στα οποία η Κεντρική Τράπεζα δεν είναι αρµόδιος φορέας για την άσκηση της 

προληπτικής εποπτείας στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα καθώς και από εκείνα που 

πιστεύουν ότι η ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα των εποπτικών 

αρµοδιοτήτων µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον πρωταρχικό στόχο της που είναι η 

διασφάλιση της σταθερότητας των τιµών στην Ευρωζώνη. 

Σύµφωνα µε την παραπάνω ανάλυση, η χορήγηση άδειας λειτουργίας ενός 

χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, η άσκηση προληπτικής εποπτείας και η 

πραγµατοποίηση ελέγχων για τη συµµόρφωση των ευρωπαϊκών πιστωτικών 

ιδρυµάτων προς τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου συνεχίζουν και µετά από τη  
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έναρξη του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ, να εµπίπτουν στις αρµοδιότητες των αρµοδίων 

αρχών των κρατών – µελών για την προληπτική εποπτεία, είτε αυτές είναι οι Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών είτε 

ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.  

Η ρύθµιση αυτή είναι σύµφωνη µε το  καταστατικό, που προβλέπει ότι οι Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες µπορούν να εκτελούν λειτουργίες επιπλέον από αυτές που θα 

καθορίζονται από το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών, εκτός και αν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας αποφανθεί µε πλειοψηφία δυο τρίτων των ψήφων, ότι οι λειτουργίες αυτές 

παρακωλύουν τους στόχους και τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών. 

Από το άρθρο 3.3 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών σχετικά µε την προληπτική εποπτεία υπάρχει µια λέξη που καθορίζει 

επαρκώς το ρόλο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Τραπεζών. Το καθήκον, λοιπόν, του  

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών περιορίζεται στην “συµβολή ” στην 

οµαλή άσκηση πολιτικών, από τις εθνικές αρµόδιες αρχές, που αφορούν την 

προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και τη σταθερότητα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Το συγκεκριµένο άρθρο του Καταστατικού δεν 

αναφέρει τα µέσα για την υλοποίηση αυτής της συµβολής του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. Τα µέσα υλοποίησης προκύπτουν από την 

ανάγνωση άλλων άρθρων του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών .  

Τα µέσα που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών βρίσκονται 

µέσα στις διατάξεις της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” και του Καταστατικού του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας. Το κύριο µέσο που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών 

προκύπτει από το άρθρο 25 του καταστατικού, το οποίο αναφέρεται στην προληπτική 

εποπτεία. Σύµφωνα λοιπόν, µε το άρθρο 25.1 “Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

δύναται να παρέχει συµβουλές και να δίνει τη γνώµη της την οποία της ζητούν το 

Συµβούλιο, η Επιτροπή και οι δηµόσιες αρχές των κρατών µελών σχετικά µε την 

εµβέλεια και εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας που αφορά την προληπτική 
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εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος ”. 

Σύµφωνα µε το άρθρο για την προληπτική εποπτεία ο συµβουλευτικός ρόλος 

χορηγείται αποκλειστικά και µόνο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά δεν 

επεκτείνεται στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

µπορεί να υλοποιηθεί είτε µε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 

αφού µπορεί “να παρέχει συµβουλές”, είτε µετά από αίτηση τρίτων “δίνοντας τη 

γνώµη της την οποία της ζητούν”. 

Οι συµβουλές και οι γνωµοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

απευθύνονται µόνο στο Συµβούλιο, την Επιτροπή και τις αρµόδιες αρχές των 

κρατών-µελών. Επιπλέον, αυτές οι συµβουλές και γνωµοδοτήσεις αφορούν µόνο 

στην κοινοτική και όχι την εθνική νοµοθεσία για την προληπτική εποπτεία των 

πιστωτικών ιδρυµάτων, την εξυγίανση και εκκαθάρισή τους καθώς και τα συστήµατα 

εγγύησης καταθέσεων. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 105 της Συνθήκης η  

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δικαιούται και γνωµοδοτεί για θέµατα σχετικά µε τις 

πολιτικές που αφορούν στην προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και τη 

σταθερότητα  του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Με βάση το συγκεκριµένο άρθρο 

η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να διατυπώνει γνώµες προς τα κατάλληλα 

κοινοτικά όργανα ή οργανισµούς ή τις εθνικές αρχές για θέµατα του πεδίου των 

αρµοδιοτήτων της. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να στηρίζεται σε αυτό το 

άρθρο όταν χρειάζεται να γνωµοδοτήσει σε άλλα κοινοτικά όργανα εκτός από το 

Συµβούλιο και την Επιτροπή. 

Η συµβολή του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών στην οµαλή 

άσκηση των πολιτικών που αφορούν στην προληπτική εποπτεία των πιστωτικών 

ιδρυµάτων και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µπορεί να 

υλοποιηθεί µε δύο ακόµα µέσα. Το πρώτο µέσο βασίζεται στο άρθρο 5 του 

Καταστατικού, το οποίο αναφέρεται στη συλλογή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα στατιστικών πληροφοριών είτε από τις αρµόδιες εθνικές αρχές είτε 

απευθείας από οικονοµικούς παράγοντες. 
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Το δεύτερο µέσο είναι η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 

των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών σε διεθνείς οργανισµούς που ασχολούνται µε 

θέµατα που άπτονται της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων και της 

σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, καθώς επίσης και µέσω της 

συνεργασίας µε άλλες Κεντρικές Τράπεζες στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. Το 

µέσο αυτό στηρίζεται στο άρθρο 6 της συνθήκης που αναφέρεται στη διεθνή 

συνεργασία. 

Όπως διαπιστώνεται το Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η 

“Συνθήκη του Μάαστριχτ” περιέχουν άρθρα, τα οποία αποτελούν τα κύρια µέσα 

υλοποίησης του καθήκοντος της προληπτικής εποπτείας. Το γεγονός αυτό 

αποδεικνύει ότι οι δηµιουργοί της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” είχαν αποφασίσει ότι 

και η προληπτική εποπτεία θα αποτελεί καθήκον για την Ευρωπαϊκή  Κεντρική 

Τράπεζα, εκτός από τη νοµισµατική πολιτική. 

 

3.5  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο ρόλος του ∆ανειστή 

Ύστατης Προσφυγής στην Ευρωζώνη. 

 

Η εξουσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να λειτουργεί ως ∆ανειστής 

Ύστατης Προσφυγής δεν θεµελιώνεται σε καµία περίπτωση νοµοθετικά καθώς σε 

κανένα κράτος δεν υπάρχει ρητή νοµοθετική διάταξη που να δίνει σε Κεντρική 

Τράπεζα αυτή την αρµοδιότητα. 

Μια τέτοια ρύθµιση που θα ανάθετε αυτή την αρµοδιότητα ρητά στην Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα ή σε κάποια από τις Εθνικές Τράπεζες θα έθετε από µόνη της σε 

πολύ µεγάλο κίνδυνο τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος λόγω της 

µεγαλύτερης έκθεσης των πιστωτικών ιδρυµάτων στον ηθικό κίνδυνο γνωστό, και ως 

Moral Hazard, γεγονός που θα δηµιουργούσε µεγαλύτερες πιθανότητες 

αφερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύµατος. Όλο αυτό το γεγονός θα καθιστούσε 

αναγκαία την καθιέρωση αυστηρότερων µέτρων προληπτικής εποπτείας, από ότι 
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απαιτείται κανονικά για την πρόληψη έκθεσης των πιστωτικών ιδρυµάτων στους 

κινδύνους  που αναλαµβάνουν µε τη δραστηριότητά τους . 

Σήµερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπάρχει η γνωστή 

“εποικοδοµητική ασάφεια” (constructive ambiguity) σχετικά µε τις προϋποθέσεις που 

πρέπει να συντρέχουν για να υπάρξει παρέµβαση της Κεντρικής Τράπεζας µε την 

ιδιότητα του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής, σε συνδυασµό πάντα µε το γεγονός ότι 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνυπάρχουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες στα πλαίσια λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών. 

Όλο αυτό το πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των 

Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών έχει δηµιουργήσει µια αµφιβολία αναφορικά µε το 

ποια Κεντρική Τράπεζα µπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως ∆ανειστής Ύστατης 

Προσφυγής σε περίπτωση που ένα φερέγγυο πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο βέβαια 

λειτουργεί στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ, αντιµετωπίζει προβλήµατα 

ρευστότητας. Το δίληµµα που προκύπτει είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή η 

Εθνική Κεντρική Τράπεζα του κράτους-µέλους που είναι εγκατεστηµένη η 

καταστατική έδρα του ιδρύµατος και η κεντρική διοίκηση, θα αναλάβει το ρόλο του 

∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής.  

Θα πρέπει σ'αυτό το σηµείο να επισηµανθεί το γεγονός ότι η φερεγγυότητα µιας 

τράπεζας αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη ∆ανειστή Ύστατης 

Προσφυγής καθώς εκτός των άλλων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος η χορήγηση δανεισµού σε αφερέγγυα πιστωτικά 

ιδρύµατα έχει να αντιµετωπίσει και τις διατάξεις για απαγόρευση χορήγησης 

κρατικών ενισχύσεων. 

Σχετικά λοιπόν µε το δίληµµα που προέκυψε παραπάνω για το αν η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα ή οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες είναι αυτές που ασκούν το ρόλο 

του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής σε περίπτωση προβλήµατος ρευστότητας ενός 

φερέγγυου πιστωτικού ιδρύµατος θα πρέπει να επισηµανθούν τρία βασικά σηµεία. 

Αρχικά, λοιπόν, θεωρείται δεδοµένο ότι για τα κράτη-µέλη εκτός Ζώνης του 

Ευρώ, δηλαδή στα κράτη- µέλη µε παρέκκλιση τα οποία είναι η Σουηδία, η ∆ανία και 

από 1η Μαΐου 2004 τα δέκα (10) νέα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,αλλά και 
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για το Ηνωµένο Βασίλειο η εξουσία του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής συνεχίζει να 

παραµένει στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Με βάση αυτό το γεγονός και µόνο η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να λειτουργήσει ως ∆ανειστής ‘Ύστατης 

Προσφυγής µόνο για την Ευρωζώνη, παρότι το ζήτηµα της διασφάλισης της 

σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος αφορά στο σύνολο της ενιαίας 

αγοράς. 

Στην περίπτωση που υπάρξει µια γενικευµένη κρίση στη Ζώνη του Ευρώ, η οποία 

θα µπορούσε να επηρεάσει τη ρευστότητα του συνόλου των πιστωτικών ιδρυµάτων 

που λειτουργούν σε αυτή, η παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως 

∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής πρέπει να θεωρείται δεδοµένη καθώς είναι ίσως ο 

µόνος οργανισµός που µπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ζώνης του Ευρώ στο σύνολό της. 

Στην περίπτωση που υπάρχει κρίση ρευστότητας σε µεµονωµένα πιστωτικά 

ιδρύµατα της Ζώνης του Ευρώ, έχουν αναπτυχθεί δύο διαφορετικές προσεγγίσεις 

σχετικά µε το ποιός θα πρέπει να διαδραµατίσει το ρόλο του ∆ανειστή Ύστατης 

Προσφυγής. Η πρώτη προσέγγιση δίνει αυτή την εξουσία στις Εθνικές Κεντρικές 

Τράπεζες των κρατών –µελών της Ευρωζώνης ενώ η δεύτερη προσέγγιση δίνει αυτή 

την αρµοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

 

3.5.1. Η προσέγγιση της αποκεντρωµένης άσκησης της εξουσίας 

 

Η προσέγγιση της αποκεντρωµένης άσκησης υποστηρίζει ότι η εξουσία του 

∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής των πιστωτικών ιδρυµάτων της Ζώνης του Ευρώ, 

ανήκει στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών–µελών. Η άποψη αυτή 

στηρίζεται σε τρία βασικά επιχειρήµατα. 

Το πρώτο επιχείρηµα αµφισβητεί τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας να λειτουργήσει ως ∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής στο σύνολο της 

Ζώνης του Ευρώ. Όσοι επικαλούνται το συγκεκριµένο επιχείρηµα στηρίζονται στην 

αρχή της επικουρικότητας που διέπει το ευρωπαϊκό δίκαιο και υποστηρίζει ότι η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν µπορεί να παρέµβει ως ∆ανειστής Ύστατης 

Προσφυγής στη Ζώνη του Ευρώ, καθώς υπάρχει έλλειψη ρητής διάταξης τόσο στη 
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“Συνθήκη του Μάαστριχτ”, όσο και στο Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών. 

Το δεύτερο επιχείρηµα της αποκεντρωµένης προσέγγισης αµφισβητεί τη 

σκοπιµότητα άσκησης αυτής της εξουσίας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Το επιχείρηµα αυτό στηρίζεται στο σκεπτικό ότι σε περιόδους κρίσης οι λειτουργίες 

της τραπεζικής προληπτικής εποπτείας και του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής είναι 

αλληλένδετες. Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω δεδοµένα σε δανεισµό πρέπει να 

προχωράει η Εθνική Κεντρική Τράπεζα του κράτους –µέλους, διότι αυτή µπορεί να 

αξιολογήσει καλύτερα από τον καθένα αν το συγκεκριµένο ίδρυµα έχει εκτεθεί 

πρόσκαιρα στον κίνδυνο ρευστότητας ή αν αντιµετωπίζει προβλήµατα 

φερεγγυότητας. Έχοντας αυτή την πληροφορία η Εθνική Κεντρική Τράπεζα µπορεί 

να αποφασίσει αν θα προβεί στη χορήγηση του δανεισµού ή όχι . 

Έχοντας ως δεδοµένο ότι η προληπτική  εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων στη 

Ζώνη του Ευρώ ασκείται σε αποκεντρωµένη βάση από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές 

των κρατών-µελών είτε αυτές είναι οι Κεντρικές Τράπεζες των χωρών- µελών είτε 

είναι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, τότε και η εξουσία του ∆ανειστή Ύστατης 

Προσφυγής θα πρέπει να παραµείνει στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των χωρών- 

µελών της Ζώνης του Ευρώ. Εφαρµόζοντας µάλιστα την αρχή της αµοιβαίας 

αναγνώρισης, που ισχύει για την προληπτική εποπτεία, η εξουσία αυτή θα πρέπει  να 

επεκτείνεται και στα υποκαταστήµατα των κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων που 

είναι εγκατεστηµένα σε άλλα κράτη-µέλη. 

Το τρίτο επιχείρηµα σχετίζεται άµεσα µε το δεύτερο. Το επιχείρηµα αυτό 

βασίζεται στη σκέψη ότι σε περιόδους κρίσης υπάρχει στενή συνάφεια µεταξύ των 

λειτουργών της παρεµβατικής πολιτικής και του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής. 

Στην πράξη πολλές φορές οι αποφάσεις για το αν σε µια τράπεζα χορηγηθεί 

δανεισµός από την Κεντρική Τράπεζα ή αν θα ληφθούν µέτρα εξυγίανσης αποτελούν 

εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα πρέπει να αξιολογούνται ταυτόχρονα. 

Σύµφωνα µε το παράγωγο ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο αρµόδιες για την 

υιοθέτηση µέτρων εξυγίανσης είναι οι αρµόδιες εθνικές διοικητικές ή δικαστικές 

αρχές. Με δεδοµένα αυτά δικαιολογείται η υποστήριξη της άποψης ότι οι Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες των κρατών –µελών της Ζώνης του Ευρώ είναι εκείνες που 
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πρέπει να λειτουργούν ως ∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής των πιστωτικών 

ιδρυµάτων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας. 

Η νοµική θεµελίωση για την άσκηση της εξουσίας του ∆ανειστή Ύστατης 

Προσφυγής από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες στηρίζεται στο άρθρο 14.4 του 

Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, σύµφωνα µε το 

οποίο “οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες µπορούν να εκτελούν και άλλες λειτουργίες 

από εκείνες που καθορίζονται από το Καταστατικό, εκτός αν το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφανθεί µε πλειοψηφία δύο 

τρίτων (2/3) των ψήφων ότι οι λειτουργίες αυτές παρακωλύουν τους στόχους και τα 

καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών”. 

 

3.5.2 Η προσέγγιση της άσκησης της εξουσίας της προληπτικής 

εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

 

Η δεύτερη αυτή προσέγγιση πρεσβεύει την άποψη ότι ο ∆ανειστής Ύστατης 

Προσφυγής των κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στα πλαίσια της 

Ζώνης του Ευρώ και αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας πρέπει να είναι η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αυτή η προσέγγιση βασίζεται σε τρία 

επιχειρήµατα. 

Το πρώτο επιχείρηµα για αυτή την προσέγγιση βασίζεται στο σκεπτικό ότι η 

εξουσία αυτή πρέπει να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λόγω της άµεσης 

επίπτωσης που µπορεί να έχει ο ∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής στην άσκηση της 

νοµισµατικής πολιτικής η οποία χαράσσεται και εφαρµόζεται από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. 

Το δεύτερο επιχείρηµα υποστηρίζει ότι οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες  µπορεί να 

έχουν διάφορα κίνητρα ευρύτερης πολιτικής να προβούν σε δανεισµό πιστωτικών 

ιδρυµάτων, τα οποία αν κατέφευγαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα τον 

εξασφάλιζαν, επειδή ίσως η όλη κατάστασή τους δεν θέτει ουσιαστικά σε κίνδυνο τη 

σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

Το τρίτο επιχείρηµα τοποθετεί τη συζήτηση πλέον στο προσδιορισµό των 

συνθηκών που πρέπει να συντρέχουν, ώστε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ένα 
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πιστωτικό ίδρυµα να µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού 

τραπεζικού συστήµατος. Σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα 

πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργεί ως ∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής. 

Η νοµική βάση για τη θεµελίωση της εξουσίας του ∆ανειστή Ύστατης 

Προσφυγής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί το άρθρο 18.1 του 

Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, σύµφωνα µε το 

οποίο το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών στα πλαίσια άσκησης της 

ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής στη Ζώνη του Ευρώ µπορεί να χορηγεί πιστώσεις σε 

πιστωτικά ιδρύµατα έναντι επαρκούς εξασφάλισης. 

Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη προσέγγιση προκύπτει ένα ακόµη σηµείο µε  

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η εξουσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως ∆ανειστή 

Ύστατης Προσφυγής στη Ζώνη του Ευρώ δεν αποκλείει τη δυνατότητα η χορήγηση 

της χρηµατοδότησης στο πιστωτικό ίδρυµα που αντιµετωπίζει πρόβληµα 

ρευστότητας να γίνεται από την Εθνική Κεντρική Τράπεζα µέλος του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, στην επικράτεια της οποίας είναι εγκατεστηµένη 

η καταστατική έδρα του πιστωτικού ιδρύµατος. Η µόνη προϋπόθεση για τα 

παραπάνω είναι η Εθνική Κεντρική Τράπεζα να ενεργεί µε την ιδιότητα ως 

αναπόσπαστου µέρους του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 

Η παραπάνω ιδιαιτερότητα προκύπτει από τις διατάξεις του Καταστατικού του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. Αρχικά, λοιπόν, το άρθρο 18.1 του 

Καταστατικού αναφέρει: “Για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού 

Συστηµάτων Κεντρικών Τραπεζών και την εκτέλεση των καθηκόντων του, η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες µπορούν να 

διενεργούν πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις µε πιστωτικά ιδρύµατα και 

άλλους φορείς της αγοράς, µε επαρκή ασφάλεια προκειµένου για δάνεια”. Σύµφωνα 

µε αυτό το άρθρο του Καταστατικού συµπεραίνεται ότι η εξουσία χορήγησης 

πιστώσεων σε πιστωτικά ιδρύµατα έναντι επαρκούς εξασφάλισης χορηγείται στο 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών και όχι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα. 

Επιπλέον το άρθρο 18.2 του Καταστατικού αναφέρει ότι: “Η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα καθορίζει τις γενικές αρχές για πράξεις ανοιχτής αγοράς και 
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πιστωτικές εργασίες που διενεργούνται από την ίδια ή τις Εθνικές Κεντρικές 

Τράπεζες, περιλαµβανοµένης της ανακοινώσεως των όρων υπό τους οποίους 

δέχονται να µετάσχουν σε συναλλαγές αυτού του είδους”. Εδώ αναφέρεται πλέον 

πολύ συγκεκριµένα ότι µε βάση την αρχή της αποκέντρωσης οι πιστωτικές εργασίες 

µπορούν να διενεργούνται από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 

Παράλληλα, µέσα από τα άρθρα του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών προκύπτει ότι τα περιθώρια των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών 

για αυτόνοµη, χωρίς δηλαδή προηγούµενη συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, άσκησης της εξουσίας του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής είναι 

περιορισµένα. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 18.2 του Καταστατικού “Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

καθορίζει τις γενικές αρχές και πράξεις ανοιχτής αγοράς και πιστωτικές εργασίες που 

διενεργούνται από την ίδια ή τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, περιλαµβανοµένης της 

ανακοινώσεως των όρων υπό τους οποίους δέχονται να µετάσχουν σε συναλλαγές 

αυτού του είδους”. Εδώ είναι ξεκάθαρη η παρατήρηση ότι όλα όσα συµβαίνουν σε 

αυτό το πλαίσιο από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 105 παράγραφος 5 της “Συνθήκης του 

Μάαστριχτ” “το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών συµβάλλει εκ µέρους 

των αρµοδίων αρχών στην οµαλή άσκηση πολιτικών που αφορούν στην προληπτική 

εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος”. Ερµηνεύοντας την παραπάνω διάταξη προκύπτει ότι η επίτευξη του 

στόχου της σταθερότητας δεν µπορεί να υλοποιηθεί µόνο από ενέργειες των Εθνικών 

Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών αλλά 

προϋποθέτει και τον ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  

Συνοψίζοντας τα επιχειρήµατα που προβάλλονται παραπάνω για τις δυο 

προσεγγίσεις προκύπτουν ορισµένα χρήσιµα συµπεράσµατα σε σχέση τόσο µε τη 

δυνατότητα  όσο και τη σκοπιµότητα της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών ως ∆ανειστών Ύστατης 
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Προσφυγής σε περιπτώσεις φερέγγυων πιστωτικών ιδρυµάτων που αντιµετωπίζουν 

πρόβληµα ρευστότητας. 

Αρχικά αυτό που θα πρέπει να επισηµάνουµε σχετικά µε τη δυνατότητα της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να λειτουργεί ως ∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής 

είναι ότι στη πράξη δεν υπάρχουν περιορισµοί για την άσκηση αυτής της 

λειτουργίας. Συγκεκριµένα, το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο τόσο µέσα 

από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 105 όσο και αυτή του άρθρου 18.1 του 

καταστατικού αποτελούν επαρκείς νοµικές βάσεις. Η ύπαρξη των παραπάνω άρθρων 

καθιστά λάθος την επίκληση της αρχής της επικουρικότητας. 

Επίσης, ενώ η κατάσταση είναι σχετικά ξεκάθαρη όσων αφορά την εξουσία της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής, στην 

περίπτωση των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών των κρατών µελών του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών υπάρχει µια σταθερή διχογνωµία. Αυτό συµβαίνει 

γιατί σύµφωνα µε την αποκεντρωµένη προσέγγιση αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το άρθρο 14.4 του 

Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών αποτελεί επαρκή 

νοµική βάση για την άσκηση της εξουσία του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής από τις  

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των χωρών µελών. Σύµφωνα όµως µε τη δεύτερη 

προσέγγιση οι διατάξεις του 18.2 του καταστατικού αλλά και η παράγραφος 5 του 

άρθρου 105 της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” καθιστούν απαραίτητη την ανάµειξη της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην όλη διαδικασία. 

Ένα άλλο θέµα που προκύπτει στην πορεία είναι η σκοπιµότητα της άσκησης της 

εξουσίας του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής στη Ζώνη του Ευρώ από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αυτή που 

έχει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την άσκηση αυτής της εξουσίας, από τη στιγµή 

µάλιστα που βρίσκεται στο κέντρο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών, στο οποίο έχει ανατεθεί  το καθήκον της διασφάλισης της σταθερότητας 

του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παραγράφου 5 του άρθρου 105 της “Συνθήκης του Μάαστριχ”. 
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Παράλληλα, για όσο διάστηµα θα ισχύει ακόµα η αποκεντρωµένη διαχείριση των 

υπολοίπων πολιτικών που αφορούν τη διασφάλιση της σταθερότητας του 

ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος, τα επιχειρήµατα της αποκεντρωµένης 

προσέγγισης παραµένουν ιδιαίτερα ισχυρά. Μέσα από την αποκεντρωµένη 

προσέγγιση, όπου η εξουσία του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής παραµένει στις 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των χωρών µελών του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών, ισχυροποιείται η θέση τους και ο ρόλος τους στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα. 

Σχετικά µε τη σκοπιµότητα  που υπάρχει για το ποίος θα ασκεί την εξουσία του 

∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ φαίνεται να µην 

υπάρχει µια συγκεκριµένη απάντηση. Αυτό που θα πρέπει να γίνει για να είναι πιο 

ξεκάθαρη η όλη κατάσταση, είναι η κατηγοριοποίηση ανάλογα µε τη συστηµική 

σηµαντικότητα σε επίπεδο Ζώνης Ευρώ του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος που 

πιθανόν να βρίσκεται σε κρίση ρευστότητας. 

 Γι’ αυτό το λόγο στην ενιαία τραπεζική αγορά λειτουργούν τέσσερις (4) 

κατηγορίες πιστωτικών ιδρυµάτων: 

(α) Μεγάλα κοινοτικά πιστωτικά ιδρύµατα τόσο σε όρους ενεργητικού όσο και σε 

όρους υποκαταστηµάτων µε παρουσία σε πολλά κράτη-µέλη. 

(β) Κοινοτικά πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν κυρίως σε ένα µόνο κράτος-

µέλος αλλά είναι σχετικά “µεγάλα” για τα δεδοµένα και το µέγεθος της εθνικής 

αγοράς. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το σύνολο των αποταµιευτικών, 

στεγαστικών και συνεταιριστικών τραπεζών οι οποίες από αριθµητική άποψη είναι η 

πλειοψηφία στη σύνθεση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος. 

(γ) Μικρά κοινοτικά πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία κατά κύριο λόγο λειτουργούν 

µόνο στο κράτος µέλος που είναι εγκατεστηµένη η κεντρική τους διοίκηση. 

(δ) Υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων µε καταστατική έδρα σε τρίτες 

χώρες. 

Με βάση τον παραπάνω διαχωρισµό τίθεται το ζήτηµα ποιά πιστωτικά ιδρύµατα 

µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο, αν αντιµετωπίσουν προβλήµατα ρευστότητας, τη 

σταθερότητα του ευρωπαϊκού συστήµατος ως συνόλου µέσω αλυσιδωτών αρνητικών 

αντιδράσεων σε περισσότερα από ένα κράτη – µέλη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 
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Κεντρικών Τραπεζών, µε αποτέλεσµα να επηρεάσουν τελικά τη σταθερότητα 

συνολικά της ζώνης του Ευρώ. 

Τα συστηµικά σηµαντικά πιστωτικά ιδρύµατα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι 

σίγουρα αυτά της πρώτης κατηγορίας καθώς περιέχουν δυο σηµαντικά στοιχεία για 

τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Το πρώτο είναι ότι το µέγεθος 

των στοιχείων του ενεργητικού µπορούν να δηµιουργήσουν σοβαρό πρόβληµα στη 

χώρα που είναι η καταστατική τους έδρα και το δεύτερο η διασπορά των 

υποκαταστηµάτων τους σε πολλές χώρες θα δηµιουργούσε προβλήµατα σε όλες 

αυτές τις χώρες αλλά και ένα γενικότερα αρνητικό κλίµα για τη σταθερότητα του 

πιστωτικού συστήµατος της Ζώνης του Ευρώ. Στην κατηγορία των συστηµικά 

σηµαντικών πιστωτικών ιδρυµάτων κατατάσσεται και η τέταρτη κατηγορία από τη 

στιγµή που το δίκτυο των  υποκαταστηµάτων είναι εκτεταµένο σε πολλά κράτη-µέλη 

του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 

 Με βάση την παραπάνω διάκριση για τα συστηµικά σηµαντικά πιστωτικά 

ιδρύµατα και χρησιµοποιώντας τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 105 της 

Συνθήκης του Μάαστριχτ µπορούν να συµβούν τα παρακάτω: 

(α) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να αναλάβει σίγουρα την εξουσία 

του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής στην περίπτωση των πιστωτικών ιδρυµάτων που 

είναι συστηµικά σηµαντικά για τη σταθερότητα της Ζώνης του Ευρώ, δηλαδή κυρίως 

για την πρώτη και  την τέταρτη κατηγορία των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

(β) Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών – µελών της ζώνης του Ευρώ 

είναι λογικό πλέον να ασκήσουν την εξουσία του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής για 

τα πιστωτικά ιδρύµατα που δεν είναι ιδιαίτερα συστηµικά σηµαντικά και 

λειτουργούν κατά κύριο λόγο στην επικράτεια τους. Βέβαια για να συµβεί αυτό θα 

πρέπει να έχει προηγηθεί απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας που να τους επιτρέπει να ασκήσουν την εξουσία αυτή. 

Αυτό που προκύπτει ως συνολικό συµπέρασµα από τα παραπάνω είναι ότι τόσο η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών τραπεζών έχουν να προσφέρουν διαφορετικά  

πράγµατα στη συνολική εικόνα της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος της Ζώνης του Ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ο 
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οργανισµός που βρίσκεται στο κέντρο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών µε πολύ µεγάλη δυναµική αλλά και δύναµη στην άσκηση οποιασδήποτε 

εξουσίας στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ. Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες 

αποτελούν τα τοπικά υποκαταστήµατα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών στα κράτη – µέλη της ζώνης του ευρώ, οι οποίες έχουν τη δύναµη της 

γνώσης της τοπικής χρηµαταγοράς. 

Η προσπάθεια διαχωρισµού σε διάφορες κατηγορίες του συστηµικού κινδύνου 

που µπορεί να επιφέρει η κατάρρευση κάποιου ή κάποιων πιστωτικών ιδρυµάτων, 

στην πράξη είναι δύσκολη καθώς το µόνο σίγουρο είναι ότι το µέγεθος της 

καταστροφής δύσκολα µπορεί να προβλεφθεί καθώς κανείς δεν µπορεί να είναι 

σίγουρος για το ποιες είναι και αν θα υπάρξουν αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αγορά. 

Αυτό που θα µπορούσε να γίνει και να δώσει µια άλλη δυναµική στην 

αντιµετώπιση των κρίσεων είναι αν προχωρήσουµε και δεχτούµε ότι και ο ∆ανειστής 

Ύστατης Προσφυγής µπορεί να λειτουργήσει όπως και η νοµισµατική πολιτική στα 

πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ. Θα πρέπει λοιπόν να δεχτούµε ότι οι Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες είναι τα υποκαταστήµατα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

και όχι ανεξάρτητες τράπεζες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, 

γεγονός που θα οδηγήσει στον συνδυασµό των αρµοδιοτήτων στην άσκηση της 

εξουσίας του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής, αυτών των φορέων.  

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να τεθεί επικεφαλής και αυτής της 

εξουσίας ενώ οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες οφείλουν να υλοποιούν τις 

κατευθυντήριες γραµµές της πρώτης. Με αυτόν τον τρόπο θα συνυπάρχουν κάτω από 

την ίδια αρχή η γνώση της τοπικής αγοράς, η γνώση του συνόλου της Ευρωπαϊκής 

αγοράς αλλά και η δύναµη και η αξιοπιστία ενός οργανισµού όπως η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. 

Ένα σοβαρό θέµα που εγείρει η όλη συζήτηση για το ποιός ασκεί την εξουσία του 

∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής, είναι το πόσο αποτελεσµατικός είναι ο οργανισµός 

που έχει αναλάβει τελικά αυτή την λειτουργία. Η αποτελεσµατικότητα είναι ίσως το 

κυριότερο στοιχείο που θα πρέπει να χαρακτηρίζει όποιον οργανισµό έχει τελικά τη 

εξουσία του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής. Ο λόγος που θα πρέπει να συµβαίνει το 

παραπάνω γεγονός είναι γιατί αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναλάβει τη 



 411 

διάσωση ενός πιστωτικού  ιδρύµατος και η προσπάθεια αυτή δεν είναι επιτυχηµένη 

τότε τα αρνητικά αποτελέσµατα για τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος θα είναι και αλυσιδωτά και ιδιαίτερα σοβαρά για τη Ζώνη του Ευρώ. 

∆εν υπάρχει περιθώριο να χαθεί η αξιοπιστία και η αποτελεσµατικότητα που έχει 

αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τη χάραξη και άσκηση της 

νοµισµατικής πολιτικής στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ. 

Εξίσου αρνητικά και αλυσιδωτά θα είναι τα αποτελέσµατα για τη Ζώνη του Ευρώ 

αν µια Εθνική Κεντρική Τράπεζα χώρας-µέλους αναλάβει το ρόλο του ∆ανειστή 

Ύστατης Προσφυγής και δεν καταφέρει τελικά να διασώσει το πιστωτικό ίδρυµα που 

βρέθηκε να αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας. Σε αυτή την περίπτωση τα 

προβλήµατα θα προέλθουν από το γεγονός ότι η αποτυχία δεν συνέβη από κάποιον 

οργανισµό αλλά από µια Εθνική Κεντρική Τράπεζα µέλος του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, η οποία έχει αναλάβει την υποχρέωση να 

εφαρµόζει την νοµισµατική πολιτική της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη 

χώρα µέλος της Ζώνης του Ευρώ. 

 Για να µπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ασκεί 

αποτελεσµατικά την εξουσία του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής θα πρέπει να 

διασφαλιστούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Ένα βασικό στοιχείο που θα πρέπει να 

διερευνηθεί είναι αν στο χρονικό σηµείο που θα κληθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα να προχωρήσει στη χορήγηση ενός τέτοιου δανεισµού και στα χρονικά 

περιθώρια που θα πρέπει να ενεργήσει, θα έχει στη διάθεσή της την αναγκαία 

πληροφόρηση σχετικά µε τη φερεγγυότητα του πιστωτικού ιδρύµατος που 

αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας, πολύ περισσότερο µάλιστα αν αυτό το 

πιστωτικό ίδρυµα ασκεί τις δραστηριότητες του µέσω υποκαταστηµάτων και 

θυγατρικών σε περισσότερα από ένα κράτη-µέλη της ζώνης του Ευρώ. 

 Όλα αυτά τα θέµατα ανακύπτουν από την ιδιοµορφία που χαρακτηρίζει τη 

δοµή του καθεστώτος διαχείρισης του ενιαίου νοµισµατικού και χρηµατοπιστωτικού 

χώρου καθώς η εποπτεία, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της φερεγγυότητας των 

πιστωτικών ιδρυµάτων στην Ζώνη του Ευρώ πραγµατοποιείται από τις αρµόδιες 

αρχές των κρατών-µελών και όχι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
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 Η ιδιοµορφία έχει προκύψει σε όλες τις χώρες, τόσο εντός όσο και εκτός της 

Ζώνης του Ευρώ, που έχουν υιοθετήσει το διαχωρισµό µεταξύ εποπτικών και 

νοµισµατικών αρµοδιοτήτων. Το πρόβληµα αυτό βρίσκει τη λύση του κυρίως µέσω 

της συνεργασίας που σε ορισµένες περιπτώσεις έχει θεσµοθετηθεί ή που συµβαίνει 

χωρίς κάποια θεσµοθέτηση ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις 

αρµόδιες εποπτικές αρχές. Στα πλαίσια της ζώνης του ευρώ το πρόβληµα είναι πιο 

σύνθετο από τη στιγµή που δεν υπάρχει απλά διαχωρισµός ανάµεσα στους φορείς 

άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής και της προληπτικής εποπτείας αλλά 

ταυτόχρονα η νοµισµατική πολιτική ασκείται σε υπερεθνικό επίπεδο ενώ η 

προληπτική εποπτεία σε εθνικό. 

 Για να λυθεί το παραπάνω πρόβληµα θα πρέπει να συντρέχουν κάποιες 

προϋποθέσεις, οι οποίες είναι σύµφωνες µε το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει αυτή 

τη στιγµή στη Ζώνη του Ευρώ. Η πρώτη προϋπόθεση είναι η δυνατότητα προσφυγής 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών στις 

αρµόδιες εποπτικές αρχές των κρατών µελών για την µέγιστη δυνατή άντληση 

πληροφοριών σχετικά µε τη φερεγγυότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων που 

εποπτεύουν. Η δυνατότητα αυτή έχει διασφαλιστεί από το 1995 µε τη διάταξη της 

παραγράφου 4 του άρθρου 4 της Οδηγίας95/26/ΕΚ. 

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να τεθούν σε λειτουργία οι διαδικασίες για την 

πολυµερή συνεργασία ανάµεσα στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών σε διαρκή 

βάση ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των 

πιστωτικών ιδρυµάτων κυρίως εκείνων που λειτουργούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Με τη διαρκή αυτή συνεργασία είναι επίσης δυνατή η δηµιουργία µιας βάσης 

δεδοµένων που να µπορεί να αξιοποιηθεί σε συλλογικό επίπεδο, αν υπάρχει 

προβληµατισµός σχετικά µε τη φερεγγυότητα ενός πιστωτικού ιδρύµατος. 

Η προϋπόθεση αυτή σε µεγάλο βαθµό πληρείται, από τη στιγµή που σηµαντικό 

τµήµα της πολυµερούς συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών 

πραγµατοποιείται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα πλαίσια λειτουργίας της 

Επιτροπής Τραπεζικής εποπτείας τη γνωστή και ως Banking Supervision Committee. 

Η συνεργασία αυτή εφόσον γίνεται σε σωστές βάσεις είναι ικανή να µειώσει την 
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πιθανότητα οι αρµόδιες αρχές να αποκρύψουν στοιχεία που σχετίζονται µε τη 

φερεγγυότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Η τρίτη προϋπόθεση σχετίζεται µε τη διασφάλιση της ταχύτητας στη διαβίβαση 

στοιχείων και πληροφοριών προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όταν αυτή 

κληθεί να αποφασίσει για περιπτώσεις κρίσης. Η προϋπόθεση αυτή µπορεί να 

διασφαλιστεί µε την αποτελεσµατική εσωτερική λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας, ώστε τα στοιχεία που συλλέγονται και αξιοποιούνται από την 

Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας να διαβιβάζονται έγκαιρα στα όργανα της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα λάβουν την απόφαση για τον δανεισµό ή 

όχι προς το συγκεκριµένο πιστωτικό ίδρυµα
162. 

Από την παραπάνω ανάλυση των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν για 

την αποτελεσµατική άσκηση εξουσίας του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκύπτει το συµπέρασµα ότι χρειάζεται η 

συνεργασία αρκετών φορέων για να συµβεί αυτό. Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες 

σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών συµβάλλουν στην συλλογή των αναγκαίων στατιστικών πληροφοριών είτε 

από τις αρµόδιες εθνικές αρχές είτε από τους αρµόδιους οικονοµικούς παράγοντες.  

    Μέσα από την ανάλυση για την αποτελεσµατικότητα του τρόπου άσκησης της 

εξουσίας του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής επιβεβαιώνεται αρχικά η  δυναµική που 

προκύπτει από τη συνεργασία διάφορων φορέων της Ζώνης του Ευρώ στην 

προληπτική εποπτεία καθώς και η χρησιµότητα αυτής της συνεργασίας στο τελικό 

και επιθυµητό αποτέλεσµα ανεξαρτήτως τελικά ποιός αναλαµβάνει κάθε φορά την 

εκάστοτε εξουσία. Τέλος, αναδεικνύεται για ακόµη µια φορά ο συµπληρωµατικός 

ρόλος που µπορούν να διαδραµατίσουν στην άσκηση και της εξουσίας του ∆ανειστή 

Ύστατης Προσφυγής η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές 

Τράπεζες ως µέλη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών γεγονός που 

ενισχύεται και από τα άρθρα του Καταστατικού και της “Συνθήκης του Μάαστριχτ”. 

 

                                            
162 Γκόρτσος Βλ. Χρήστος (2004), “Η αρχιτεκτονική για τη διασφάλιση της σταθερότητας του 
Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήµατος”, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2004. 
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3.6 ∆ιεθνής Συνεργασία για την εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος 

 

 Η αυξανόµενη παγκοσµιοποίηση των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και 

αγορών αυξάνει την αναγκαιότητα συνεργασίας των εποπτικών αρχών σε υπερεθνικό 

επίπεδο. Η συγκέντρωση και ανταλλαγή συγκρίσιµων πληροφοριών καθώς και η 

καθιέρωση εναρµονισµένων προτύπων προληπτικής εποπτείας είναι απαραίτητη όχι 

µόνο για τον κλάδο των τραπεζών αλλά και για τους οργανισµούς που παρέχουν 

υπηρεσίες στην αγορά χρήµατος και κεφαλαίου όπως επίσης και για τις 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η διεθνής συνεργασία σε διατοµεακή βάση ενισχύθηκε 

σηµαντικά τα τελευταία χρόνια µε τη δηµιουργία της Συνδιάσκεψης για τη 

Χρηµατοπιστωτική Σταθερότητα το 1999, η οποία υποστηρίζεται από τους 

Υπουργούς Οικονοµικών, τις Κεντρικές Τράπεζες και τις εποπτικές αρχές της 

οµάδας των επτά σηµαντικότερων βιοµηχανικών κρατών (G7).  

Η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας, η ∆ιεθνής Οργάνωση 

Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης και η ∆ιεθνής Ένωση Φορέων Εποπτείας 

των Ασφαλιστικών Αγορών αποτελούν τα κυριότερα τοµεακά όργανα για τη διεθνή 

εποπτική συνεργασία στον τραπεζικό τοµέα, στον τοµέα των εταιρειών επενδύσεων 

και στον τοµέα των ασφαλιστικών εταιρειών.  

 Η ∆ιεθνής Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) ιδρύθηκε το 1983 

και αποτελεί το σηµαντικότερο διεθνές όργανο για τη συνεργασία µεταξύ των 

εθνικών φορέων ρύθµισης και εποπτείας στον τοµέα των επενδύσεων.  Σκοπός της 

είναι να προάγει υψηλά κανονιστικά για τις αγορές χρεογράφων και τους φορείς 

διαµεσολάβησης ώστε να διασφαλίζει την αποτελεσµατική επίβλεψη των διεθνών 

συναλλαγών χρεογράφων. Η IOSCO έχει πολλές υποεπιτροπές 

συµπεριλαµβανοµένης µιας τεχνικής επιτροπής οργανωµένης µε τη µορφή της 

Επιτροπής της Βασιλείας και αρκετές ακόµα περιφερειακές και ειδικές επιτροπές.  Η 
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IOSCO συγκεντρώνει 160 µέλη από 90 χώρες ενώ οι συνεδριάσεις της που έχουν τη 

µορφή γενικής συνέλευσης πραγµατοποιούνται µια φορά το χρόνο
163.  

 Η IOSCO το 1998 ανέπτυξε τους δικούς της “στόχους και αρχές για τη 

ρύθµιση του τοµέα των επενδύσεων”.  Στόχος των αρχών αυτών είναι : α)  η 

εξασφάλιση της προστασίας των επενδυτών, β) η επιτάχυνση της προόδου προς 

δίκαιες, αποτελεσµατικές και διαφανείς αγορές για τη µείωση του συστηµικού 

κινδύνου και γ) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του 

ρόλου των ρυθµιστικών αρχών, την εφαρµογή του κανονισµού περί χρεογράφου, 

καθώς και τη συνεργασία µεταξύ ρυθµιστικών αρχών, εκδοτών, προγραµµάτων 

συλλογικών επενδύσεων, διαµεσολαβητών της αγοράς και δευτερογενών αγορών.  

Τα παραπάνω αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την καλή λειτουργία των 

αγορών. 

 Η ∆ιεθνής Ένωση Φορέων Εποπτείας των Ασφαλιστικών Αγορών (The 

International Association of Insurance Supervisors (IAIS) είναι ένα νέος οργανισµός, 

ο οποίος ιδρύθηκε το 1994 και περιλαµβάνει εθνικούς φορείς ρύθµισης και εποπτείας 

ασφαλιστικών αγορών από περισσότερες από 100 δικαιοδοσίες.  Η  IAIS θεσπίζει 

διεθνή πρότυπα για τη ρύθµιση και την εποπτεία των ασφαλιστικών αγορών, βοηθάει 

τα µέλη της να εφαρµόζουν τα πρότυπα αυτά και συντονίζει το έργο που επιτελείται 

σε συνεργασία µε τις ρυθµιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για άλλους 

χρηµατοπιστωτικούς τοµείς και διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Η IAIS 

διοικείται από µια εκτελεστική επιτροπή και στη δοµή της περιλαµβάνονται τρεις 

τεχνικές επιτροπές καθώς και διάφορες οµάδες εργασίας.  Η IAIS όπως και η IOSCO 

δεν έχει ιεραρχική διάρθρωση. 

 Η IAIS εξέδωσε το 1997 τις “βασικές αρχές για την ασφαλιστική αγορά” 

καθώς και συµπληρωµατικές αρχές, πρότυπα και κατευθυντήριες γραµµές το 1998 

ως ένα µέσο για την ενίσχυση των πρακτικών εποπτείας των ασφαλιστικών αγορών 

διεθνώς. Οι αρχές συµπεριλαµβάνονται στα διεθνή πρότυπα και καλύπτουν ένα ευρύ 

                                            
163 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, “∆ιεθνής Συνεργασία στον τοµέα της εποπτείας”, Μηνιαίο ∆ελτίο, 
Μάιος 2002.  
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φάσµα θεµάτων όπως η οργάνωση της εποπτείας, η χορήγηση αδειών, οι εσωτερικοί 

έλεγχοι και οι κανόνες προληπτικής εποπτείας
164. 

 Η εµφάνιση χρηµατοπιστωτικών οµίλων δηµιουργεί την ανάγκη για 

συντονισµένες προσπάθειες, προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική 

εποπτεία περίπλοκων χρηµατοπιστωτικών οµίλων.  Παράλληλα, οι δραστηριότητες 

των τραπεζών, των εταιριών επενδύσεων και των ασφαλιστικών εταιριών δεν είναι 

ευκρινώς διακριτές γεγονός που υποδεικνύει ότι απαιτείται συνεργασία των 

εποπτικών αρχών προκειµένου να αποφευχθεί το αρµπιτράζ κατά των κανονισµών 

και να προαχθούν περαιτέρω οι ίσοι όροι ανταγωνισµού. 

 Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας το 1999 καταρτίσθηκε µια έκθεση µε 

τίτλο “∆ιεθνής Συνεργασία και συντονισµός στον τοµέα της επίβλεψης και εποπτείας 

των χρηµατοπιστωτικών αγορών”, η οποία είναι γνωστή και ως έκθεση Tietmeyer, 

ύστερα από αίτηµα των Υπουργών Οικονοµικών και των ∆ιοικητών Κεντρικών 

Τραπεζών της Οµάδας των 7 για την αξιολόγηση των τρόπων ενίσχυσης της 

εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Το κύριο συµπέρασµα της έκθεσης ήταν η 

ανάγκη ανάπτυξης συνεπών κανόνων για να αντιµετωπίζονται οι κίνδυνοι σε όλους 

τους τοµείς και να προωθείται η διεθνής χρηµατοπιστωτική σταθερότητα µέσω της 

ανταλλαγής πληροφοριών και της διεθνούς συνεργασίας στον τοµέα της 

χρηµατοπιστωτικής εποπτείας. 

 Σε συνέχεια των πορισµάτων της έκθεσης, το Φεβρουάριο του 1999 οι 

υπουργοί οικονοµικών και οι ∆ιοικητές των Κεντρικών Τραπεζών της οµάδας των 7 

ίδρυσαν τη “Συνδιάσκεψη για τη χρηµατοπιστωτική Σταθερότητα” (Financial 

Stability Forum – FSF).  Η FSF είναι ένα όργανο που συγκεντρώνει γύρω του 

αξιωµατούχους από τις αρχές που είναι υπεύθυνοι για τη χρηµατοπιστωτική 

σταθερότητα από τις χώρες της οµάδας των 7 και άλλα σηµαντικά χρηµατοπιστωτικά 

κέντρα. 

 Οι βασικοί στόχοι της FSF είναι να αξιολογεί τα ευάλωτα σηµεία του 

διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και να αποφασίζει τη δράση που πρέπει να 

αναληφθεί έτσι ώστε να προαχθεί η διεθνής χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.  Η 

                                            
164 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, “∆ιεθνής Συνεργασία στον τοµέα της εποπτείας”, Μηνιαίο ∆ελτίο, 
Μάιος 2002.  
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αυξηµένη διεθνής συνεργασία και επίβλεψη όσον αφορά τον χρηµατοπιστωτικό 

τοµέα και η εκτενής ανταλλαγή πληροφοριών συνιστούν βασικά στοιχεία αυτής της 

δραστηριότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η FSF συµβάλλει σηµαντικά στην 

αντιµετώπιση διατοµεακών ζητηµάτων
165. 

 Τέλος η FSF προσδιόρισε 12 πρότυπα και κώδικες οι οποίοι ορίστηκαν ως 

βασικοί για την υγιή και οµαλή λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων.  

Τα πρότυπα αυτά κάλυπταν τρεις γενικές κατηγορίες δηλαδή τη µακροοικονοµική 

πολιτική, το θεσµικό πλαίσιο και την υποδοµή της αγοράς καθώς επίσης και τη 

ρύθµιση και εποπτεία όλων των χρηµατοπιστωτικών τοµέων. 

 Σε τεχνικό επίπεδο το 1996 ιδρύθηκε το Κοινό Όργανο (Joint Forum) για 

τους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους, το οποίο αποτελεί το κύριο τεχνικό όργανο για τη 

διεθνή διασυνοριακή συνεργασία στον τοµέα της εποπτείας. Το Κοινό Όργανο 

ιδρύθηκε υπό την αιγίδα των τριών διεθνών επιτροπών που δραστηριοποιούνται 

στους αντίστοιχους τοµείς, την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας, τη 

∆ιεθνή Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς και τη ∆ιεθνή Ένωση Φορέων 

Εποπτείας των Ασφαλιστικών Αγορών και περιλαµβάνει φορείς ρύθµισης και 

εποπτείας τραπεζών, εταιρειών ασφάλισης και επενδύσεων προερχόµενους από 14 

χώρες. Οι 14 αυτές χώρες είναι οι χώρες –µέλη της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας 

της Βασιλείας συν την Αυστραλία. 

 Το Κοινό Όργανο εξετάζει θέµατα εποπτείας που σχετίζονται µε τους 

χρηµατοπιστωτικούς οµίλους µε στόχο να αυξήσει την αµοιβαία κατανόηση, χωρίς 

να θεσπίζει πρότυπα καθώς το έργο του περιορίζεται στη διατύπωση συστάσεων  

προς τις επιτροπές τις οποίες αποτελείται.  Στα θετικά του συγκαταλέγεται η έκθεση 

που κατήρτισε το 1999 σχετικά µε την εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οµίλων.  

Μέσα από αυτή την έκθεση διατύπωσε συστάσεις προληπτικής εποπτείας σε έξι 

τοµείς, συγκεκριµένα : την κεφαλαιακή επάρκεια, την καταλληλότητα της ανώτατης 

διοίκησης, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία µεταξύ των εποπτών, την 

                                            
165 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, “∆ιεθνής Συνεργασία στον τοµέα της εποπτείας”, Μηνιαίο ∆ελτίο, 
Μάιος 2002.  
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ανάγκη συντονισµένης εποπτείας των οµίλων, τις συναλλαγές εντός των οµίλων και 

τη συγκέντρωση των κινδύνων 166. 

 Στο µέλλον το Κοινό Όργανο το οποίο θα συνεδριάζει 3 φορές το χρόνο, 

ενδέχεται να υποστηρίξει έντονα την περαιτέρω σύγκλιση των κανόνων εποπτείας 

των τριών τοµέων. Παρόλη την προσπάθεια που πραγµατοποιείται αποµένουν πολλά 

ακόµα προκειµένου να επιτευχθεί ένα εναρµονισµένο κανονιστικό πλαίσιο για όλους 

τους τοµείς της χρηµατοπιστωτικής δραστηριότητας. Αυτό οφείλεται σε µεγάλο 

βαθµό στην ασυµµετρία που υπάρχει ως προς το βαθµό εναρµόνισης που έχει 

επιτευχθεί στον τοµέα της ρύθµισης των τραπεζών αρχικά και στη ρύθµιση των 

εταιριών επενδύσεων και των ασφαλιστικών εταιριών στη συνέχεια. Οι εξελίξεις 

στην αγορά δείχνουν ότι ολοένα και περισσότεροι µεγάλοι χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι 

τείνουν στη δηµιουργία ενός κεντρικού και ενοποιηµένου πλαισίου διαχείρισης 

κινδύνων για την αντιµετώπιση κινδύνων και την αποταµίευση κεφαλαίων, γεγονός 

που δηµιουργεί νέες προσδοκίες από την εποπτεία και τη διατοµεακή συνεργασία. 

 Η διεθνής συνεργασία στον τοµέα της εποπτείας δεν περιορίζεται στη 

θέσπιση προτύπων και αρχών για την αποτελεσµατική εποπτεία των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και οµίλων. Οι δραστηριότητες νοµιµοποίησης 

εσόδων που προκύπτουν από παράνοµες δραστηριότητες καθώς και η 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας συνιστούν σοβαρές διεθνείς απειλές για την 

ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων ενώ δηµιουργεί µία ακόµα 

ανάγκη για διεθνή συνεργασία.   

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας για διεθνή συνεργασία η Financial 

Action Task Force on Money Laundering έχει εκδώσει τουλάχιστον 40 συστάσεις για 

την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, οι 

οποίες είναι κοινά αποδεκτές ως σηµείο αναφοράς για τις χώρες που συµµετέχουν.  

Η εφαρµογή των συστάσεων αυτών από τις εθνικές αρχές επαληθεύεται µέσω του 

ελέγχου από οµότιµους ενώ η FAIF καταρτίζει και δηµοσιεύει κατάλογο των 

επικρατειών και των δικαιοδοσιών που δεν συµµορφώνονται.  Μετά τα γεγονότα της 

11ης Σεπτεµβρίου η FAIF εξέδωσε άλλες οκτώ ειδικές συστάσεις κατά της 
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χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει 

στις συνεδριάσεις της FAIF µε την ιδιότητα του παρατηρητή. 

 Η συνεργασία στον τοµέα της προληπτικής εποπτείας, στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφυλάττεται από το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο 

είναι γενικά συνεπές µε τα πρότυπα που αναπτύσσονται σε διεθνές επίπεδο. Η 

συνεργασία µεταξύ των εποπτικών αρχών βασίζεται κυρίως σε διατάξεις των 

κοινοτικών οδηγιών, οι οποίες σε αντίθεση µε τα όσα συµβαίνουν διεθνώς είναι 

δεσµευτικές υποχρεώσεις για τη συνεργασία στον τοµέα της εποπτείας. Επίσης, η 

ενοποιηµένη εποπτεία των τραπεζικών οµίλων και των οµίλων επενδυτικών 

εταιρειών στηρίζεται σε νοµοθετικές διατάξεις και όχι απλές σε συµφωνίες που 

διέπουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων 

αρχών
167. 

 Η εισαγωγή του ευρώ έχει εντείνει τις διαρθρωτικές µεταβολές που 

συµβαίνουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµβάλλοντας στην αυξανόµενη 

ολοκλήρωση των αγορών και τη δηµιουργία στενότερων δεσµών µεταξύ των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στη Ζώνη του Ευρώ. Όλα αυτά δείχνουν ότι η 

συνεργασία στον τοµέα της εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιµετωπίσει 

ένα ταχύτατα εξελισσόµενο περιβάλλον που απαιτεί ενίσχυση της εποπτικής 

συνεργασίας. Προς τη συγκεκριµένη κατεύθυνση έχουν πλέον συµβάλλει αρκετά 

γεγονότα. 

 Πρώτα από όλα πραγµατοποιήθηκε πολιτική συµφωνία που αναγνωρίζει την 

ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας ολοκλήρωσης του κλάδου των 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πρόγραµµα ∆ράσης 

Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSAP) που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 

1999, περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο και λεπτοµερές πρόγραµµα νοµοθετικών 

πρωτοβουλιών που έχει ως κύριο στόχο την εξάλειψη των εµποδίων και τη 

δηµιουργία υποδοµών απαραίτητων για τη στήριξη µιας ολοκληρωµένης αγοράς για 

τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Πρόγραµµα ∆ράσης 
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Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών περιλαµβάνεται και η ενίσχυση του εποπτικού 

πλαισίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε πλήρη εφαρµογή από το 2005. 

 Η Επιτροπή Οικονοµικών και Χρηµατοπιστωτικών Θεµάτων (Economic and 

Financial Committee-EFC) εξέδωσε τον Απρίλιο του 2000 µια έκθεση σχετικά µε τη 

χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και άλλη µία τον Απρίλιο του 2001 για τη 

διαχείριση των χρηµατοπιστωτικών κρίσεων. Οι Εκθέσεις αυτές που είναι γνωστές 

ως “Εκθέσεις Brower I και II” εγκρίθηκαν από τους Υπουργούς Οικονοµίας και 

Οικονοµικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του ECOFIN. Οι δυο αυτές 

εκθέσεις κατέληξαν στο ότι οι υφιστάµενες θεσµικές ρυθµίσεις για την εποπτεία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουν µια συνεκτική και ευέλικτη βάση για τη 

διαφύλαξη της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. 

 Η Έκθεση σχετικά µε τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα πρότεινε τα 

παρακάτω: 

(α) Ενίσχυση της διατοµεακής συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο, αφού µε ρυθµίσεις 

διευκολυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία. 

(β) Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε θέµατα που αφορούν µεγάλα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τάσεις της αγοράς θα πρέπει να είναι το βασικό 

γνώρισµα της συνεργασίας µεταξύ των εποπτικών αρχών και των Κεντρικών 

Τραπεζών. 

(γ) Η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των φορέων εποπτείας και των Κεντρικών 

Τραπεζών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η εµφάνιση των χρηµατοοικονοµικών 

προβληµάτων εντός ενός οµίλου, θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα στις αρµόδιες αρχές 

και θα αντιµετωπιστούν άµεσα. 

(δ) Να πραγµατοποιηθεί σύγκλιση των εποπτικών αρχών
168.  

 Η έκθεση σχετικά µε τη διαχείριση των κρίσεων επικεντρώθηκε και αυτή στο 

θέµα της συνεργασίας προτείνοντας:  

(α) σε κατάσταση κρίσης όλες οι αρχές που θα µπορούσαν να εµπλακούν, θα πρέπει 

να ενηµερώνονται έγκαιρα και για αυτόν το σκοπό πρέπει να αρθούν τυχόν 

προβλήµατα, νοµικά ή µη, στην ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ φορέων εποπτείας, 
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Κεντρικών Τραπεζών, υπευθύνων επίβλεψης συστηµάτων πληρωµών και φορέων 

που διαχειρίζονται προγράµµατα εγγύησης καταθέσεων. 

(β) για τα µεγάλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα  θα πρέπει να επιτευχθεί συµφωνία 

σχετικά µε τον φορέα εποπτείας ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. 

(γ) τα µνηµόνια συνεργασίας θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω προκειµένου να 

αντιµετωπίζουν µε πιο συγκεκριµένο τρόπο τη διαχείριση των κρίσεων. Η Επιτροπή 

Οικονοµικών και Χρηµατοπιστωτικών Θεµάτων εξετάζει σε τακτική βάση την 

πρόοδο που συντελείται στην εφαρµογή των παραπάνω συστάσεων. 

 Η Έκθεση της Επιτροπής Σοφών σχετικά µε τη ρύθµιση των Ευρωπαϊκών 

Αγορών χρεογράφων, γνωστή ως “ Έκθεση Lamfalussy”, πρότεινε µια αναµόρφωση 

της ρυθµιστικής διαδικασίας στον τοµέα των χρεογράφων. Η έκθεση αυτή 

καταρτίστηκε ύστερα από αίτηµα του ECOFIN τον Ιούλιο του 2000, µε στόχο να 

καταστεί η κοινοτική νοµοθεσία περί χρεογράφων πιο ευέλικτη και αποτελεσµατική 

προτείνοντας µια προσέγγιση τεσσάρων (4) επιπέδων. 

 Για το Πρώτο Επίπεδο, οι βασικές αρχές της νοµοθεσίας, που αναµένεται να 

παραµείνουν διαχρονικά σταθερές, θα καθοριστούν µέσω ενός πλαισίου Οδηγιών και 

Κανονισµών. Για το ∆εύτερο Επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει µέτρα 

εφαρµογής σύµφωνα µε τις Οδηγίες και τους Κανονισµούς, όπου θα 

συµπεριλαµβάνονται τεχνικές διατάξεις, οι οποίες θα συµβαδίζουν µε τις εξελίξεις 

στην αγορά και στον τοµέα της εποπτείας. Τα µέτρα αυτά θα υιοθετηθούν µέσω της 

νεοσυσταθείσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών. 

 Στο Τρίτο Επίπεδο περιλαµβάνονται πρωτοβουλίες των ρυθµιστικών αρχών 

σε εθνικό επίπεδο για την εφαρµογή των κοινών κανονισµών. Σε αυτή την 

περίπτωση µια ακόµα νεοσυσταθείσα επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθµιστικών 

Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (Committee of European Securities Regulators), 

έχει αναλάβει το έργο της εξασφάλισης αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ των 

εποπτικών αρχών προκειµένου να εξασφαλίσει την πιο σωστή και έγκαιρη εφαρµογή 

της κοινοτικής νοµοθεσίας στα κράτη-µέλη. Στο Τέταρτο Επίπεδο ο στόχος είναι να 

ενισχυθεί η εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας από την παραπάνω επιτροπή, µε τη 

συνεργασία των κρατών-µελών. 
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 Στα πλαίσια της τοµεακής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 

ρυθµιστικές επιτροπές εξακολουθούν να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Η 

Συµβουλευτική Επιτροπή των Τραπεζών (Banking Advisory Committee) είναι η 

ρυθµιστική επιτροπή για τον τραπεζικό τοµέα, η οποία αποτελείται από υψηλά 

ιστάµενους εκπροσώπους των υπουργείων οικονοµικών, των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών και των εποπτικών αρχών των κρατών-µελών. Η Συµβουλευτική Επιτροπή 

των Τραπεζών ιδρύθηκε το 1977 στα πλαίσια της Πρώτης Τραπεζικής Συντονιστικής 

Οδηγίας, µε κύριες αρµοδιότητες να βοηθάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 

κατάρτιση νέων κανονιστικών προτάσεων και τεχνικών προσαρµογών στις 

Τραπεζικές Οδηγίες και άλλα νοµικά έγγραφα.               

Στην πράξη η Συµβουλευτική Επιτροπή των Τραπεζών ασχολείται κυρίως µε την 

αναθεώρηση του νέου ρυθµιστικού πλαισίου που αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια 

των τραπεζών και των εταιρειών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια 

του έργου της, εξετάζει τη συνέπεια µε τα διεθνή πρότυπα κεφαλαιακής επάρκειας 

που αναπτύσσονται από την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας, 

αντιµετωπίζοντας τις ιδιαιτερότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπαθώντας να 

επιτύχει ίσους όρους ανταγωνισµού τόσο για τις τράπεζες όσο και για τις εταιρίες 

επενδύσεων. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών (European Securities Committee) είναι 

µια νεοσυσταθείσα επιτροπή, η οποία αποτελείται από υψηλά ιστάµενους 

εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονοµικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελεί 

ένα συµβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέµατα χρεογράφων που 

σχετίζονται µε την υιοθέτηση των προτεινόµενων Οδηγιών ή Κανονισµών του 

Πρώτου Επιπέδου της “Έκθεσης Lamfalussy”. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών 

Αξιών ενεργεί ως ρυθµιστής κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων εφαρµογής που της 

εκχωρούνται από τις σχετικές Οδηγίες και Κανονισµούς του ∆εύτερου Επιπέδου της 

“Έκθεσης Lamfalussy”. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συµµετέχει στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών, όπως και στη Συµβουλευτική Επιτροπή των 

Τραπεζών ως παρατηρητής
169.   

                                            
169 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, “∆ιεθνής Συνεργασία στον τοµέα της εποπτείας”, Μηνιαίο ∆ελτίο, 
Μάιος 2002. 
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Η Επιτροπή Ασφαλειών (Insurance Committee) συστάθηκε το 1991 και 

αποτελείται από υψηλόβαθµα στελέχη από τις εποπτικές αρχές των ασφαλιστικών 

εταιρειών και τα υπουργεία οικονοµικών. Η κύρια αρµοδιότητα της Επιτροπής 

ασφαλειών είναι να βοηθάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κατάρτιση της 

νοµοθεσίας για την προληπτική εποπτεία στον τοµέα δραστηριοποίησης των 

ασφαλιστικών εταιρειών και να ασχολείται µε θέµατα που σχετίζονται µε την 

εποπτεία του ασφαλιστικού τοµέα. Όπως η Συµβουλευτική Επιτροπή των Τραπεζών, 

έτσι και η Επιτροπή Ασφαλειών έχει την αρµοδιότητα να τροποποιεί τεχνικές 

διατάξεις στις κοινοτικές οδηγίες περί ασφαλειών.  

Ως τώρα η Επιτροπή Ασφαλειών έχει διαδραµατίσει σηµαντικό έργο για τη 

διαµόρφωση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας που εφαρµόζεται στις 

ασφαλιστικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό οι προτάσεις της 

για τις απαιτήσεις περιθωρίου φερεγγυότητας, γνωστές ως το “Πρώτο πακέτο 

φερεγγυότητας”, που υιοθετήθηκε το Φεβρουάριο του 2002, έχουν στόχο τη 

βελτίωση των υφιστάµενων απαιτήσεων περιθωρίου φερεγγυότητας για τις 

ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, στα πλαίσια της 

δραστηριοποίησής της η Επιτροπή Ασφαλειών εξετάζει την καθιέρωση ενός 

πλαισίου προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις αντασφάλισης. 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι εποπτικές επιτροπές καθίστανται ολοένα 

και πιο σηµαντικές. Η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας (Banking Supervision 

Committee) αποτελεί µια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών, η οποία επανδρώνεται από υψηλά ιστάµενους εκπροσώπους εθνικών 

αρχών τραπεζικής εποπτείας και Κεντρικών Τραπεζών. Η Επιτροπή Τραπεζικής 

Εποπτείας έχει στόχο να βοηθάει το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών στην 

εκτέλεση των θεσµικών του καθηκόντων σχετικά µε την προληπτική εποπτεία και τη 

χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. 

Παράλληλα, η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας έχει αναλάβει τον ειδικό ρόλο 

του συντονιστή που θα συµβάλλει στην οµαλή αλληλεπίδραση µεταξύ των εργασιών 

που αφορούν τις Κεντρικές Τράπεζες και των εργασιών που αφορούν τις εποπτικές 

αρχές. Ο ρόλος της σε αυτόν τον τοµέα γίνεται ιδιαίτερα σηµαντικός στα πλαίσια της 
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Ζώνης του Ευρώ από τη στιγµή που υπάρχει ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων της 

νοµισµατικής πολιτικής και της τραπεζικής εποπτείας. 

Επιπλέον, η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας αξιολογεί σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα τις επιδράσεις που µπορεί να έχουν οι εκάστοτε συγκυρίες στον 

τραπεζικό τοµέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο µπορεί να επιτευχθεί µε την 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των µελών. Στις 12 Σεπτεµβρίου 2001 η Επιτροπή 

Τραπεζικής Εποπτείας οργάνωσε µια τηλεδιάσκεψη µε σκοπό την ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά µε τις επιπτώσεις των τροµοκρατικών επιθέσεων στις 

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και την πιθανότητα να προκύψουν καταστάσεις 

κρίσης.  

Οι διαφωνίες που εκδηλώθηκαν ήταν κυρίως στο πεδίο της διαχείρισης της 

ρευστότητας από την πλευρά των τραπεζών, όµως η πρωτοβουλία της Επιτροπής 

Τραπεζικής Εποπτείας συνέβαλε στο να υπάρχει µια πλήρης εικόνα της κατάστασης. 

Φυσικά η διαχείριση των κρίσεων είναι ένας τοµέας που υπάρχει έντονη ανάγκη για 

πολύ στενή συνεργασία ανάµεσα στις εποπτικές αρχές και τις Κεντρικές Τράπεζες, 

ιδιαίτερα µάλιστα σε περιπτώσεις που µπορεί να αµφισβητηθεί η χρηµατοπιστωτική 

σταθερότητα του συστήµατος έντονα.  

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται συχνά αναλύσεις σχετικά µε την 

ευρωστία, τη σταθερότητα του τραπεζικού τοµέα και τις µεσοπρόθεσµες 

διαρθρωτικές εξελίξεις που µπορεί να επηρεάσουν το τραπεζικό σύστηµα. Για την 

παρακολούθηση της ευρωστίας και της σταθερότητας η Επιτροπή Τραπεζικής 

Εποπτείας παρακολουθεί σε εξαµηνιαία βάση τους δείκτες µακροπροληπτικής 

εποπτείας, οι οποίοι βασίζονται σε συγκεντρωτικά στοιχεία για τα εθνικά τραπεζικά 

συστήµατα.  

Κατά την παρακολούθηση του διαρθρωτικού επιπέδου, η Επιτροπή Τραπεζικής 

Εποπτείας αναλύει τη διάρθρωση των Εθνικών Τραπεζικών συστηµάτων ως προς το 

µέγεθος, την ικανότητα, την ενοποίηση, τη συγκέντρωση αλλά και τους δείκτες που 

αφορούν την αποδιαµεσολάβηση, τη διεθνοποίηση, τις νέες τεχνολογίες, την 

κερδοφορία και την κεφαλαιακή επάρκεια. Και οι δυο παραπάνω αναλύσεις 

πραγµατοποιούνται βάση ενός ευρέως φάσµατος πηγών πληροφοριών, τα πορίσµατα 

των οποίων χρησιµοποιούνται από τα µέλη της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας, 
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τους φορείς λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και άλλα 

κοινοτικά και διεθνή εποπτικά όργανα
170.     

Το 1972 συστάθηκε η Οµάδα Επαφών (Group De Contact), η οποία αποτελείται 

από φορείς τραπεζικής εποπτείας των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

Οµάδα Επαφών δραστηριοποιείται στον τραπεζικό τοµέα και προωθεί τη συνεργασία 

µεταξύ των εποπτικών αρχών σε τεχνικό επίπεδο, ενώ η βασική της λειτουργία είναι 

να προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις εξελίξεις στα θέµατα 

εποπτείας του τραπεζικού τοµέα. Το τελευταίο χρονικό διάστηµα δραστηριοποιείται 

στον τοµέα της σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών, 

ανέλαβε το Σεπτέµβριο του 2001 τις δραστηριότητες και τη γραµµατεία του 

ανεπίσηµου Φόρουµ των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Κινητών Αξιών και έχει δυο 

βασικά καθήκοντα. Το πρώτο είναι να ενεργεί ως µια ανεξάρτητη οµάδα η οποία 

βοηθάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως στην κατάρτιση, αλλά όχι µόνο, των 

τεχνικών µέτρων εφαρµογής που αποτελεί το ∆εύτερο Επίπεδο της “Έκθεσης 

Lamfalussy”. 

Το δεύτερο είναι ότι διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην προώθηση της 

συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών προκειµένου να εξασφαλίσει τη συνεπή 

καθηµερινή εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα των κινητών αξιών, 

που αποτελεί το “Τρίτο Επίπεδο της Έκθεσης Lamfalussy”171.   

Η Συνδιάσκεψη των Αρχών Εποπτείας Ασφαλειών είναι η οµάδα µε την πιο 

µακρόχρονη ιστορία στον τοµέα της εποπτείας καθώς ιδρύθηκε το 1957. Η 

Συνδιάσκεψη των Αρχών Εποπτείας Ασφαλειών αποτελείται από υψηλόβαθµα 

στελέχη των φορέων εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών από τα κράτη-µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί ένα ακόµα όργανο συνεργασίας και ανταλλαγής 

πληροφοριών. Συνδιάσκεψη των Αρχών Εποπτείας Ασφαλειών εκτός των άλλων 

                                            
170 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, “∆ιεθνής Συνεργασία στον τοµέα της εποπτείας”, Μηνιαίο ∆ελτίο, 
Μάιος 2002. 
 
171 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, “∆ιεθνής Συνεργασία στον τοµέα της εποπτείας”, Μηνιαίο ∆ελτίο, 
Μάιος 2002. 
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καταρτίζει εκθέσεις προς την Επιτροπή Ασφαλειών είτε µε δική της πρωτοβουλία 

είτε κατόπιν σχετικού αιτήµατος. 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διασυνοριακή συνεργασία των εποπτικών 

φορέων και των Κεντρικών Τραπεζών στηρίζεται στις πρωτοβουλίες µιας νέας 

άτυπης δοµής, της ∆ιατοµεακής Στρογγυλής Τράπεζας Ρυθµιστικών Αρχών, η οποία 

έχει αναλάβει το ρόλο του συντονισµού όλων των τοµεακών εποπτικών οµάδων σε 

θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. Η Στρογγυλή Τράπεζα φέρνει κοντά για συνεργασία 

τους Προέδρους και τις γραµµατείες της Συµβουλευτικής Επιτροπής των Τραπεζών, 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών, της Οµάδας Επαφών, της Επιτροπής 

Ασφαλειών, της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών και της Συνδιάσκεψης των Αρχών 

Εποπτείας Ασφαλειών, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργεί επικουρικά στην όλη 

προσπάθεια. 

Σε τεχνικό επίπεδο η Μικτή Τεχνική Οµάδα για την προληπτική εποπτεία των 

χρηµατοπιστωτικών οµίλων (Mixed Technical Group on the Prudential Supervision 

of Conglomerates) ιδρύθηκε από τις τρείς τοµεακές κανονιστικές επιτροπές, τη   

Συµβουλευτική Επιτροπή των Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών 

και την Επιτροπή Ασφαλειών. Ο στόχος της ίδρυσης της Μικτής Τεχνικής Οµάδας 

είναι να αναλύσει το θέµα των χρηµατοπιστωτικών οµίλων, έτσι ώστε να παράσχει 

πληροφορίες στο νοµοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την 

προληπτική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οµίλων. Η Μικτή Τεχνική Οµάδα 

λειτουργεί ως ένα διασυνοριακό τεχνικό φόρουµ, στο οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα συµµετέχει ως παρατηρητής. 

Όπως διαπιστώνεται από την παραπάνω ανάλυση, έχει συντελεστεί σηµαντική 

πρόοδος µέχρι σήµερα στην πολυµερή συνεργασία στον τοµέα της εποπτείας τόσο σε 

κανονιστικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Παρόλα αυτά όµως οι εξελίξεις στην αγορά 

είναι µεγάλες και σηµαντικές καθηµερινά τόσο σε διεθνές όσο και σε κοινοτικό 

επίπεδο. 

Η πιο σηµαντική εξέλιξη απορρέει από το νέο καθεστώς κεφαλαιακής επάρκειας 

των τραπεζών, το οποίο εισάγει η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας 

µέσω της “ Βασιλείας ΙΙ” και θα µεταφερθεί στο κοινοτικό ρυθµιστικό πλαίσιο. Η 
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αποτελεσµατική εφαρµογή του νέου καθεστώτος και ιδιαίτερα του ∆εύτερου Πυλώνα 

απαιτεί τη στενή συνεργασία µεταξύ των φορέων τραπεζικής εποπτείας σε διεθνή 

βάση, προκειµένου να επιτευχθεί περαιτέρω συνέπεια στον τοµέα των εποπτικών 

εργαλείων και πρακτικών.  

Ο στόχος αυτός αποτελεί πραγµατικά προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπου η διαδικασία ενοποίησης του τραπεζικού τοµέα αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο 

για την επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου. Οι τραπεζικές επιτροπές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία . 

 Σηµαντική επίσης είναι η εξέλιξη στην αγορά, όπου παρατηρείται συνεχώς 

µεγαλύτερη εξασθένηση των διαφορών µεταξύ των τριών τοµέων του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται ο αριθµός των 

συγχωνεύσεων. Οι εξελίξεις αυτές σηµατοδοτούν εξελίξεις και στον τοµέα της 

συνεργασίας της προληπτικής εποπτείας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κοινοτική 

Οδηγία για τους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους εισάγει τρία βασικά στοιχεία για την 

ενίσχυση της διατοµεακής συνεργασίας στον τοµέα της προληπτικής εποπτείας. 

Το πρώτο αναφέρεται στον προσδιορισµό του ρόλου και των αρµοδιοτήτων του 

φορέα που θα συντονίζει την εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οµίλων και σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το δεύτερο εισάγει µια νέα επιτροπή, την Επιτροπή 

Χρηµατοπιστωτικών Οµίλων, η οποία θα έχει ως κύριο καθήκον να βοηθάει την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέµατα που σχετίζονται µε τους χρηµατοπιστωτικούς 

οµίλους και η οποία θα είναι πιθανόν η αρµόδια επιτροπή για την τροποποίηση των 

τεχνικών διατάξεων της Κοινοτικής Οδηγίας σχετικά µε τους χρηµατοπιστωτικούς 

οµίλους. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι εισάγονται ειδικές διατάξεις σχετικά µε την 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των φορέων εποπτείας διαφορετικών τοµέων αλλά 

και µεταξύ αυτών και των Κεντρικών Τραπεζών. 

Σε όλες αυτές τις εξελίξεις η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαδραµατίζει ενεργό 

ρόλο στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τοµέα της προληπτικής εποπτείας, 

υποστηρίζοντας τις δραστηριότητες της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών συµµετέχοντας στο έργο των 

συναφών επιτροπών τόσο σε διεθνές όσο και σε κοινοτικό επίπεδο.  
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4. Πρόταση για έναν νέο οργανισµό προληπτικής εποπτείας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Η εισαγωγή του ενιαίου νοµίσµατος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 

αυξήσει τη διεθνοποίηση των τραπεζικών συναλλαγών µεταξύ των χωρών που 

ανήκουν στη Ζώνη του Ευρώ. Το αποτέλεσµα αυτών των δραστηριοτήτων είναι τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να εκτίθενται όχι µόνο στους παραδοσιακούς κινδύνους 

της τραπεζικής αγοράς αλλά και σε κινδύνους διαφορετικής µορφής, οι οποίοι 

προκύπτουν από το σύνολο της αγοράς στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

∆ιαπιστώσαµε από την ανάλυση των εποπτικών συστηµάτων που εφαρµόζουν 

οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι υπάρχει µια γενική σύγχυση. Υπάρχουν χώρες 

που έχουν υιοθετήσει µια µόνο εποπτική αρχή για το σύνολο της οικονοµίας ενώ 

υπάρχουν χώρες που διατηρούν 3 ή 4 εποπτικές αρχές µε βάση το τοµεακό µοντέλο 

εποπτείας. Στην πραγµατικότητα όµως δεν µπορεί καµία χώρα να ισχυριστεί ότι έχει 

υιοθετήσει το τέλειο µοντέλο προληπτικής εποπτείας, το οποίο θα µπορούσαν να 

αντιγράψουν και να υιοθετήσουν και οι υπόλοιπες χώρες του κόσµου. 

Αυτή την στιγµή η εικόνα που υπάρχει για την παγκόσµια οικονοµία είναι ότι 

υπάρχει η µορφή της προληπτικής εποπτείας που εφαρµόζεται από την Κεντρική 

Τράπεζα τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τις Ηνωµένες Πολιτείες της 

Αµερικής. Παράλληλα εµφανίζεται τα τελευταία χρόνια η Financial Services 

Authority στο Ηνωµένο Βασίλειο, το οποίο όµως ως µοντέλο εποπτικής λειτουργίας 

δεν έχει αξιολογηθεί όσων αφορά την αποτελεσµατικότητα του σε κατάσταση 

κρίσης. 

Το πιο ασφαλές συµπέρασµα, από όλη την προηγούµενη ανάλυση, που 

προκύπτει είναι ότι η ιδανική µορφή µιας εποπτικής αρχής εξαρτάται σε έναν πολύ 

µεγάλο βαθµό από την οργανωτική δοµή της κάθε χώρας ξεχωριστά. Αυτό σηµαίνει 

ότι η µορφή που θα έχει η εποπτική αρχή της κάθε χώρας και από ποιον ασκείται 

τελικά η προληπτική εποπτεία εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την οικονοµική 

και πολιτική κουλτούρα της κάθε χώρας. 

Σε πολλές χώρες οι τράπεζες ασχολούνται µε πολύ σηµαντικές 

δραστηριότητες, µε βάση τα δικά τους δεδοµένα, όταν η αγορά του κεφαλαίου και 
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των ασφαλειών είναι λιγότερο σηµαντικές για αυτές τις χώρες. Σε αυτή την 

περίπτωση η εποπτεία των τραπεζών θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να 

πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο προσωπικό µε γνώσεις και ικανότητες. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για µια εποπτική αρχή που λειτουργεί µε αυτήν την 

οικονοµική κουλτούρα. Σε µια τέτοιας µορφής οικονοµία, η εποπτεία των τραπεζών 

είναι σίγουρα αρµοδιότητα της Κεντρικής Τράπεζας. Το συγκεκριµένο µοντέλο 

εποπτείας είναι ιδανικό για αυτή τη χώρα γιατί η Κεντρική Τράπεζα είναι συνήθως 

νοµικά ανεξάρτητη και µπορεί λόγω της φήµης της να προσλαµβάνει το πιο ικανό 

και εξειδικευµένο προσωπικό. 

Αν στην ίδια χώρα του παραδείγµατος έπρεπε να συνδυαστούν η τραπεζική 

εποπτεία µε την εποπτεία της αγοράς κεφαλαίου και των ασφαλιστικών εταιριών τότε 

είναι πολύ πιθανό η εποπτεία του συστήµατος να έπρεπε να µεταφερθεί εκτός 

Κεντρικής Τράπεζας, από τη στιγµή που η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει ιδιαίτερη 

ανάµιξη µε την αγορά των επενδύσεων και τις ασφαλιστικές εταιρίες. Σε αυτή την 

περίπτωση αν η Κεντρική Τράπεζα είναι η εποπτική αρχή του συστήµατος τότε 

µπορεί να υπάρχουν σοβαρά µειονεκτήµατα στην άσκηση της προληπτικής 

εποπτείας. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση στην αγορά, οι τράπεζες να 

συγχωνεύονται µε άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, όπου το αποτέλεσµα της 

συγχώνευσης δεν είναι εύκολα αντιληπτό αν δηλαδή πρόκειται για τραπεζικό ίδρυµα 

ή για κάποια άλλη µορφή χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. Αυτή η τάση στην αγορά 

µπορεί να δηµιουργήσει ταυτόχρονα την ανάγκη για εποπτεία σε διαφορετικούς 

οικονοµικούς τοµείς, οι οποίοι θα συνεργάζονται συνεχώς στενότερα και οι οποίοι 

τελικά θα συγχωνευθούν.  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η τάση υπάρχει έντονα ιδιαίτερα µάλιστα µετά 

την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος. Επειδή όµως οι αγορές και τα οικονοµικά 

συστήµατα συνδέονται συνεχώς µεταξύ τους σε υπερεθνικό επίπεδο, η εποπτική 

διαδικασία δεν µπορεί να παραµείνει στάσιµη αναµένοντας την επόµενη οικονοµική 

κρίση για να αξιολογήσει τελικά ποια µορφή εποπτείας ήταν η πιο αποτελεσµατική. 

Οι εποπτικές αρχές οφείλουν ανεξαρτήτως οικονοµικών κρίσεων να προσφέρουν 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προληπτικής εποπτείας, να είναι προσανατολισµένοι 
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στην αποφυγή του ρίσκου και τέλος να είναι ευέλικτες για να δηµιουργήσουν ένα 

βαθµό αξιοπιστίας απαραίτητο για την σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. 

Μέσα από την ανάλυση που προηγήθηκε διαπιστώσαµε ότι υπάρχει έντονα 

ένα πολύ συγκεκριµένο δίληµµα “Πρέπει ή δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα να αναλάβει την εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ζώνης 

του Ευρώ;”. Όµως παρότι υπάρχει διάχυτο αυτό το δίληµµα τα τελευταία χρόνια στο 

πλαίσιο της Ευρωζώνης µε πολλά επιχειρήµατα τόσο υπέρ όσο και κατά της 

ανάληψης αυτών των καθηκόντων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα 

πρότεινα να αντιµετωπίζαµε το όλο γεγονός από µια εντελώς διαφορετική οπτική 

γωνία. 

Το σηµαντικό λοιπόν είναι να αποφασίσουµε αρχικά ποια χαρακτηριστικά 

θέλουµε αλλά και χρειαζόµαστε ως µέλη της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης 

να έχει ένας σύγχρονος επόπτης έτσι ώστε να µπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις 

και εξελίξεις µιας σύγχρονης, ταχύτατα εξελισσόµενης οικονοµίας. Αφού 

προσδιορίσουµε τα χαρακτηριστικά του νέου αυτού επόπτη, θα πρέπει να θέσουµε 

τους στόχους που θα πρέπει να εκπληρώσει, τα καθήκοντα που θα αναλάβει, αλλά 

και πως θα διοικείται τελικά αυτός ο οργανισµός. Έχοντας αποφασίσει για τα 

χαρακτηριστικά, τους στόχους, τα καθήκοντα και τον τρόπο διοίκησης του 

σύγχρονου επόπτη τότε θα είµαστε σε θέση να αποφασίσουµε ποιος οργανισµός είναι 

τελικά ικανός να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες αλλά και απαιτήσεις των 

πολιτών και των επιχειρήσεων της Ζώνης του Ευρώ. 

Ο σύγχρονος λοιπόν αυτός εποπτικός οργανισµός θα πρέπει σίγουρα να είναι 

ανεξάρτητος από πολιτικές και οικονοµικές παρεµβάσεις, να λογοδοτεί στο ευρύ 

κοινό αλλά µε τρόπο δηµοκρατικό για τα πεπραγµένα και να λειτουργεί µε τρόπο 

απόλυτα διαφανή. 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων του εποπτικού 

φορέα, κανένα µέλος των οργάνων λήψεως αποφάσεων δεν θα πρέπει να ζητά ή να 

δέχεται υποδείξεις από κοινοτικά όργανα, κυβερνήσεις κρατών - µελών ή και από 

οποιονδήποτε άλλο οργανισµό. Ταυτόχρονα βέβαια οι κυβερνήσεις των κρατών -

µελών όπως και οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί οφείλουν αν χρειάζονται ένα 
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πραγµατικά ανεξάρτητο επόπτη να πάψουν να σκέφτονται ή να επιδιώκουν κάθε 

µορφής παρέµβαση. 

Η ανεξαρτησία του εποπτικού φορέα, όπως και του φορέα που ασκεί τη 

νοµισµατική πολιτική της Ευρωζώνης, πρέπει να είναι σε πολλαπλά επίπεδα :  

α) Καταστατική ανεξαρτησία, η οποία να απορρέει µέσα από µια επίσηµη συµφωνία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης νοµικά κατοχυρωµένη. 

β) Νοµική ανεξαρτησία, η οποία επίσης θα πρέπει να απορρέει µέσα από µια επίσηµη 

νοµική απόφαση ή διαδικασία. 

γ) Προσωπική ανεξαρτησία, η οποία θα πρέπει να προστατεύεται επαρκώς έτσι ώστε 

και τα µέλη των διοικητικών οργάνων να µπορούν να υλοποιούν το έργο τους 

απερίσκεπτα. 

δ) Λειτουργική ανεξαρτησία, η οποία θα αναφέρεται στη δυνατότητα του εποπτικού 

φορέα να χρησιµοποιεί όλα τα µέσα και τις αρµοδιότητες, για τα οποία είναι 

εξουσιοδοτηµένος να αποφασίζει αυτόνοµα πως και πότε θα τα χρησιµοποιήσει. 

ε) Οικονοµική και οργανωτική ανεξαρτησία που να της δίνει την ευχέρεια και τη 

δυνατότητα να εκτελεί τα καθήκοντα της όπως απαιτείται από το ευρύ κοινό και της 

απαιτήσεις της αγοράς, έχοντας βέβαια το κατάλληλο προσωπικό για την υλοποίηση 

όλων των παραπάνω. 

Ο βαθµός ανεξαρτησίας που θα απολαµβάνει ο νέος εποπτικός φορέας, θα 

πρέπει να ισοσταθµίζεται µε λογοδοσία τόσο στο ευρύ κοινό της Ευρωζώνης, όσο 

και στους δηµοκρατικούς θεσµούς. Από τη στιγµή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

αποτελεί το µοναδικό ευρωπαϊκό όργανο που αποτελείται από δηµοκρατικά 

εκλεγµένους αντιπροσώπους, τότε αυτό µπορεί να καλύψει πλήρως την έννοια της 

δηµοκρατικής λογοδοσίας. 

Η δηµοκρατική λογοδοσία του εποπτικού φορέα είναι απαραίτητη όχι µόνο 

ως αντιστάθµισµα στο βαθµό ανεξαρτησίας που θα δοθεί αλλά και κυρίως γιατί 

µπορεί να αποτελέσει βασική προϋπόθεση για τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση του 

εποπτικού φορέα. Επειδή οι αποφάσεις και ο τρόπος λειτουργίας του εποπτικού 

φορέα επηρεάζουν τις ζωές εκατοµµυρίων ανθρώπων καθηµερινά δεν θα πρέπει σε 

καµιά περίπτωση να αµφισβητείται η δηµοκρατική του νοµιµοποίηση. 
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Ο εποπτικός οργανισµός που θα αναλάβει το έργο τη προληπτικής εποπτείας 

της Ευρωζώνης θα πρέπει να απολαµβάνει αυτή τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση µε 

έναν ακόµα τρόπο, θα πρέπει να αποτελεί ένα θεσµικό κοινοτικό όργανο, όπου η 

Ιδρυτική του Συνθήκη θα υπογραφτεί από τους αρχηγούς των κρατών -µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια θα ψηφιστεί από τα εθνικά κοινοβούλια. Με 

αυτόν τον τρόπο έµπρακτα οι χώρες -µέλη θα έχουν εκχωρήσει στον εποπτικό φορέα 

το δικαίωµα άσκησης της προληπτικής εποπτείας υπό καθεστώς ανεξαρτησίας. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του εποπτικού φορέα θα πρέπει να λογοδοτεί 

συλλογικά για όλες τις αποφάσεις που λαµβάνονται. Ο Πρόεδρος, σίγουρα, και ίσως 

και κάποια ακόµα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα πρέπει να αιτιολογούν και 

να εξηγούν τουλάχιστον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις συλλογικές αποφάσεις του 

οργάνου που εκπροσωπούν. Όµως για να υπάρξει πραγµατική λογοδοσία θα πρέπει 

να υπάρχει και ένας συγκεκριµένος στόχος που θα έχει ο εποπτικός φορέας. 

Ταυτόχρονα θα πρέπει να ορισθούν εξαρχής και άλλοι τρόποι λογοδοσίας του 

εποπτικού φορέα προς το ευρύτερο καλό της Ευρωζώνης, έτσι ώστε να είναι δυνατή 

η αξιολόγηση του έργου του. Θα πρέπει πιθανόν να πραγµατοποιεί τις δηµοσιεύσεις 

της σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ενώ παράλληλα τα 

µέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων να πραγµατοποιούν οµιλίες σε όλα τα κράτη -

µέλη µε σκοπό να εξηγούν και να αιτιολογούν τις αποφάσεις του στο ευρύ κοινό. 

Φυσικά υπάρχουν πολλοί ακόµα τρόποι, δηµοκρατικοί τρόποι λογοδοσίας του 

εποπτικού φορέα προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, οι οποίοι θα πρέπει να 

θεσπιστούν, να ψηφιστούν και φυσικά να επικοινωνηθούν. 

Η δηµοκρατική λογοδοσία για τον εποπτικό φορέα αποτελεί το αντίβαρο του 

υψηλού βαθµού ανεξαρτησίας που θα του δοθεί µέσα από µια νοµικά θεσπισµένη 

Ιδρυτική Συνθήκη. Όµως, η διαφάνεια αποτελεί το σηµαντικότερο συστατικό για τη 

σωστή λειτουργία της λογοδοσίας. Στην πραγµατικότητα η προσπάθεια του 

εποπτικού φορέα για λογοδοσία θα περνάει µέσα από τη διαφάνεια της. 

Η διαφάνεια αποτελεί µια πολύ σηµαντική συνιστώσα στην άσκηση της 

προληπτικής εποπτείας στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ, καθώς θα συντελέσει 

σηµαντικά στην προσπάθεια του εποπτικού φορέα να εξηγήσει τις ενέργειες που 

γίνονται αλλά και το σκεπτικό των αποφάσεων που λαµβάνονται µε έναν τρόπο 
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ανοιχτό, σαφή και έγκυρο. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να προσπαθήσει ο 

εποπτικός φορέας να γίνεται ολοένα πιο κατανοητός και αξιόπιστος στο κοινό. 

Η αποτελεσµατικότητα του εποπτικού φορέα θα επηρεαστεί αισθητά από την 

διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας του στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Για να συµβεί 

βέβαια αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο στόχος του εποπτικού φορέα καθώς 

επίσης τα µέσα και οι µέθοδοι εκπλήρωσης του. Η διαδροµή αυτή ίσως καταφέρει να 

δώσει στον εποπτικό αυτό οργανισµό ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό ακόµα, την 

αξιοπιστία. Στην προσπάθεια αυτή θα συντελέσει τόσο η ανακοίνωση του στόχου του 

επόπτη στο ευρύ κοινό όσο και η ποσοτικοποίηση του. 

Επιπλέον, ο εποπτικός αυτός οργανισµός για να µπορεί να επιτύχει ένα 

σεβαστό βαθµό διαφάνειας θα πρέπει να χρησιµοποιήσει άµεσα διάφορα µέσα 

επικοινωνίας µε το κοινό αλλά και µε την αγορά. Θα πρέπει πιθανόν ο Πρόεδρος του 

να θεσπίσει µια µηνιαία συνέντευξη τύπου όπου θα συνοψίζεται η στρατηγική και οι 

αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την επίτευξη του στόχου. Χρήσιµο βέβαια θα ήταν 

αν υπήρχε ένα Μηνιαίο ∆ελτίο το οποίο θα ενηµέρωνε γενικότερα το κοινό για το 

γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά το ρόλο του 

επόπτη σε αυτό. Η ενηµέρωση βέβαια από το δικτυακό τόπο σε καθηµερινή βάση σε 

όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι µια ακόµα πρόταση στα 

πλαίσια άσκησης των καθηκόντων µε διαφανείς διαδικασίες. Προτάσεις σίγουρα 

υπάρχουν πολλές ακόµα, το θέµα όµως είναι ότι ο εποπτικός φορέας θα πρέπει να τις 

αποφασίσει, να τις θεσπίσει, να τις επικοινωνήσει και να τις υλοποιήσει. 

Σε έναν πιθανά υπερεθνικό εποπτικό οργανισµό που θα απολαµβάνει πλήρη 

ανεξαρτησία από οποιασδήποτε µορφής παρέµβαση των κοινωνικών οργάνων ή 

οργάνων των κρατών -µελών, οφείλει να δίνει εξηγήσεις µε µεγάλη λεπτοµέρεια στις 

αποφάσεις που λαµβάνει στο κοινό, ενώ πάνω από όλα θα πρέπει να λειτουργεί και 

να αποφασίζει στηριζόµενος στις αρχές της δηµοκρατίας. 

Η απόφαση, λοιπόν, για την ίδρυση ενός εποπτικού οργανισµού στα πλαίσια 

της Ζώνης του Ευρώ θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέσα από µια Ιδρυτική Συνθήκη, 

την οποία θα ψηφίσουν και θα υπογράψουν οι αρχηγοί των κρατών - µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή οι ηγέτες που έχουν εκλεγεί δηµοκρατικά ως 

εκπρόσωποι των χωρών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρήσιµο θα ήταν επίσης, 
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στα πλαίσια του δηµοκρατικού τρόπου λειτουργίας του εποπτικού φορέα, ο στόχος 

του να προσδιοριστεί µέσα από την Ιδρυτική του Συνθήκη, ο οποίος θα γίνει 

αποδεκτός και θα ψηφιστεί από τους δηµοκρατικά εκλεγµένους εκπροσώπους των 

χωρών µελών της Ευρωπαϊκής ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Επίσης τα µέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων του εποπτικού φορέα, θα 

πρέπει να επιλέγονται και αυτοί µε δηµοκρατικό τρόπο. Επειδή ίσως η εκλογή τους 

κατευθείαν από το κοινό της ευρωπαϊκής ένωσης να µην είναι εύκολη, όµως αυτή η 

διαδικασία µπορεί εύκολα να αντικατασταθεί µε την επιλογή τους να 

πραγµατοποιείται από τις κυβερνήσεις των χωρών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με αυτόν τον τρόπο τα µέλη διοικητικών οργάνων λήψης αποφάσεων του εποπτικού 

φορέα αντλούν τη δηµοκρατικότητά τους από το δηµοκρατικό τρόπο εκλογής των 

πολιτικών κυβερνήσεων που τους επέλεξαν. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι ο νέος εποπτικός φορέας για 

να µπορέσει να πετύχει τους στόχους του αλλά και για να γίνει αποδεκτός από το 

ευρύ κοινό και την αγορά θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, να λειτουργεί µε 

διαφάνεια, να αποφασίζει µε βάση τα κριτήρια της δηµοκρατίας αλλά και να 

λογοδοτεί τελικά στο κοινό για τις αποφάσεις του. Μέσα από αυτά τα τέσσερα 

αλληλένδετα χαρακτηριστικά ο εποπτικός φορέας οφείλει να κατακτήσει ένα πέµπτο 

χαρακτηριστικό, την αξιοπιστία. Κάθε οργανισµός πρέπει να δείχνει σε κάθε του 

απόφαση στο κοινό ότι είναι αξιόπιστος και µπορεί να πραγµατοποιήσει τον στόχο 

του. 

Κάθε εποπτικός φορέας για να µπορεί να γίνει κάποια στιγµή αξιόπιστος στην 

πράξη θα πρέπει να αποφασίσει και να επικοινωνήσει στο κοινό και την αγορά τους 

αντικειµενικούς του στόχους. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να αποφασιστούν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο να ανακοινωθούν επίσηµα στο κοινό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

µε κάθε δυνατό µέσο επικοινωνίας αλλά και να εξηγούν γιατί επιλέχθηκαν αυτοί οι 

στόχοι. 

Ένας, λοιπόν, υπερεθνικός φορέας στα πλαίσια της ζωής του ευρώ µπορεί να 

έχει τέσσερις (4) βασικούς στόχους: 

1. Να διατηρήσει την αυτοπεποίθηση της αγοράς 
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2. Να αυξήσει ή να ενισχύσει τη γνώση των πολιτών σε θέµατα που αφορούν την 

καθηµερινή οικονοµική ζωή 

3. Να προστατεύει διαρκώς τους καταναλωτές 

4. Να µειώσει το οικονοµικό έγκληµα. 

Η διατήρηση της αυτοπεποίθησης της αγοράς αποτελεί έναν σηµαντικό λίθο 

στην προσπάθεια για ένα πετυχηµένο οικονοµικό σύστηµα. Όταν  µάλιστα συζητάµε 

για ένα οικονοµικό σύστηµα το οποίο επεκτείνεται σε όλη την έκταση της 

ευρωπαϊκής ένωσης θα πρέπει το αίσθηµα της αυτοπεποίθησης να διατηρείται 

ακέραιο χωρίς αµφισβητήσεις από χώρα σε χώρα. Όταν η αυτοπεποίθηση διατηρείται 

σε καλό επίπεδο το κοινό και οι άνθρωποι της αγοράς θα είναι πρόθυµοι να 

συµµετέχουν σε εµπορικές πράξεις των χρηµαταγορών χρησιµοποιώντας τις 

υπηρεσίες και τα προϊόντα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

∆ιατηρώντας  την αυτοπεποίθηση της αγοράς, οι συµµετέχοντες µπορούν να 

πιστέψουν ότι το οικονοµικό σύστηµα είναι σταθερό αλλά και θα παραµείνει έτσι στο 

µέλλον δηµιουργώντας προσδοκίες για αυτή την αγορά. Η επίτευξη του πρώτου 

αυτού στόχου του εποπτικού φορέα µπορεί να επιτευχθεί µε τους εξής δύο τρόπους 

και στρατηγικές: 

(α) Εµποδίζοντας ή αποτρέποντας οποιαδήποτε υλική και µη ζηµιά στη φήµη του 

ευρωπαϊκού οικονοµικού συστήµατος, η οποία µπορεί να επιτευχθεί από κατάρρευση 

µεµονωµένου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ή χρηµατοπιστωτικών οµίλων µιας 

αγοράς. 

(β) Εξηγώντας τη βάση στην οποία θα στηριχθεί η αυτοπεποίθηση του ευρωπαϊκού 

οικονοµικού συστήµατος, γνωστοποιώντας στο κοινό τι πραγµατικά µπορεί να 

επιτύχει ο εποπτικός φορέας. 

Μέσα από τον στόχο της διατήρησης της αυτοπεποίθησης ο εποπτικός φορέας 

θα πρέπει να εξηγήσει στο κοινό ότι είναι αδύνατο να αποφευχθούν όλες οι πιθανές 

καταρρεύσεις χρηµατοπιστωτικών οργανισµών του οικονοµικού συστήµατος. Το 

κοινό θα πρέπει να ενηµερωθεί ότι η επίτευξη ενός στόχου που θα αναφέρεται σε 

µηδέν καταρρεύσεις είναι ένας άπιαστος στόχος, καθώς οι αλλαγές και οι 

αναταράξεις στις χρηµαταγορές είναι καθηµερινές. Αυτό που θα πρέπει να θέσει ως 

πραγµατικό στόχο ο εποπτικός φορέας είναι να βρει τους τρόπους να εκµηδενίσει 
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προοδευτικά το αντίκτυπο των καταρρεύσεων των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών 

στην αυτοπεποίθηση των αγορών και του κοινού. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να 

υπάρχει πολύ καλή συνεργασία τόσο µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και 

µε το Συµβούλιο των Υπουργών Οικονοµικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να 

µπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα του οικονοµικού συστήµατος. 

Όσον αφορά τη γνώση των πολιτών, ο εποπτικός φορέας θα πρέπει να θεωρεί 

ως δεδοµένο ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι 

σε θέση να αντιληφθεί το οικονοµικό σύστηµα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

του προσφέρονται και πως όλα αυτά σχετίζονται µε τις οικονοµικές του ανάγκες. 

Αρκετοί καταναλωτές είναι πιθανό να µην επιλέγουν το κατάλληλο προϊόν ή 

υπηρεσία µε βάση τις ανάγκες τους και βέβαια ούτε στην κατάλληλη τιµή. Επιπλέον, 

κάποιοι από αυτούς ίσως δεν καταλαβαίνουν πλήρως τους όρους κάτω από τους 

οποίους τους προσφέρονται προϊόντα και υπηρεσίες, χάνοντας έτσι τη δυνατότητα να 

συνειδητοποιήσουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των προϊόντων που 

τους προσφέρουν. Σε αυτή την περίπτωση ο εποπτικός οργανισµός θα πρέπει να 

θέσει ως πρωταρχικό στόχο:  

(α) να αναπτύξει τη γενικότερη οικονοµική γνώση του κοινού και  

(β) να αναπτύξει τις πληροφορίες που µπορούν να είναι διαθέσιµες στο ευρύ 

κοινό. 

Η ανάπτυξη της γενικότερης οικονοµικής γνώσης και φιλοσοφίας του κοινού 

µπορεί να αναπτυχθεί µέσα από συγκεκριµένα προγράµµατα που θα είναι σε θέση να 

βοηθήσουν το κοινό να αποκτήσει γνώση και ικανότητες που χρειάζεται για να 

µπορεί να κατανοήσει καλύτερα τις πληροφορίες που δέχεται σχετικά µε οικονοµικές 

υπηρεσίες που του προσφέρονται. Ταυτόχρονα, θα πρέπει ο εποπτικός φορέας να 

δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες 

γενικές πληροφορίες και να δώσει τα κίνητρα στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να 

αυξήσουν τη διαθεσιµότητα αλλά και την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχουν. 

Ένας νέος εποπτικός φορέας θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην κάλυψη 

ενός σεβαστού αριθµού κενών που µπορεί να υπάρχουν στο ευρύτερο κοινό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να καταλαβαίνει καλύτερα τα καταναλωτικά οικονοµικά 

προϊόντα που προσφέρονται από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Η καλύτερη γνώση 
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των οικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών µπορεί να συντελέσει ταυτόχρονα στην 

επίτευξη και του επόµενου στόχου που είναι η προστασία των καταναλωτών. 

Κάθε εποπτικός φορέας θα πρέπει να στοχεύει στην παροχή ενός 

ικανοποιητικού βαθµού προστασίας του καταναλωτή. Ο καταναλωτής στα πλαίσια 

της λειτουργίας της αγοράς µπορεί να αντιµετωπίσει διάφορες µορφές κινδύνου, οι 

οποίες µπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

(α) Φυσιολογικός κίνδυνος από την κατάρρευση ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, 

η οποία προήλθε είτε από κακή διαχείριση και διοίκηση ή από έλλειψη κεφαλαίου. 

(β) Κίνδυνος που προέρχεται από δόλο που µπορεί να υπάρχει στη διαχείριση των 

πληροφοριών από τη διοίκηση του κάθε οργανισµού. 

(γ) Κίνδυνος που δηµιουργείται από την πολυπλοκότητα του προϊόντος. Στην 

περίπτωση αυτή ο καταναλωτής µπορεί να έχει προχωρήσει στην αγορά ενός 

οικονοµικού προϊόντος ή υπηρεσίας του όρους του οποίου δεν κατανόησε σωστά 

λόγω πολυπλοκότητας ή τελικά αυτό το προϊόν δεν ταίριαζε σωστά στις ανάγκες του. 

(δ) Κίνδυνος που προέρχεται από την απόδοση του προϊόντος. Σε αυτή την 

περίπτωση απλά το προϊόν δεν έχει αποδώσει όσα πίστευε ότι θα αποδώσει ο 

καταναλωτής ή υπόσχονταν ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός. 

 Ο εποπτικός  φορέας έχει την υποχρέωση να καθορίσει και να µειώσει τον 

φυσιολογικό κίνδυνο, τον κίνδυνο από δόλο και κάποιες πτυχές του κινδύνου που 

προέρχονται από την πολυπλοκότητα του προϊόντος. ∆εν είναι σίγουρα στις 

αρµοδιότητες του εποπτικού φορέα να προστατεύσει τον καταναλωτή από τον 

κίνδυνο της απόδοσης ενός προϊόντος καθώς ο κάθε καταναλωτής είναι ελεύθερος να 

επιλέξει όποιο προϊόν επιθυµεί έχοντας αναλάβει επιπλέον ρίσκο. Μέσα από τον 

στόχο της γνώσης της αγοράς και των προϊόντων της από τον καταναλωτή, ο 

εποπτικός φορέας θα πρέπει να φροντίσει ο καταναλωτής να µπορεί να κατανοήσει 

καλύτερα τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που εµπεριέχονται στις επενδύσεις. 

Το επίπεδο προστασίας που µπορεί να παρέχει ένας εποπτικός οργανισµός 

εξαρτάται από το επίπεδο γνώσης της αγοράς από τους καταναλωτές. Οι 

επαγγελµατίες της αγοράς σίγουρα χρειάζονται λιγότερη προστασία από ότι οι 

ερασιτέχνες καταναλωτές. 
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Η αυτοπεποίθηση της αγοράς και η προστασία του καταναλωτή χάνουν 

σηµαντικά από τη σηµαντικότητά τους αν το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και τα 

ιδρύµατά του κινδυνεύουν από οικονοµικά εγκλήµατα. Ο εποπτικός φορέας, λοιπόν, 

θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να µειώσει την έκταση στην οποία είναι πιθανό οι 

οργανισµοί που βρίσκονται υπό την εποπτεία του να συνδέονται µε το οικονοµικό 

έγκληµα. 

Οι τρεις κυριότεροι τύποι οικονοµικού εγκλήµατος που ένας εποπτικός 

φορέας οφείλει να αντιµετωπίσει είναι: 

(α) Το ξέπλυµα χρήµατος 

(β) ∆όλος στα οποία συµπεριλαµβάνεται και το ηλεκτρονικό οικονοµικό έγκληµα 

όπως βέβαια και το δόλιο µάρκετινγκ σχετικά µε την απόδοση επενδυτικών 

προϊόντων 

(γ) Αποτυχία παρακολούθησης της αγοράς του οικονοµικού εγκλήµατος, στα οποία 

συµπεριλαµβάνεται και η εσωτερική πληροφόρηση. 

 Ο εποπτικός φορέας θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην παρεµπόδιση 

των τριών παραπάνω µορφών οικονοµικού εγκλήµατος έτσι ώστε να αυξηθεί η 

αποτελεσµατικότητά του γενικότερα στην αγορά. Θα πρέπει να περιορίσει την 

ένταση της λειτουργίας οργανισµών που συντελούν στο ξέπλυµα χρήµατος ενώ 

οφείλει να περιορίσει και άλλες µορφές οικονοµικού εγκλήµατος που σχετίζονται µε 

πιστωτικές κάρτες. Σε αυτή την περίπτωση για να γίνει πιο αποτελεσµατικός οφείλει 

να συνεργαστεί και µε οργανισµούς όπως η αστυνοµία, τα Υπουργεία Εµπορίου, τα 

Υπουργεία Οικονοµικών και φυσικά τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. 

Συνοψίζοντας τους στόχους που µπορεί να έχει ένας εποπτικός φορέας θα 

πρέπει  να σηµειωθεί ότι εδώ παρουσιάστηκαν οι τέσσερις (4) πρωταρχικοί στόχοι 

ενώ µπορεί να υπάρχουν πολλοί ακόµα δευτερεύοντες. Όσοι όµως και αν είναι οι 

στόχοι αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ο ίδιος ο εποπτικός φορέας να 

προσδιορίσει σε κάθε φάση, χρονιά υλοποίησης, τι θεωρείται επιτυχία και τι 

αποτυχία. Στην περίπτωση που οι στόχοι συνδεθούν και µε το επιθυµητό αποτέλεσµα 

τότε ο εποπτικός φορέας θα µπορέσει να γίνει αξιόπιστος τόσο στο κοινό όσο και 

στην ίδια την αγορά που θα πρέπει να γνωρίζει πλέον ότι µπορεί να εκτελεί 

αποτελεσµατικά τα καθήκοντά του. 
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Ο νέος υπερεθνικός εποπτικός φορέας θα πρέπει ταυτόχρονα µε όλα τα 

παραπάνω να καθορίσει το διοικητικό σχήµα µε το οποίο θα λειτουργεί και θα 

χαράζει τη στρατηγική για την επίτευξη των στόχων του. Εδώ τα ερωτήµατα που 

τίθενται άµεσα είναι ποιοι θα συµµετέχουν σε αυτό το διοικητικό σχήµα, από ποιόν 

θα επιλεγούν, µε ποια κριτήρια, πόσα θα είναι τα πρόσωπα, ποια θα είναι η διάρκεια 

της θητείας τους, αν η θητεία θα είναι ανανεώσιµη και ποιο θα είναι το 

οργανόγραµµα αυτού του οργανισµού. 

Το διοικητικό σχήµα και τα όργανα λήψης αποφάσεων του εποπτικού φορέα 

θα εξαρτηθούν σε πολύ µεγάλο βαθµό από τα κράτη – µέλη που θα συµµετάσχουν 

τελικά σε αυτόν τον οργανισµό. Για να µπορεί όµως ο εποπτικός αυτός οργανισµός 

να λειτουργεί στα πλαίσια της δηµοκρατίας θα πρέπει κατά αρχήν να συµµετέχουν 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκπρόσωποι από όλους τους εποπτικούς φορείς των 

κρατών – µελών. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των τοπικών εποπτικών οργανισµών θα 

πρέπει να επιλέγονται είτε µε ψηφοφορία από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που ανήκουν 

είτε από την κυβέρνηση που αποτελεί ένα δηµοκρατικά εκλεγµένο σώµα. 

Η συµµετοχή και το δικαίωµα ψήφου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αλλά και 

στα υπόλοιπα όργανα λήψης αποφάσεων θα πρέπει να είναι προσωπικό και δεν θα 

µπορεί να εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο. Αν για κάποιο λόγο ένα µέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν παρίσταται στις συνεδριάσεις του, τότε θα πρέπει να 

αντικαθίστανται από κάποιον άλλον εκπρόσωπο του εποπτικού φορέα της χώρας που 

εκπροσωπεί. Αν ο εποπτικός φορέας στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ δεν είναι η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τότε σίγουρα ο Πρόεδρος της τελευταίας θα πρέπει  

να έχει το δικαίωµα συµµετοχής στις συνεδριάσεις του εποπτικού οργανισµού, όπως 

επίσης δικαίωµα συµµετοχής θα πρέπει να έχουν τόσο ο Πρόεδρος του ECOFIN όσο 

και ένα µέλος της COMMISSION.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θα πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά το 

µήνα για να εκπληρώνει τα καθήκοντά του που θα είναι:  

(1) Χάραξη κατευθυντηρίων γραµµών και στρατηγικών λαµβάνοντας τις 

απαραίτητες αποφάσεις για την εκπλήρωση των στόχων που έχουν ανατεθεί,              
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 (2) ∆ιαµόρφωση εποπτικής πολιτικής για το σύνολο των χωρών που 

επιβλέπει αλλά και εξειδικευµένων περιπτώσεων όποτε υφίσταται ανάγκη να συµβεί 

αυτό. 

Το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο θα πρέπει να συνεδριάζει εκτάκτως κάθε φορά που 

οι συνθήκες το απαιτούν, καθώς στόχος του είναι η µείωση των πιθανών 

καταρρεύσεων ενός χρηµατοπιστωτικού οργανισµού ή χρηµατοπιστωτικού οµίλου. 

Φυσικά το εύρος των καθηκόντων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να είναι πολύ 

µεγαλύτερο αλλά εδώ παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και αρµοδιότητες που θα 

πρέπει να διακατέχουν το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων ενός εποπτικού 

οργανισµού. 

Στα πλαίσια του δηµοκρατικού τρόπου λειτουργίας του επόπτη τα όργανα 

λήψης αποφάσεων θα πρέπει να λειτουργούν µε τη βασική αρχή “ένα άτοµο, µία 

ψήφος”, γεγονός που σηµαίνει ότι εκτός από συγκεκριµένες αποφάσεις που 

χρειάζεται ειδική πλειοψηφία, ενώ οι ψήφοι δεν πρέπει να είναι σταθµισµένες. Αυτός 

ο τρόπος ψηφοφορίας θα δηµιουργήσει το αίσθηµα ότι τα µέλη των οργάνων λήψης 

αποφάσεων δεν εκπροσωπούν ούτε τις χώρες ούτε τα εποπτικά ιδρύµατα από τα 

οποία προέρχονται αλλά λειτουργούν µε βάση το ενδιαφέρον τους για όλη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρήσιµο θα ήταν τα όργανα λήψης αποφάσεων να µπορούν να 

λαµβάνουν αποφάσεις µε απλή πλειοψηφία έτσι ώστε να υπάρχει ταχύτητα και 

άµεση ανταπόκριση στις προκλήσεις της αγοράς.   

Όλα τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σηµασία από τη στιγµή που η 

χρηµατοοικονοµική σταθερότητα θεωρείται δηµόσιο αγαθό. Συνεπώς, η δηµιουργία 

ενός εποπτικού οργανισµού που θα συντελεί στην αποφυγή των συστηµικών απειλών 

είναι απαραίτητο καθώς το κοινωνικό κόστος από την κατάρρευση µιας τράπεζας θα 

είναι πολύ µεγαλύτερο από το ιδιωτικό κόστος. Επιπλέον το δυνητικό αυτό 

κοινωνικό κόστος είναι µια παράµετρος η οποία δεν συνυπολογίζεται στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων από µια τράπεζα. Το κοινωνικό κόστος από την κατάρρευση µιας 

τράπεζας είναι σηµαντικό γιατί η κατάρρευση αποτελεί συστηµική απειλή η οποία 

είναι ανάλογη του µεγέθους του τραπεζικού ιδρύµατος.   

Αυτό συµβαίνει γιατί οι τράπεζες συνδέονται µεταξύ τους µέσω της 

διατραπεζικής αγοράς όπου η µία δανείζεται από την άλλη στην προσπάθειά τους να 
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εξοµαλύνουν τις διακυµάνσεις της ρευστότητάς τους. Στην περίπτωση αιφνίδιας 

αδυναµίας µιας τράπεζας να αντιµετωπίσει τις υποχρεώσεις της µπορεί να 

προκαλέσει προβλήµατα σηµαντικά στο σύνολο του χρηµατοοικονοµικού 

συστήµατος. 

 Οι τράπεζες από την πλευράς τους έχουν πολύ µεγάλες αδυναµίες να 

προστατευτούν έναντι τέτοιων κινδύνων καθώς τα στοιχεία του παθητικού τους είναι 

περισσότερο ρευστοποιήσιµα σε σύγκριση µε τα στοιχεία του ενεργητικού τους. 

Επιπλέον το µεγαλύτερο µέρος του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου δεν είναι 

διαπραγµατεύσιµο στην αγορά ενώ ένας τραπεζικός πανικός θα οδηγούσε σε 

κατακόρυφη πτώση της αξίας των διαπραγµατεύσιµων στοιχείων του ενεργητικού.  

Στην περίπτωση που υποτεθεί ότι η πιθανότητα να προκληθεί συστηµική 

κρίση από την κατάρρευση µιας τράπεζας είναι πολύ µικρή, εάν τελικά αυτό συµβεί 

µπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό το κόστος αλλά και η γενικότερη κατάσταση του 

τραπεζικού συστήµατος πολύ σοβαρή.  Κάτω από αυτό το πρίσµα το κόστος του 

εποπτικού ελέγχου µπορεί να είναι επασφάλιστρο για την κάλυψη έναντι ενός 

ενδεχόµενου χαµηλής πιθανότητας. 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το κύριο βάρος του εποπτικού 

ελέγχου απευθύνεται στα τραπεζικά ιδρύµατα και λιγότερο στους υπόλοιπους 

χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς, καθώς παραδοσιακά οι τράπεζες αποτελούν τον 

πυρήνα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Οι τράπεζες αποτελούν το βασικό 

κανάλι µέσω του οποίου οι αποταµιεύσεις µετατρέπονται σε πιστώσεις, γεγονός που 

δείχνει ότι µια πιθανή κατάρρευσή τους µπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερο την 

οικονοµία από ότι η κατάρρευση άλλων χρηµατοοικονοµικών οργανισµών. 

Παράλληλα µε τις τράπεζες ενδυναµώνεται ο ρόλος και των υπόλοιπων 

χρηµατοοικονοµικών οργανισµών, όµως οι εποπτικοί κανόνες παραµένουν 

αυστηρότεροι για τους τραπεζικούς οργανισµούς. Αυτό συµβαίνει γιατί τα στοιχεία 

του ενεργητικού των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αµοιβαίων κεφαλαίων 

και ασφαλιστικών ταµείων είναι στο σύνολό τους άµεσα ρευστοποιήσιµα στις 

αγορές. Ταυτόχρονα στους συγκεκριµένους οργανισµούς δεν υφίσταται κάποια 

µορφή εγγύησης των αποταµιεύσεων ή κάποιος µηχανισµός ανάλογος µε τα δάνεια 
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ύστατης προσφυγής µε αποτέλεσµα να µην υφίστανται προβλήµατα που συνδέονται 

µε τον ηθικό κίνδυνο. 

Σε παγκόσµιο επίπεδο έχουµε ήδη συζητήσει και αναλύσει το ρόλο της 

Επιτροπής Βασιλείας στον τοµέα της προληπτικής εποπτείας. Ιδιαίτερα σηµαντικό 

είναι το γεγονός όµως ότι η Τραπεζική Επιτροπή της Βασιλείας δεν αποτελεί µια 

υπερεθνική εποπτική αρχή αλλά ένα forum χωρίς νοµική εξουσία, η οποία λειτουργεί 

υπό την αιγίδα της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (Bank of International 

Settlements). Τα συµπεράσµατά της δεν έχουν νοµική ισχύ αλλά αποσκοπούν στη 

διαµόρφωση γενικών εποπτικών κατευθύνσεων και βέλτιστων πρακτικών. Η 

Επιτροπή Βασιλείας συνεδριάζει τακτικά 4 φορές το χρόνο και περιλαµβάνει 30 

περίπου τεχνικές οµάδες εργασίας δηµοσιεύοντας πολλά συµβουλευτικά κείµενα. 

Όπως διατυπώθηκε, η Επιτροπή Βασιλείας δεν διαθέτει νοµική ισχύ, οπότε 

δεν αποτελεί η ίδια κανονιστική ή εποπτική εξουσία. Στην πραγµατικότητα 

λειτουργεί µε βάση την παραδοχή ότι οι συµµετέχουσες εθνικές αρχές θα λαµβάνουν 

κάθε φορά τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να εφαρµόζονται στην πράξη οι 

αποφάσεις της. Η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας υποβάλλει τα 

πορίσµατά της στους ∆ιοικητές “της οµάδας των 10” και επιδιώκει την έγκριση και 

τη δέσµευση όλων των οργανισµών που συµµετέχουν σε αυτή. 

Στα πλαίσια όµως της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι εξελίξεις στη δοµή των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, το µέγεθος αυτών αλλά και οι λειτουργίες τους, 

καθηµερινά αλλάζουν χρειάζεται πλέον ένας εποπτικός οργανισµός και όχι απλά ένα 

forum. Ο εποπτικός αυτός οργανισµός θα πρέπει σίγουρα να έχει νοµική 

προσωπικότητα άρα και οι αποφάσεις του νοµική ισχύ και όχι απλά συµβουλευτικό 

χαρακτήρα. Τα παραπάνω σε καµία περίπτωση δεν µειώνουν το έργο και τον ρόλο 

της Επιτροπής Βασιλείας αλλά µάλλον αυξάνουν και την ισχύ της και το ρόλο της 

στα πλαίσια της προληπτικής εποπτείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται έναν 

εποπτικό οργανισµό ο οποίος θα συνεργάζεται µε την Επιτροπή Τραπεζικής 

Εποπτείας της Βασιλείας αλλά οι αποφάσεις του θα έχουν νοµική ισχύ και θα 

υλοποιούνται από τα κράτη-µέλη.  

Το σοβαρότερο πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπίσει ένας εποπτικός 

οργανισµός στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράξη είναι οι διαφορές που 
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υπάρχουν στις εποπτικές πρακτικές από χώρα σε χώρα. Εάν δεν υπάρξουν πιο 

συγκεκριµένα πρότυπα για σαφέστερη συνεργασία µεταξύ των αρχών των χωρών 

δύσκολα θα διασφαλιστεί η συνεπής και οµοιόµορφη εφαρµογή των νέων προτάσεων 

της Επιτροπής της Βασιλείας. 

Ακόµα λοιπόν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελεί µια ειδική περίπτωση 

όπου µπορεί να πραγµατοποιηθεί η διεθνής συνεργασία λόγω του ότι διαθέτει 

εναρµονισµένη κοινοτική νοµοθεσία τόσο για τον τραπεζικό τοµέα όσο και για τους 

τοµείς της κεφαλαιαγοράς και των ασφαλειών, αλλά και λόγω της σηµαντικής 

ενοποίησης των χρηµαταγορών και των κεφαλαιαγορών µετά την εισαγωγή του 

ενιαίου νοµίσµατος χρειάζεται πραγµατικά ένας εποπτικός οργανισµός που θα έχει 

την ισχύ να υλοποιήσει προτάσεις της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της 

Βασιλείας. Σε ένα τέτοιο ενοποιηµένο περιβάλλον θα ήταν χρήσιµο να υπάρξει και 

µια σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών. 

Στην πράξη η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας µέσα από τις 

προτάσεις της βάζει δυο βασικές προτεραιότητες. Επιδιώκει, λοιπόν, εκτός από τη 

διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητα έτσι ώστε τόσο οι τράπεζες όσο και οι 

δανειζόµενοι να έχουν ισχυρό κίνητρο να καταγράφουν και να εµφανίζουν µε 

ειλικρίνεια την πραγµατικότητα αλλά και να διαχειρίζονται πιο ευεργετικά τους 

κινδύνους που αναλαµβάνουν µε τις δραστηριότητές τους.  

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή της Βασιλείας πιστεύει ότι η δηµιουργία ίσων όρων 

ανταγωνισµού σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο καθώς και η δίκαιη 

µεταχείριση των δανειζόµενων ανάλογα µε την αξιολογηµένη πιστοληπτική τους 

ικανότητα αποτελούν στοιχεία που οφείλει να παρέχει η αγορά σε όσους 

συµµετέχουν σε αυτήν. Για να αποκτήσουν πραγµατική αξία όµως όλες αυτές οι 

προτάσεις και οι κατευθύνσεις της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας 

στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται ο επόπτης που θα µπορέσει να τις 

πραγµατοποιήσει.  

Στην ανάλυση που προηγήθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια της έρευνας 

διατυπώθηκε εκτός των άλλων το δίλληµα αν η Κεντρική Τράπεζα µιας χώρας-

µέλους της Ευρωζώνης  πρέπει να συµµετέχει ή όχι στην προληπτική εποπτεία. Αν 

συµµετέχει, θα συµµετέχει σε όλο το φάσµα των χρηµατοπιστωτικών εργασιών ή 
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µόνο στις εργασίες που αφορούν τον τραπεζικό τοµέα; Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει 

επισηµανθεί για ακόµα µια φορά ότι σε περίπτωση κρίσης, όταν υπήρξε στο 

παρελθόν, µόνο η Κεντρική Τράπεζα ήταν αυτή που µπόρεσε να λειτουργήσει ως 

“∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής” ακόµα και αν ο εποπτικός φορέας ήταν κάποιος 

άλλος οργανισµός.  

Το γεγονός αυτό από µόνο του δείχνει τη βαρύτητα του ρόλου της Κεντρικής 

Τράπεζας στο εποπτικό σύστηµα ενός χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Χωρίς να 

υποβαθµίζουµε τα επιχειρήµατα που έχουν αναπτυχθεί υπέρ του διαχωρισµού των 

αρµοδιοτήτων της νοµισµατικής πολιτικής και της προληπτικής εποπτείας από την 

Κεντρική Τράπεζα, τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι η Κεντρική Τράπεζα της κάθε 

χώρας βρίσκεται στο κέντρο των χρηµατοοικονοµικών εξελίξεων έχοντας µάλιστα 

κάθε φορά εξέχοντα ρόλο και στην προληπτική εποπτεία των ιδρυµάτων της χώρας.  

Έχοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω ως βασική αρχή για τον ρόλο µιας 

Κεντρικής Τράπεζας στην προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων µιας 

χώρας τότε είναι πολύ εύκολο να αποφασίσει κάποιος για το δίληµµα αν η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή  κάποιος άλλος εξωτερικός οργανισµός είναι αυτός 

που µπορεί να λειτουργήσει ως υπερεθνικός φορέας στα πλαίσια της Ευρωζώνης. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχοντας ξεκινήσει τη λειτουργία της από το 

1993 ασκώντας τη νοµισµατική πολιτική στη Ζώνη του Ευρώ είναι ίσως τη 

συγκεκριµένη στιγµή ο µόνος οργανισµός που έχει τη δυνατότητα αλλά και την 

ικανότητα να αναλάβει µια τόσο δύσκολη και περίπλοκη λειτουργία όπως αυτή της 

προληπτικής εποπτείας του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.   

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µετά από 15 χρόνια λειτουργίας έχει 

κατακτήσει ένα πολύτιµο αγαθό για την ίδια, κυρίως όµως για το ευρύ κοινό αλλά 

και τους συµµετέχοντες στην αγορά, την αξιοπιστία. Η αξιοπιστία αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια που οφείλει να κάνει µια Κεντρική Τράπεζα για 

να ασκήσει προληπτική εποπτεία στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και να 

προστατεύσει την κοινωνία από τα επακόλουθα µιας κρίσης ή µιας πιθανής 

κατάρρευσης. 

Επαναφέροντας κάποια από τα στοιχεία που θα πρέπει να διακρίνουν έναν 

υπερεθνικό ευρωπαϊκό εποπτικό οργανισµό θα θυµηθούµε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 



 445 

και οι κάτοικοί της χρειάζονται από αυτόν να λειτουργεί ανεξάρτητα χωρίς 

δεσµεύσεις, να αποφασίζει µε διαφάνεια, να λογοδοτεί για τις αποφάσεις και τις 

κατευθύνσεις του όπως βέβαια να λειτουργεί, να αποφασίζει και να κατευθύνει 

στηριζόµενος στις αρχές της δηµοκρατίας. Όπως έχουµε ήδη αναλύσει από την 

ενότητα της νοµισµατικής πολιτικής η ανεξαρτησία, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η 

δηµοκρατικότητα είναι τα τέσσερα (4) βασικά χαρακτηριστικά στα οποία στηρίζει τη 

λειτουργία της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Τα τέσσερα (4) παραπάνω χαρακτηριστικά µπορεί µε διάφορους τρόπους να 

προβλέπονται µέσα από άρθρα της Ιδρυτικής Συνθήκης του Μάαστριχτ αλλά η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κατάφερε να τα υλοποιήσει αλλά και σε αρκετές 

φορές κατάφερε να τα επεκτείνει στην προσπάθεια της να ενηµερώνει το ευρύ κοινό 

και να γίνονται κατανοητές οι αποφάσεις της. ∆εν θα πρέπει επίσης να ξεχνάµε ότι 

για όλα τα παραπάνω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κριθεί από το κοινό και 

την αγορά στην πράξη και όχι στη θεωρία. Η επιτυχία αυτή δεν ήρθε αµέσως αλλά 

χρειάστηκε αρκετά χρόνια προσπάθειας για να πείσει το κοινό ότι µπορεί να 

λειτουργήσει βασισµένη σε αρχές που οφείλει να έχει ένας υπερεθνικός ευρωπαϊκός 

οργανισµός.   

Επιπλέον από την πρώτη στιγµή της λειτουργίας της η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα έχει αναλάβει να εκπληρώσει έναν ξεκάθαρο στόχο, ο οποίος έχει τεθεί από 

τη “Ιδρυτική Συνθήκη του Μάαστριχτ”, τη σταθερότητα των τιµών. Η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα στην προσπάθεια της να γίνει απόλυτα κατανοητός ο στόχος από 

το ευρύ κοινό αλλά και για να αυξήσει το βαθµό διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας 

της προχώρησε λίγο περισσότερο και όρισε ότι “ως σταθερότητα των τιµών ορίζεται 

η ετήσια αύξηση του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή για τη ζώνη του 

ευρώ µε ρυθµό χαµηλότερο του 2%”. Με αυτόν τον τρόπο τέθηκε πλέον και ένας 

ποσοτικός και συγκεκριµένος στόχος τον οποίο µπορεί να αντιλαµβάνεται ο κάθε 

Ευρωπαίος πολίτης και να κρίνει θετικά ή αρνητικά το έργο της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας ανάλογα µε το αποτέλεσµα. 

Στον θέµα του τρόπου διοίκησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας “η 

Ιδρυτική Συνθήκη του Μάαστριχτ” έθεσε µε σαφή τρόπο και τα όργανα και τον 

τρόπο λήψης αποφάσεων.  Η διεύρυνση όµως της Ευρωζώνης άλλαξε τα δεδοµένα 
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καθώς οδήγησε σε ταυτόχρονη αύξηση του αριθµού των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε µια διευρυµένη Ευρωζώνη και 

ανεξάρτητα από τον αριθµό των χωρών που θα υιοθετήσουν το ευρώ ως ενιαίο 

νόµισµα, ήταν αναγκαίο να διατηρηθεί η ικανότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 

έγκαιρη και αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.  

Για αυτόν το λόγο στις 21 Μαρτίου 2003 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε 

σύνθεση των αρχηγών των κρατών-µελών προχώρησε στην τροποποίηση του άρθρου 

10,2 του “Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας” για να καταστεί δυνατή η αποτελεσµατικότητα 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη λήψη 

αποφάσεων. Με γνώµονα τα παραπάνω αποφασίστηκε ότι ο αριθµός των ∆ιοικητών 

µε δικαίωµα ψήφου θα πρέπει να είναι µικρότερος από το συνολικό αριθµό των 

∆ιοικητών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Έτσι προτάθηκε ένα “εκ περιτροπής” 

σύστηµα άσκησης του δικαιώµατος ψήφου των ∆ιοικητών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, όπου όµως κάθε φορά το δικαίωµα ψήφου δεν µπορούν να το έχουν 

περισσότεροι από δεκαπέντε (15).  

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως οργανισµός 

δεν έµεινε σε κανέναν τοµέα στάσιµος ή κρυµµένος πίσω από τα άρθρα της 

Ιδρυτικής Συνθήκης του Μάαστριχτ αλλά προσπάθησε σε κάθε περίπτωση να 

στηριχθεί σε αυτά αλλά ταυτόχρονα να εξελιχθεί µε κατεύθυνση πάντα τον τρόπο 

λειτουργίας της κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπάθησε σε κάθε 

περίπτωση να γίνει κατανοητή για τις αποφάσεις της από το ευρύ κοινό, έδωσε τη 

δυνατότητα στο κοινό και την αγορά να την κρίνει µε βάση µετρίσιµα δεδοµένα και 

όχι αόριστες θεωρίες. 

Στα πλαίσια τώρα των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

έχουµε ήδη διαπιστώσει ότι η προληπτική εποπτεία αποτελεί ένα επικουρικό και όχι 

ένα βασικό καθήκον σύµφωνα µε την Ιδρυτική Συνθήκη του Μάαστριχτ. Όµως η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει και σε αυτή την περίπτωση να µην µείνει 

πίσω από τα άρθρα της Συνθήκης του Μάαστριχτ αλλά να αφουγκραστεί τις ανάγκες 

της σύγχρονης κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναλάβει την ευθύνη να 

γίνει η ίδια ο σύγχρονος ευρωπαϊκός εποπτικός οργανισµός της Ζώνης του Ευρώ. 
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Πιστεύω ότι τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

οφείλει να αναλάβει αυτό το έργο για να ξεφύγει η Ευρώπη από αυτή τη 

συγκεχυµένη κατάσταση που περιγράψαµε σε προηγούµενη ενότητα για την 

προληπτική εποπτεία.   

Όσων αφορά τη θεσµική θεµελίωση αυτού του ρόλου από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, στην παράγραφο 6 του άρθρου 105 της Ιδρυτικής Συνθήκης 

ορίζεται ότι : “το Συµβούλιο αποφασίζοντας οµόφωνα προτάσει της Επιτροπής, µετά 

από διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αφού λάβει τη σύµφωνη 

γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µπορεί να αναθέσει στην Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα ειδικά καθήκοντα σχετικά µε τις πολιτικές που αφορούν την 

προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και λοιπών χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, 

εξαιρέσει των ασφαλιστικών επιχειρήσεων”. 

Με τη συγκεκριµένη διάταξη καθιερώνεται πλέον η δυνατότητα αναγωγής 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε µια ενιαία εποπτική αρχή. Τα εποπτικά 

καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας περιλαµβάνουν µε την παραπάνω 

διάταξη την εξουσία για χορήγηση άδειας λειτουργίας στους χρηµατοπιστωτικούς 

φορείς, την εξουσία άσκησης της προληπτικής εποπτείας σε αυτούς τους φορείς και 

την αρµοδιότητα ελέγχου της συµµόρφωσής τους προς τις διατάξεις του 

κανονιστικού πλαισίου. 

Για να µπορέσει να αναλάβει αυτή την επιπλέον εξουσία η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα δεν απαιτείται η τροποποίηση της Ιδρυτικής Συνθήκης, ούτε 

απόφαση του ECOFIN. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ληφθεί µια οµόφωνη 

απόφαση από το Συµβούλιο, η οποία απόφαση θα έχει τη µορφή Κανονισµού, για την 

οποία θα πρέπει να έχει προηγηθεί η τοποθέτηση επί του θέµατος περισσοτέρων 

κοινοτικών οργάνων. 

Συγκεκριµένα, θα πρέπει να έχουν γίνει τα εξής: 

i) να έχει τοποθετηθεί για το συγκεκριµένο θέµα η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να υποβάλλει σχετική πρόταση, 

ii) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

πρέπει να έχει γνωµοδοτήσει στο πλαίσιο διαβουλεύσεων µε το 

Ecofin, 
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iii) να έχει τοποθετηθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο 

επίσης θα πρέπει να δώσει τη σύµφωνη γνώµη του. 

Από την στιγµή που θα ενεργοποιηθεί η διάταξη της παραγράφου 6 του 

άρθρου 105 της Ιδρυτικής Συνθήκης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να 

αναλάβει τον εποπτικό της ρόλο όχι µόνο για τα πιστωτικά ιδρύµατα αλλά και για τα 

χρηµατοδοτικά ιδρύµατα. Αυτό µε απλά λόγια σηµαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα µπορεί να ασκεί προληπτική εποπτεία και στις επιχειρήσεις που παρέχουν 

υπηρεσίες στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Το σηµείο που χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής είναι τι θα συµβεί µε τη ρητή εξαίρεση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 

από τον εποπτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Στον τοµέα της προληπτικής εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

Συµβούλιο του Ecofin οφείλουν να αναλάβουν την πρωτοβουλία και µε µια οµόφωνη 

απόφαση να εκχωρήσουν το δικαίωµα της προληπτικής εποπτείας αυτών στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όπως είδαµε νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα τόσο στον τοµέα του στόχου όσο και στον τοµέα των διοικητικών οργάνων 

της ξεπέρασε τα όρια της Ιδρυτικής Συνθήκης και έθεσε νέα δεδοµένα τα οποία 

στηρίζονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.  

Μέχρι να ληφθούν όλες οι παραπάνω αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα µπορεί να συµµετέχει στην προληπτική εποπτεία των ασφαλιστικών 

εταιρειών έµµεσα, µε τη συνδροµή της Επιτροπής Ασφαλειών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, εκχωρώντας αυτή την αρµοδιότητα στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Οι 

τελευταίες δεν έχουν τους περιορισµούς που η Ιδρυτική Συνθήκη θέτει για την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενώ ταυτόχρονα αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι 

αυτής στην καθηµερινή της λειτουργία. 

Η ανεξαρτησία που απολαµβάνουν αυτή τη στιγµή η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα αλλά και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες µπορεί σε µεγάλο βαθµό να 

προστατεύσει την εποπτεία από αδικαιολόγητες και πιεστικές πολιτικές παρεµβάσεις, 

ενώ ταυτόχρονα θα αποτρέψει τον κίνδυνο επηρεασµού των κανόνων λειτουργίας 

των εποπτευοµένων ιδρυµάτων. Υπάρχουν εµπειρικές αναλύσεις και εµπειρικά 

δεδοµένα που αποδεικνύουν ότι οι κρίσεις είναι πιθανό να αποφευχθούν µε 
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ιδιωτικούς πόρους όταν η Κεντρική Τράπεζα ασκεί και την αρµοδιότητα της 

προληπτικής εποπτείας. 

Στην προσπάθειά της για αποτελεσµατική προληπτική εποπτεία στα πλαίσια 

της Ζώνης του Ευρώ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχει ως αρωγούς τις 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, οι οποίες ως τώρα έχουν συντελέσει τα µέγιστα για να 

εφαρµοστεί αποτελεσµατικά η νοµισµατική πολιτική. 

Ο ρόλος των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγµή που υπάρχει µια αναδιοργάνωση των µεγάλων 

τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών οµίλων ενώ η αυξανόµενη συµµετοχή τους στις 

ολοένα και πιο ολοκληρωµένες ευρωπαϊκές αγορές κινητών αξιών επηρεάζουν 

επίσης το ενδεχόµενο οι διαταραχές που προέρχονται ή διοχετεύονται από τις 

κεφαλαιαγορές να επεκταθούν πέρα από τα εθνικά σύνορα.  

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, οι Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να ωφεληθούν από την παραδοσιακή τους 

επικέντρωση στο συστηµικό κίνδυνο και από τη γνώση των εξελίξεων στις αγορές 

χρήµατος και κινητών αξιών καθώς και στις υποδοµές της αγοράς ως µέλη αυτής. Η 

καθηµερινή επαφή των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών µε την αγορά, τους παρέχει 

ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα στην παρακολούθηση των κινδύνων που διατρέχουν τα 

επιµέρους ιδρύµατα και από τον συσχετισµό των διαφορετικών µορφών κινδύνου 

στους οποίους είναι εκτεθειµένα. Είναι γεγονός ότι οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες 

αποτελούν µια σύνθετη φύση καθώς αποτελούν τµήµα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας και ταυτόχρονα έναν εθνικό φορέα. Αυτή η σύνθετη φύση των Εθνικών 

Κεντρικών Τραπεζών µπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό πλεονέκτηµα στην 

αντιµετώπιση διασυνοριακών θεµάτων ή θεµάτων που αφορούν το σύνολο της 

Ζώνης του Ευρώ κατά την άσκηση διαφόρων καθηκόντων του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 

Σε αντίθεση µε τον ρόλο των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών,  οι ενιαίοι εθνικοί 

φορείς προληπτικής εποπτείας εκτός της Κεντρικής Τράπεζας ασκούν εποπτικά 

καθήκοντα και εµπίπτουν αποκλειστικά στο εθνικό επίπεδο και το χαρακτηριστικό 

τους είναι οι ισχυρές επίσηµες ή ανεπίσηµες σχέσεις µε το Υπουργείο Οικονοµικών. 

Επιπλέον, οι ενιαίοι εθνικοί φορείς σε περιπτώσεις προβληµάτων δίνουν µικρότερη 
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βαρύτητα στις διασυνοριακές επιδράσεις και ευνοούν το συντονισµό µόνο µε την 

Εθνική Κυβέρνηση. 

Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, οι οποίες ως µέλη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών, έχουν αναλάβει καθήκοντα και στο ευρύτερο επίπεδο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και για αυτό είναι πιθανό να συνδυάσουν τον απαραίτητο 

συντονισµό µε τις εθνικές αρχές µέσω του δικτύου επαφών εντός του 

Ευρωσυστήµατος, παρέχοντας έτσι πιο συντονισµένες και αποτελεσµατικές λύσεις 

σε συστηµικές διαταραχές, οι οποίες πολλές φορές διαχέονται και εκτός των εθνικών 

συνόρων.  

Οι συγκρούσεις συµφερόντων και η συγκέντρωση των εξουσιών δεν αποτελούν 

πραγµατική ανησυχία όταν αναφερόµαστε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

εισαγωγή του ευρώ από µόνη της επέφερε ένα θεσµικό διαχωρισµό ανάµεσα στη 

νοµισµατική δικαιοδοσία και την εποπτική δικαιοδοσία καθώς η πρώτη λειτουργία 

ασκείται στη Ζώνη του Ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενώ η δεύτερη 

ασκείται από εθνικά – εγχώρια ιδρύµατα και σε αντίστοιχες αγορές. 

Από τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αυτή που στην 

πραγµατικότητα χαράσσει και ασκεί τη νοµισµατική πολιτική για το σύνολο της 

Ζώνης του Ευρώ, οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες δεν έχουν τον απόλυτο έλεγχο στη 

δηµιουργία χρήµατος. Μετά από αυτόν τον διαχωρισµό των αρµοδιοτήτων ανάµεσα 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες µπορούµε 

να ισχυριστούµε πλέον ότι η εκτεταµένη συµµετοχή των δεύτερων στην προληπτική 

εποπτεία δεν θα προκαλούσε σοβαρή σύγκρουση µε τη λειτουργία της νοµισµατικής 

πολιτικής, από τη στιγµή που τα αρµόδια όργανα λήψης αποφάσεων για τις δύο 

λειτουργίες δεν συµπίπτουν πλέον. 

Συνοψίζοντας όλους τους παραπάνω λόγους καθίσταται αβάσιµη η ανησυχία που 

υπάρχει για  υπερβολική συγκέντρωση εξουσιών, από τη στιγµή που οι αποφάσεις 

για τη χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής βρίσκονται εκτός των οργάνων λήψης 

αποφάσεων των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και αποτελούν βασική αρµοδιότητα 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το σύνολο της Ζώνης του Ευρώ. 

Επιπλέον, η ιδιότυπη θεσµική φύση που φαίνεται να έχουν οι Εθνικές Κεντρικές 

Τράπεζες ως ανεξάρτητοι φορείς αλλά και µέλη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 
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Κεντρικών Τραπεζών, φαίνεται να εξαλείφει πιθανά επιπρόσθετα εµπόδια στο 

δηµοκρατικό τους έλεγχο από τους εθνικούς φορείς. Αυτό συµβαίνει καθώς όπως 

έχει αναλυθεί και από την ενότητα της νοµισµατικής πολιτικής, έτσι και στη 

λειτουργία της προληπτικής εποπτείας οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες προτρέπονται 

να λογοδοτούν πλήρως και µε διαφάνεια στις αρµόδιες εθνικές αρχές, µε πιο 

σηµαντική διαδικασία αυτή της λογοδοσίας στο δηµοκρατικά εκλεγµένο από το λαό, 

Εθνικό Κοινοβούλιο της κάθε χώρας. 

Στην περίπτωση µάλιστα που συνεχιστεί η τάση δηµιουργίας 

χρηµατοοικονοµικών οµίλων θα πρέπει σίγουρα να αναλάβουν πρωτοβουλίες 

προληπτικής εποπτείας οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Η τάση για τη δηµιουργία 

χρηµατοοικονοµικών οµίλων και η δηµιουργία διατοµεακού ανταγωνισµού αποτελεί 

ένα πολύ ισχυρό επιχείρηµα για τη δηµιουργία ενός ενιαίου εποπτικού φορέα. 

Τοποθετώντας πλέον το όλο θέµα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι η συµµετοχή των Εθνικών 

Κεντρικών Τραπεζών σίγουρα έχει να συνεισφέρει στην προληπτική εποπτεία. 

Πρώτα απ’ όλα η τάση δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων καθιστά 

σίγουρα πιο πολύπλοκη την παρακολούθηση µεγάλων και σύνθετων πολυεθνικών 

επιχειρήσεων. Η δυσκολία αυτή παρακολούθησης δηµιουργεί άµεσα µια σοβαρή 

ανησυχία στον τοµέα των αρµοδιοτήτων  των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών , από τη 

στιγµή που οι µεγάλοι και σύνθετοι χρηµατοοικονοµικοί όµιλοι είναι πιθανό να 

προκαλέσουν ανησυχίες συστηµικής φύσεως. Στην περίπτωση που την προληπτική 

εποπτεία αυτών των οµίλων δεν την ασκούσαν οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες αλλά 

ένα αυτοτελής εποπτικός φορέας πιθανότατα δεν θα ήταν σε θέση να αξιολογήσει 

γρήγορα και αποτελεσµατικά το ενδεχόµενο µιας συστηµικής κρίσης.   

Από τη στιγµή που η προσοχή εστιάζεται στις ανησυχίες συστηµικού χαρακτήρα 

είναι σαφές ότι η θεώρηση από την οπτική γωνία της Ζώνης του Ευρώ αποκτά 

σίγουρα µεγαλύτερη σηµασία, καθώς η συµπεριφορά µεγάλων και σύνθετων 

χρηµατοοικονοµικών οµίλων ενδέχεται να επηρεάσει τις χρηµαταγορές και τις 

κεφαλαιαγορές, όπως και τα συστήµατα πληρωµών και διακανονισµού πολύ πέρα 

από τα εθνικά σύνορα. Τα παραπάνω επιχειρήµατα καταδεικνύουν την ανάγκη για 
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συµµετοχή και µάλιστα έντονη των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών  στην προληπτική 

εποπτεία των χρηµατοοικονοµικών οµίλων. 

Τα µέχρι τώρα δεδοµένα υποστηρίζουν ότι στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ, η 

εκχώρηση εκτεταµένων εποπτικών αρµοδιοτήτων τόσο σε µακροοικονοµικό όσο και 

σε µικροοικονοµικό επίπεδο, στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες θα έχει ευεργετικά 

αποτελέσµατα. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει την αξιοποίηση των δικτύων επαφών 

των εποπτικών φορέων εκτός της Ζώνης του Ευρώ, µε βελτιωµένη παρακολούθηση 

των κινδύνων διατάραξης της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στη Ζώνη του 

ενιαίου νοµίσµατος και στενότερο συντονισµό µε τις λειτουργίες των Κεντρικών 

Τραπεζών που ασκούνται σε επίπεδο Ευρωσυστήµατος. 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονίσουµε ότι  στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ 

ήδη οι Κεντρικές Τράπεζες συµµετέχουν ενεργά στην προληπτική εποπτεία του 

τραπεζικού τοµέα. Οι αρµοδιότητες για την εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος 

έχουν δοθεί εδώ και αρκετό καιρό στις Κεντρικές Τράπεζες της Ελλάδας, της 

Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας και της Πορτογαλίας. Στις χώρες 

που η ευθύνη για την εποπτεία ανατίθεται µε βάση τον χρηµατοοικονοµικό τοµέα 

λειτουργίας, οι Κεντρικές Τράπεζες συµµετέχουν µε διάφορους τρόπους και σε 

διαφορετικό βαθµό. 

Όλα τα παραπάνω καταλήγουν σε ένα πολύ βασικό αλλά και σηµαντικό 

συµπέρασµα, ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και οι Εθνικές Κεντρικές 

Τράπεζες οφείλουν να αναλάβουν ως αρµόδιες αρχές να εκπληρώσουν τους στόχους 

της προληπτικής εποπτείας στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ. Η εξέλιξη αυτή είναι 

σύµφωνη µε το καταστατικό, που προβλέπει ότι οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες 

µπορούν να εκτελούν λειτουργίες επιπλέον από αυτές που καθορίζονται από το 

Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, εκτός και αν το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφανθεί µε 

πλειοψηφία δυο τρίτων των ψήφων, ότι οι λειτουργίες αυτές παρακωλύουν τους 

στόχους και τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 

Η συµβολή του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών γενικότερα στην 

οµαλή άσκηση της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων έχει δυο 

ακόµα βασικά πλεονεκτήµατα. Το πρώτο έγκειται  στη συλλογή από την Ευρωπαϊκή 
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Κεντρική Τράπεζα στατιστικών πληροφοριών είτε από τις αρµόδιες εθνικές αρχές 

είτε απευθείας από οικονοµικούς παράγοντες. 

Το δεύτερο είναι η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των 

Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών σε διεθνείς οργανισµούς τα οποία ασχολούνται µε 

θέµατα που άπτονται της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων και της 

σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, καθώς επίσης και η συνεργασία 

µε άλλες Κεντρικές Τράπεζες στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών.  

Καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε τη 

συνδροµή των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας είναι ο οργανισµός που µπορεί να αναλάβει αξιόπιστα και 

αποτελεσµατικά να εκπληρώσει τους στόχους της προληπτικής εποπτείας στα 

πλαίσια της Ευρωζώνης πρέπει να αποφασίσουµε και για το ποιος οργανισµός θα 

πρέπει να αναλάβει το ρόλο του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής. Το δίληµµα σε αυτή 

την περίπτωση περιορίζεται στο αν ο ρόλος αυτός ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα ή στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. 

Όπως έχουµε διαπιστώσει αναλυτικά σε προηγούµενα κεφάλαια της έρευνας 

έχουν αναπτυχθεί πολλά επιχειρήµατα τόσο υπέρ της µιας λύσης όσο και υπέρ της 

άλλης. O συνδυασµός των δυνατών σηµείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  

και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών είναι αυτό που µπορεί να δώσει το µέγιστο 

δυνατό αποτέλεσµα. ∆εν υπάρχει κανένα δυνατό επιχείρηµα που να αποκλείει αυτή 

τη συνεργασία στον τοµέα του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής. Στην πράξη αυτό 

µπορεί να υλοποιηθεί οριοθετώντας τη συστηµική σηµαντικότητα σε επίπεδο της 

Ζώνης του Ευρώ του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος που πιθανόν να βρίσκεται σε 

κρίση ρευστότητας. 

 Για να οριοθετηθεί αυτή η συστηµική σηµαντικότητα θα πρέπει να υιοθετηθεί 

σε ευρεία βάση αυτό που ισχύει στην ενιαία τραπεζική αγορά λειτουργώντας 

τέσσερις (4) κύριες κατηγορίες πιστωτικών ιδρυµάτων: 

(α) Μεγάλα κοινοτικά πιστωτικά ιδρύµατα τόσο σε όρους ενεργητικού όσο και σε 

όρους υποκαταστηµάτων µε παρουσία σε πολλά κράτη-µέλη. 
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(β) Κοινοτικά πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν κυρίως σε ένα µόνο κράτος-

µέλος αλλά είναι σχετικά “µεγάλα” για τα δεδοµένα και το µέγεθος της εθνικής 

αγοράς. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το σύνολο των αποταµιευτικών, 

στεγαστικών και συνεταιριστικών τραπεζών οι οποίες από αριθµητική άποψη είναι η 

πλειοψηφία στη σύνθεση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος. 

(γ) Μικρά κοινοτικά πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία κατά κύριο λόγο λειτουργούν 

µόνο στο κράτος µέλος που είναι εγκατεστηµένη η κεντρική τους διοίκηση. 

(δ) Υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων µε καταστατική έδρα σε τρίτες 

χώρες. 

Αφού οριοθετηθεί ο παραπάνω διαχωρισµός θα πρέπει να ορίσουµε πλέον ποια 

πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο, αν αντιµετωπίσουν προβλήµατα 

ρευστότητας, τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού συστήµατος ως συνόλου µέσω 

αλυσιδωτών αρνητικών αντιδράσεων σε περισσότερα από ένα κράτη – µέλη του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, µε αποτέλεσµα να επηρεάσουν 

τελικά τη σταθερότητα συνολικά της Ζώνης του Ευρώ. 

Τα συστηµικά σηµαντικά πιστωτικά ιδρύµατα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι 

σίγουρα αυτά της πρώτης κατηγορίας καθώς περιέχουν δυο σηµαντικά στοιχεία για 

τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Το πρώτο είναι ότι το µέγεθος 

των στοιχείων του ενεργητικού µπορούν να δηµιουργήσουν σοβαρό πρόβληµα στη 

χώρα που είναι η καταστατική τους έδρα και το δεύτερο η διασπορά των 

υποκαταστηµάτων τους σε πολλές χώρες θα δηµιουργούσε προβλήµατα σε όλες 

αυτές τις χώρες αλλά και ένα γενικότερα αρνητικό κλίµα για τη σταθερότητα του 

πιστωτικού συστήµατος της Ζώνης του Ευρώ. Στην κατηγορία των συστηµικά 

σηµαντικών πιστωτικών ιδρυµάτων κατατάσσεται και η τέταρτη κατηγορία από τη 

στιγµή που το δίκτυο των  υποκαταστηµάτων είναι εκτεταµένο σε πολλά κράτη-µέλη 

του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 

Από τη στιγµή που υλοποιηθεί η παραπάνω διάκριση για τα συστηµικά 

σηµαντικά πιστωτικά ιδρύµατα  µπορούν να συµβούν τα παρακάτω: 

(α) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να αναλάβει σίγουρα την εξουσία 

του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής στην περίπτωση των πιστωτικών ιδρυµάτων που 
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είναι συστηµικά σηµαντικά για τη σταθερότητα της Ζώνης του Ευρώ, δηλαδή κυρίως 

για την πρώτη και  την τέταρτη κατηγορία των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

(β) Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών – µελών της Ζώνης του Ευρώ 

είναι λογικό πλέον να ασκήσουν την εξουσία του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής για 

τα πιστωτικά ιδρύµατα που δεν είναι ιδιαίτερα συστηµικά σηµαντικά και 

λειτουργούν κατά κύριο λόγο στην επικράτεια τους.  

Αυτό που προκύπτει ως συνολικό συµπέρασµα από τα παραπάνω είναι ότι τόσο η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών τραπεζών έχουν να προσφέρουν διαφορετικά  

πράγµατα στη συνολική εικόνα της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος της Ζώνης του Ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ο 

οργανισµός που βρίσκεται στο κέντρο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών µε πολύ µεγάλη δυναµική αλλά και δύναµη στην άσκηση οποιασδήποτε 

εξουσίας στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ. Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες 

αποτελούν τα τοπικά υποκαταστήµατα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών στα κράτη – µέλη της ζώνης του ευρώ, οι οποίες έχουν τη δύναµη της 

γνώσης της τοπικής χρηµαταγοράς. 

Στην πράξη βέβαια η προσπάθεια διαχωρισµού του συστηµικού κινδύνου σε 

διάφορες κατηγορίες που προκύπτει από την κατάρρευση κάποιου ή κάποιων 

πιστωτικών ιδρυµάτων, είναι δύσκολη καθώς το µόνο σίγουρο είναι ότι το µέγεθος 

της καταστροφής δύσκολα µπορεί να προβλεφθεί καθώς κανείς δεν µπορεί να είναι 

σίγουρος για το ποιες θα είναι και αν θα υπάρξουν αλυσιδωτές αντιδράσεις στην 

αγορά. 

Αποδεχόµενοι το γεγονός ότι η συνισταµένη των δυνάµεων της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών είναι αυτή που µπορεί 

να επιφέρει το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα τότε µπορούµε να καταλήξουµε στην 

εξής πρόταση:  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να τεθεί επικεφαλής και 

αυτής της εξουσίας ενώ οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες οφείλουν να υλοποιούν τις 

κατευθυντήριες γραµµές της πρώτης. Με αυτόν τον τρόπο θα συνυπάρχουν κάτω από 

την ίδια αρχή η γνώση της τοπικής αγοράς, η γνώση του συνόλου της Ευρωπαϊκής 
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αγοράς αλλά και η δύναµη και η αξιοπιστία ενός οργανισµού όπως η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. 

Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες έχουν την ικανότητα να θέσουν σε λειτουργία 

διαδικασίες για την πολυµερή συνεργασία ανάµεσα στις αρµόδιες αρχές των κρατών 

µελών σε διαρκή βάση ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης των πιστωτικών ιδρυµάτων κυρίως εκείνων που λειτουργούν σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο. Με τη διαρκή αυτή συνεργασία είναι επίσης δυνατή η 

δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων που να µπορεί να αξιοποιηθεί σε συλλογικό 

επίπεδο, αν υπάρχει προβληµατισµός σχετικά µε τη φερεγγυότητα ενός πιστωτικού 

ιδρύµατος όχι µόνο τη στιγµή της κρίσης αλλά καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας 

του.  

Η διαδικασία αυτή σε µεγάλο βαθµό ολοκληρώνεται, από τη στιγµή που 

σηµαντικό τµήµα της πολυµερούς συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων αρχών των 

κρατών µελών πραγµατοποιείται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα πλαίσια 

λειτουργίας της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας. Η συνεργασία αυτή δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις να µειωθούν οι πιθανότητες οι αρµόδιες αρχές να αποκρύψουν 

στοιχεία που σχετίζονται µε τη φερεγγυότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Η συνεργασία αυτή µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των 

Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών  διασφαλίζει  ταχύτητα στη ανταλλαγή στοιχείων και 

πληροφοριών όταν κληθούν να αποφασίσουν για περιπτώσεις κρίσης. Η διαδικασία 

αυτή µπορεί να διασφαλίσει την αποτελεσµατική εσωτερική λειτουργία τους ώστε τα 

στοιχεία που συλλέγονται και αξιοποιούνται από την Επιτροπή Τραπεζικής 

Εποπτείας να διαβιβάζονται έγκαιρα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας που θα λάβουν την απόφαση για τον δανεισµό ή όχι προς ένα 

συγκεκριµένο πιστωτικό ίδρυµα. 

    Για την αποτελεσµατική άσκηση της εξουσίας του ∆ανειστή Ύστατης 

Προσφυγής επιβεβαιώνεται από τα παραπάνω η δυναµική που προκύπτει από τη 

συνεργασία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών στην προληπτική εποπτεία καθώς και η χρησιµότητα αυτής της 

συνεργασίας στο τελικό και επιθυµητό αποτέλεσµα ανεξαρτήτως τελικά ποιός 

αναλαµβάνει κάθε φορά την εκάστοτε εξουσία. Τέλος, αναδεικνύεται για ακόµη µια 
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φορά ο συµπληρωµατικός ρόλος που µπορούν να διαδραµατίσουν στην άσκηση και 

της εξουσίας του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες ως µέλη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 458 

5.Επίλογος 

 

Στις 2 Μαΐου 1998 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τα 11 πρώτα κράτη-

µέλη που ικανοποιούσαν τα κριτήρια για τη συµµετοχή στο Τρίτο Στάδιο της 

Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώθηκε η υιοθέτηση 

του “ευρώ” ως ενιαίο νόµισµα από την 1η Ιανουαρίου του 1999 για τα ίδια 11 κράτη-

µέλη. Τον ίδιο µήνα, οι υπουργοί οικονοµικών των κρατών-µελών που υιοθέτησαν το 

ενιαίο νόµισµα συµφώνησαν µαζί µε τους ∆ιοικητές των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών των χωρών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό 

Ίδρυµα ότι η τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία των νοµισµάτων των 11 χωρών-

µελών θα χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό της αξίας µετατροπής  σε “ευρώ” των 

εθνικών νοµισµάτων. 

Στις 25 Μαΐου του 1998 οι κυβερνήσεις των 11 χωρών-µελών εκλέξανε τον 

Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τέσσερα άλλα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο διορισµός τους έγινε επίσηµα την 1η Ιουνίου 

του 1998 και στην ουσία σήµαινε την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ολοκληρώθηκε η αποστολή του 

Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ιδρύµατος σύµφωνα µε την “Ιδρυτική Συνθήκη του 

Μάαστριχτ”. 

Το Συµβούλιο της Μαδρίτης είχε αποφασίσει ότι την 1η Ιανουαρίου του 1999 

θα ξεκινήσει το Τρίτο και τελευταίο Στάδιο για την Οικονοµική και Νοµισµατική 

Ένωση, το οποίο περιλάµβανε την επιβεβαίωση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας για 

τη µετατροπή σε “ευρώ” των νοµισµάτων των 11 πρώτων χωρών-µελών και τη 

χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε αυτό 

το Στάδιο επίσης πραγµατοποιείται και η ένταξη της Ελλάδας ως 12ο µέλος της 

Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2001 η 

Τράπεζα της Ελλάδος εντάσσεται ως πλήρες µέλος στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Κεντρικών Τραπεζών. 

Από την 1η Μαΐου του 2004 στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών 

συµµετέχουν 10 νέες Εθνικές  Κεντρικές Τράπεζες, η Κύπρος, η Εσθονία, η Τσεχία, 

η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η 
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Σλοβενία. Οι 10 Κεντρικές Τράπεζες συµµετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Κεντρικών Τραπεζών χωρίς όµως να αποτελούν µέλη της “Ζώνης του Ευρώ”. Για να 

υιοθετήσουν το ενιαίο νόµισµα οι 10 αυτές χώρες θα πρέπει πρώτα να εκπληρώσουν 

τις προϋποθέσεις της “Συνθήκης του Μάαστριχτ”, όπως ακριβώς δηλαδή συνέβη και 

µε όλες τις υπόλοιπες χώρες που αυτή τη στιγµή αποτελούν την “Ευρωζώνη”. 

 Οι 10 αυτές χώρες αφού ολοκλήρωσαν τις διαπραγµατεύσεις τους µε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφεραν να ενταχθούν σε αυτή από την 1 Μαΐου του 2004. 

Από τη στιγµή της ένταξής τους, οι χώρες αυτές θα συµµετέχουν στην Οικονοµική 

και Νοµισµατική Ένωση µε το καθεστώς “χωρών µε παρέκκλιση”, ενώ ταυτόχρονα 

οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες θα συµµετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών 

Τραπεζών. Μόλις οι χώρες αυτές πετύχουν τη διατηρήσιµη σύγκλιση θα υιοθετήσουν 

το ευρώ ενώ ταυτόχρονα οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες θα γίνουν µέλη του 

Ευρωσυστήµατος. 

 Το Ευρωσύστηµα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ένταξης συµµετέχει 

ενεργά σε θέµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του, όπως η οµαλή ένταξη των 

Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. Η µορφή της συµµετοχής του Ευρωσυστήµατος σε 

αυτή τη διαδικασία περιλαµβάνει µια πολιτική και τεχνική διάσταση µε στόχο αρχικά 

την ενσωµάτωση των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών πρώτα στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Κεντρικών Τραπεζών και τελικά στην Ευρωζώνη.  

Από την πλευρά της Ευρωζώνης τα δύο πιο σηµαντικά σηµεία συζητήσεων µε 

τις υπό ένταξη χώρες είναι το θέµα της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης που 

περιλαµβάνει την αρχή της ανεξαρτησίας των Εθνικών  Κεντρικών Τραπεζών και την 

ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων. Εξίσου σηµαντικά σηµεία συζητήσεων είναι ότι 

σχετίζεται µε την Ενιαία Αγορά, την πολιτική ανταγωνισµού αλλά και την ελεύθερη 

διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων.  

Σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαριθµεί πλέον 25 κράτη-µέλη µε πιο 

πρόσφατη διεύρυνση αυτή που έγινε την 1η Μαΐου 2004 µε την είσοδο 10 χωρών 

από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη καθώς και τη Μεσόγειο. Οι 10 αυτές 

χώρες θα υιοθετήσουν το “ευρώ” όταν θα µπορέσουν να εκπληρώσουν τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”. Οι Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες αυτών των χωρών-µελών αποτελούν µέλη του Ευρωπαϊκού 
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Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και ανέλαβαν την ευθύνη να προετοιµάσουν τις 

χώρες τους και τους εαυτούς τους για την πλήρη εναρµόνιση µε το Ευρωσύστηµα. 

Κάποιες από τις 10 αυτές χώρες, όπως η Κύπρος, έχουν ήδη υιοθετήσει το ενιαίο 

νόµισµα ενώ η Κεντρική τους Τράπεζα αποτελεί µέλος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών. 

Η νοµική βάση για την ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της 

εκτέλεσης της νοµισµατικής πολιτικής βρίσκεται στη “Συνθήκη για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας” και συγκεκριµένα στο “Καταστατικό του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας”. Το 

καταστατικό αποτελεί την ιδρυτική συνθήκη για το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών 

Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή  Κεντρική Τράπεζα, η οποία τέθηκε επίσηµα σε ισχύ 

από την 1η Ιουνίου του 1998. Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελούν το Ευρωπαϊκό 

Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών. Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών δεν 

έχει νοµική προσωπικότητα αντίθετα νοµική προσωπικότητα διαθέτουν η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, που την αντλεί από το δηµόσιο διεθνές δίκαιο και οι Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες, που την αντλούν από τον εθνικό νόµο που διέπει τη χώρα στην 

οποία ανήκουν. 

Σύµφωνα µε τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”, ο πρωταρχικός στόχος του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών είναι “η διατήρηση της 

σταθερότητας των τιµών. Με την επιφύλαξη του στόχου της σταθερότητας των 

τιµών, το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών στηρίζει τις γενικές 

οικονοµικές πολιτικές στην Κοινότητα προκειµένου να συµβάλλει στην υλοποίηση 

των στόχων της Κοινότητας που ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ”. Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών ενεργεί σύµφωνα µε την 

αρχή της οικονοµίας της ανοιχτής αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό, που ευνοεί την 

αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων σύµφωνα µε τις αρχές που εξαγγέλλονται από 

τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”.  

Ο πρωταρχικός στόχος της σταθερότητας των τιµών στο Ευρωσύστηµα στην 

πραγµατικότητα αντανακλά πλήρως το σύγχρονο τρόπο σκέψης σχετικά µε το ρόλο, 

το σκοπό και τα όρια της νοµισµατικής πολιτικής ενώ ταυτόχρονα δηλώνεται µε τον 
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πιο χαρακτηριστικό τρόπο η δοµή και οι βάσεις πάνω στις οποίες έχει στηριχθεί το 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών σήµερα στα πλαίσια της Οικονοµικής και 

Νοµισµατικής Ένωσης. 

Ο στόχος της σταθερότητας του γενικού επιπέδου των τιµών που θέτει η  

“Συνθήκη του Μάαστριχτ” για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι ένας 

πρωτόγνωρος στόχος. Στην πραγµατικότητα η “Συνθήκη του Μάαστριχτ” προβλέπει 

κάτι το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή και αποτελεσµατική 

λειτουργία µιας οικονοµίας και το οποίο ήταν επιτακτική ανάγκη να νοµοθετηθεί και 

επίσηµα στα πλαίσια του Ευρωσυστήµατος. Αυτό συµβαίνει γιατί η σταθερότητα των 

τιµών προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα ακόµα και στις καθηµερινές οικονοµικές 

δραστηριότητες. 

Σίγουρα υπάρχουν πολλά ακόµα πλεονεκτήµατα που αποφέρει η σταθερότητα 

των τιµών σε µια κοινωνία. Αυτό όµως που πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι η 

σταθερότητα των τιµών συµβάλλει στην επίτευξη γενικότερων οικονοµικών στόχων 

όπως υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, υψηλότερο επίπεδο οικονοµικής δραστηριότητας 

και φυσικά αύξηση των θέσεων εργασίας. Συµπεραίνουµε λοιπόν από τα παραπάνω 

ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατηρώντας ένα σταθερό επίπεδο τιµών, µπορεί 

να συµβάλλει ακούσια και στη στήριξη των γενικότερων οικονοµικών πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας κάτι το οποίο ζητάει και η “Συνθήκη του Μάαστριχτ”.  

Τα βασικότερα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως 

έχουµε ήδη αναφέρει, είναι : 

1.Να χαράζει και να εφαρµόζει τη νοµισµατική πολιτική της Κοινότητας. 

2.Να διενεργεί πράξεις συναλλάγµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

111 της “Συνθήκη του Μάαστριχτ”. 

3.Να κατέχει και να διαχειρίζεται τα επίσηµα συναλλαγµατικά αποθέµατα 

των κρατών-µελών. 

4.Να προωθεί την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων πληρωµών. 

Ταυτόχρονα το “Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών συµβάλλει εκ 

µέρους των αρµόδιων αρχών στην οµαλή άσκηση πολιτικών που αφορούν την 

προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και τη σταθερότητα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος”. Συνοψίζοντας τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι 
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έχουν ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τέσσερα βασικά καθήκοντα και 

ένα επιπλέον όπου το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών συµβάλλει 

επικουρικά. 

Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών διοικείται από τα όργανα 

λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία είναι το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, το Γενικό Συµβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή, λόγω του 

ότι το ίδιο δεν διαθέτει νοµική προσωπικότητα. Η νοµική προσωπικότητα της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκχωρείται µέσα από τη “Συνθήκη του 

Μάαστριχτ” όπου αναφέρεται ότι “η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει νοµική 

προσωπικότητα και διαθέτει σε κάθε κράτος-µέλος την ευρύτερη νοµική ικανότητα 

που αναγνωρίζεται σε νοµικά πρόσωπα από το δίκαιο του κράτους-µέλους”.  

Επιπλέον, αναφέρεται  “η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι η 

αποστολή που έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών 

εκτελείται είτε µε δικές της ενέργειες είτε µέσω των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών”. 

Με αυτή τη φράση επισηµαίνεται ότι τα διοικητικά όργανα, ανάµεσα στις υπόλοιπες 

αρµοδιότητες, οφείλουν να λαµβάνουν τις αποφάσεις εκείνες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επιτυγχάνει τους στόχους της. 

Η ίδρυση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης αποτέλεσµα της οποίας 

αποτελεί το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα είναι σίγουρα το πιο σηµαντικό γεγονός στα πλαίσια της οικονοµικής ζωής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον τελευταίο αιώνα, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

αποτελεί σίγουρα τον πιο δυνατό οργανισµό για την εκτέλεση της νοµισµατικής 

πολιτικής στην Ευρωζώνη. Το κύριο ζητούµενο όµως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα είναι η πορεία της σε αυτόν το δύσκολο ρόλο να µην είναι τυχαία αλλά να 

έχει µια αξιόπιστη συνέχεια. 

Μέσα από την εµπειρία Κεντρικών Τραπεζικών συστηµάτων όπως αυτό της 

Αµερικής και της Γερµανίας αποδεικνύεται ότι υπάρχουν τέσσερα (4) βασικά 

στοιχεία που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα:  

α) η ανεξαρτησία,  

β) η λογοδοσία,  

γ) η διαφάνεια και  
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δ) η δηµοκρατικότητα.  

Έχοντας εξασφαλίσει τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά τότε θα µπορεί να 

ισχυριστεί ότι είναι αξιόπιστη ως προς την επίτευξη των στόχων της καθώς και ως 

προς την λειτουργία της. 

Το βασικότερο ίσως άρθρο του “Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας” είναι αυτό που 

προβλέπει ότι “κατά την άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων 

και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, ούτε η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 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. 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 Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των 

Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους”. 

Το παραπάνω άρθρο της “Συνθήκης Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας” 

διασφαλίζει ότι η εκτέλεση της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής που στόχο έχει τη 

σταθερότητα των τιµών, θα πραγµατοποιείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

µε ανεξαρτησία καταστατική, νοµική, προσωπική, λειτουργική, οικονοµική, 

οργανωτική και κυρίως πολιτική. Ταυτόχρονα, ο υψηλός και πολύπλευρος βαθµός 

ανεξαρτησίας που έχει δοθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να 

ισοσταθµίζεται µε λογοδοσία τόσο στο ευρύ κοινό της Ευρωζώνης όσο και στους 

δηµοκρατικούς θεσµούς, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αποτελείται από 

άµεσα εκλεγµένους αντιπροσώπους των πολιτών. Η λογοδοσία στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το µοναδικό ευρωπαϊκό όργανο που αποτελείται από εκλεγµένους 

δηµοκρατικά αντιπροσώπους, της δίνει αυτοµάτως την έννοια της δηµοκρατικής 

λογοδοσίας. 

 Ως αντίβαρο της ανεξαρτησίας που απολαµβάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ” προβλέπεται ένα ισχυρό σύστηµα 
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λογοδοσίας που διέπει κάθε πτυχή της λειτουργίας της. Η λογοδοσία της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας έχει εξίσου µεγάλη σηµασία για τη λειτουργία της, µε την 

ανεξαρτησία, για αυτό και αυτή προστατεύεται και επιβάλλεται µέσα από ένα πλήρες 

θεσµικό και νοµικό καθεστώς. 

Η  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την πλευρά της θεωρεί ευπρόσδεκτη 

την υποχρέωσή για δηµοκρατική λογοδοσία γιατί έτσι της δίνεται η δυνατότητα να 

εξηγεί και να αιτιολογεί στους Ευρωπαίους πολίτες τις αποφάσεις που λαµβάνει για 

τη νοµισµατική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρά το γεγονός ότι δεν 

είναι µια τυπική Κεντρική Τράπεζα ενός τυπικού εθνικού κράτους προσαρµόζεται 

καθηµερινά στα δεδοµένα και εντάσσεται στο γενικά εξελισσόµενο θεσµικό 

καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Η διαφάνεια από την άλλη αποτελεί το σηµαντικότερο συστατικό για τη 

σωστή λειτουργία της λογοδοσίας. Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας για λογοδοσία περνάει µέσα από τη διαφάνειά της. Η διαφάνεια αποτελεί 

πολύ σηµαντική συνιστώσα στην άσκηση της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής στα 

πλαίσια της ευρωζώνης, καθώς συντελεί αποφασιστικά στην προσπάθεια της  

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να εξηγήσει στο κοινό τις ενέργειες που γίνονται 

για τη νοµισµατική πολιτική όπως και το σκεπτικό των αποφάσεων που λαµβάνονται 

µε έναν τρόπο ανοιχτό, σαφή και έγκυρο. Όλα αυτά έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν 

ότι η νοµισµατική πολιτική θα γίνεται ολοένα πιο κατανοητή και αξιόπιστη στο 

κοινό. Με λίγα λόγια η διαφάνεια εξυπηρετεί τη λογοδοσία σε µια δηµοκρατική 

κοινωνία. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί έναν πολύπλοκο οργανισµό, του 

οποίου η λειτουργία δεν είναι ακόµα ξεκάθαρη στο ευρύ κοινό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και για αυτό ίσως κάποιοι πιστεύουν ότι δε λειτουργεί δηµοκρατικά. 

Υπάρχουν όµως αρκετοί τρόποι, που αναφέρθηκαν νωρίτερα, οι οποίοι αποδεικνύουν 

τις δηµοκρατικές αρχές  µε τις οποίες πορεύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ανεξαρτησία, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η 

δηµοκρατικότητα είναι στοιχεία τα οποία αλληλοσυµπληρώνονται αρµονικά χωρίς 

να συγκρούονται µεταξύ τους. Όπως είδαµε ο υψηλός βαθµός ανεξαρτησίας που έχει 
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δοθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντισταθµίζεται από τη δηµοκρατική 

λογοδοσία στην οποία υπόκεινται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το κοινό και 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η ανεξαρτησία και η 

λογοδοσία είναι οι δυο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Η δηµοκρατική λογοδοσία από 

την άλλη συµπληρώνεται από τον υψηλό βαθµό διαφάνειας της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας.  

Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, τώρα, που επιθυµούν να συµµετέχουν στο 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών οφείλουν να εναρµονίσουν τον εθνικό 

τους νόµο έτσι ώστε να είναι σύµφωνος µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο. Ιδιαίτερη έµφαση 

και βαρύτητα δίνεται στο άρθρο που αναφέρεται στην ανεξαρτησία της κάθε Εθνικής 

Κεντρικής Τράπεζας. Το συγκεκριµένο άρθρο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

οµαλή ένταξη και λειτουργία της κάθε Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας στο Ευρωπαϊκό 

Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών. 

Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες έχουν ξεχωριστή νοµική προσωπικότητα από 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όµως παρόλα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο 

τµήµα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και ως τέτοιο βρίσκεται 

κάτω από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις εσωτερικές 

αποφάσεις που υιοθετούνται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή την Εκτελεστική 

Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και γενικότερα να υποστηρίζουν τη 

λειτουργία της. 

Επιπλέον, οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες ως αναπόσπαστα µέλη του 

ευρωσυστήµατος λειτουργούν ως οι καθηµερινοί λειτουργικοί εκφραστές του στην 

αγορά εφαρµόζοντας τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί βάση νόµου από την  

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να 

ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στα καθήκοντά της, έχει θεσπίσει διάφορες Επιτροπές, 

οι οποίες διοικούνται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 

στις οποίες οφείλουν να συµµετέχουν εκπρόσωποι των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών, οι οποίοι συντελούν στην εκπλήρωση του στόχου του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 



 466 

Η λειτουργία της νοµισµατικής πολιτικής στην Ευρωζώνη πραγµατοποιείται 

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των 

χωρών - µελών. Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για 

το σχεδιασµό της νοµισµατικής πολιτικής και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες για την 

εκτέλεση αυτής στις χώρες - µέλη της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, 

σύµφωνα πάντα µε την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο 

πρωταρχικός στόχος της νοµισµατικής πολιτικής είναι η σταθερότητα των τιµών 

όπως αυτός εκφράζεται από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχοντας 

πάντα ως στόχο τη σταθερότητα των τιµών αποφάσισε ότι η στρατηγική της 

νοµισµατικής πολιτικής θα στηρίζεται σε δύο θεµελιώδη στοιχεία. Το πρώτο ήταν ότι 

θα αποδίδεται εξέχων ρόλος στο χρήµα, µε ανακοίνωση ποσοτικής τιµής αναφοράς 

για την αύξηση ενός ευρύτερου νοµισµατικού µεγέθους. Το δεύτερο ήταν η 

αξιολόγηση σχετικά µε τους κινδύνους που θα επηρέαζαν τη σταθερότητα των τιµών, 

η οποία θα γινόταν µε βάση ένα ευρύ φάσµα από οικονοµικές και 

χρηµατοοικονοµικές µεταβλητές ως δείκτες της µελλοντικής εξέλιξης των τιµών. 

Με αυτήν τη στρατηγική η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την επίτευξη 

του πρωταρχικού της στόχου εξασφαλίζει πλέον και τη διαφάνεια στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων αλλά και λογοδοτεί στο ευρύ κοινό της ευρωζώνης για τα 

αποτελέσµατα των ενεργειών της. Στηριζόµενη σε αυτήν τη στρατηγική η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ενηµερώνει µε λεπτοµέρεια και σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα σχετικά µε την κατάσταση της ζώνης του ευρώ για τα νοµισµατικά, 

οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα ενώ µε βάση αυτά θα 

λαµβάνονται οι αποφάσεις της νοµισµατικής πολιτικής. 

Η ανακοίνωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας για τη στρατηγική της νοµισµατικής πολιτικής των δύο πυλώνων και του 

ποσοτικού ορισµού, τον Οκτώβριο του 1998 αµφισβητήθηκε πολύ. Το πρώτο σηµείο 

τριβής αποτέλεσε ο ποσοτικός ορισµός που δόθηκε για τη σταθερότητα των τιµών 

όπως αυτός επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο ορισµός αυτός 

θεωρήθηκε ιδιαίτερα προβληµατικός καθώς είναι διφορούµενος και ασύµµετρος, 

γεγονός που µειώνει την αποτελεσµατικότητά του όσον αφορά τις πληθωριστικές 
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προσδοκίες. Χαρακτηρίστηκε ως διφορούµενος γιατί δεν ήταν ξεκάθαρο το 

χαµηλότερο εύρος του πληθωρισµού και ταυτόχρονα ασύµµετρος γιατί το ανώτατο 

και το κατώτατο όριο έχουν ανακοινωθεί µε διαφορετική ακρίβεια το καθένα. Αυτό 

σηµαίνει ότι το ανώτατο όριο είναι προσδιορισµένο µε ακρίβεια ενώ το κατώτατο 

όχι. 

Μετά από τις έντονες επικρίσεις που δέχθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα για τη στρατηγική που εφάρµοσε στη νοµισµατική πολιτική από τον 

Οκτώβριο του 1998, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το Μάιο του 2003 προχώρησε σε 

αναθεώρηση τελικά της στρατηγικής του. Λαµβάνοντας υπόψη του το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την πετυχηµένη στρατηγική του για 

τα τέσσερα προηγούµενα χρόνια όπως επίσης και τις µελέτες του επιστηµονικού της 

προσωπικού αποφάσισε να τροποποιήσει τον ποσοτικό ορισµό της σταθερότητας των 

τιµών και να αναδιαρθρώσει το ρόλο των δύο πυλώνων στη λήψη αποφάσεων για τη 

νοµισµατική πολιτική. 

Σύµφωνα λοιπόν µε την τροποποίηση που δέχθηκε ο ορισµός της 

σταθερότητας των τιµών πήρε την εξής µορφή: “Για την επίτευξη της σταθερότητας 

των τιµών ο στόχος πλέον είναι η διατήρηση του ρυθµού πληθωρισµού σε επίπεδα 

πλησίον του 2% µακροπρόθεσµα”. 

Παράλληλα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

επαναπροσδιόρισε το ρόλο του κάθε πυλώνα στη στρατηγική της νοµισµατικής 

πολιτικής αφού πρώτα διευκρίνισε ότι οι αποφάσεις της νοµισµατικής πολιτικής θα 

συνεχίσουν να βασίζονται στην εκτενή ανάλυση των κινδύνων διατάραξης της 

σταθερότητας των τιµών. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτήν την αναθεώρηση ο δεύτερος 

πυλώνας, που πλέον ονοµάζεται πυλώνας της οικονοµικής ανάλυσης, αναβαθµίζεται 

και αποκτάει πρωτεύοντα ρόλο στην αναζήτηση και τον προσδιορισµό των 

ενδεχόµενων κινδύνων για τη σταθερότητα των τιµών. 

Αντίθετα ο πρώτος πυλώνας, ο οποίος ονοµάζεται πλέον πυλώνας 

νοµισµατικής πολιτικής, αποµακρύνεται από την πρώτη θέση και λαµβάνει θέση 

συµπληρωµατικού πυλώνα για τον πυλώνα της οικονοµικής ανάλυσης. Ο πυλώνας 

της νοµισµατικής ανάλυσης θα χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των µέσο-

µακροπρόθεσµων πληθωριστικών τάσεων και τη διασταύρωση των εκτιµήσεων που 
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προκύπτουν από τον πυλώνα της οικονοµικής ανάλυσης για τους κινδύνους 

διατάραξης της σταθερότητας των τιµών.  

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι και στους δύο ορισµούς που έδωσε 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη σταθερότητα 

των τιµών, ο στόχος επιδιώκεται να επιτευχθεί µεσοπρόθεσµα. Αυτό συµβαίνει γιατί 

η οικονοµία δέχεται συνεχώς απρόβλεπτες επιθέσεις, οι οποίες µπορούν να 

επηρεάσουν τη σταθερότητα των τιµών, όµως η νοµισµατική πολιτική µπορεί να 

επηρεάσει το ρυθµό πληθωρισµού µόνο µε κάποια χρονική υστέρηση. Η χρονική 

υστέρηση µε την οποία αντιδρά η οικονοµία είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση, 

καθώς εξαρτάται από τις επικρατούσες γενικότερες οικονοµικές συνθήκες και φυσικά 

διακατέχονται από έναν βαθµό αβεβαιότητας. 

Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι µε τις αλλαγές που πραγµατοποίησε το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Μάιο του 2003 

απέδειξε ότι αφουγκράζεται την αγορά και συµµετέχει ενεργά σε αυτήν. Φυσικά η 

στρατηγική των δύο πυλώνων φαίνεται αρκετά πολύπλοκη σε σχέση µε πρακτικές 

που ακολουθούσαν άλλες Κεντρικές Τράπεζες, όµως η πολυπλοκότητα αυτή 

αντανακλά πλήρως το περιβάλλον για το οποίο λαµβάνονται οι αποφάσεις αυτές. 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πρωτοπόρος στην υιοθέτηση µιας 

τέτοιας στρατηγικής γεγονός που απαιτεί χρόνο και από τους παρατηρητές της 

αγοράς και από το κοινό για την εξοικείωσή τους µε αυτή. Η ίδια η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα καταβάλει προσπάθειες συνεχώς για να γίνεται ολοένα και πιο 

κατανοητή η στρατηγική της στον κόσµο. 

Στα πλαίσια της έρευνας πραγµατοποιήθηκε η µέτρηση του βαθµού 

ανεξαρτησίας Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών. Η διαδικασία αυτή εµπεριέχει πολλές δυσκολίες µε κυριότερη ότι το 

σύνολο των Κεντρικών Τραπεζών δεν είναι ένα οµοιογενές σύνολο. Το µόνο που 

µπορούσε να γίνει έτσι ώστε τα αποτελέσµατα να είναι συγκρίσιµα, είναι να 

χρησιµοποιηθεί σε κάθε Κεντρική Τράπεζα η ίδια µέθοδος µέτρησης και στη 

συνέχεια στην ανάλυση των αποτελεσµάτων λαµβάνοντας υπόψη και σχολιάζοντας 

τις τοπικές διαφοροποιήσεις της κάθε χώρας. 
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 Οι πρώτοι που ασχολήθηκαν µε τη µέτρηση του βαθµού ανεξαρτησίας των 

Κεντρικών Τραπεζών είναι οι Robert Barro και Michael Parkin το 1982. Για την 

έρευνά τους οι συγγραφείς χρησιµοποίησαν δεδοµένα από 12 χώρες του Οργανισµού 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι οποίες  συγκεκριµένα είναι η 

Αυστραλία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η 

Ολλανδία, η Σουηδία, η Ελβετία, το Ηνωµένο Βασίλειο και οι Ηνωµένες Πολιτείες 

της Αµερικής. 

Οι Bade και Parkin κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ο βαθµός της οικονοµικής 

ανεξαρτησίας µιας Κεντρικής Τράπεζας δεν ήταν ιδιαίτερα καθοριστικός παράγοντας 

για τον πληθωρισµό. Αντίθετα, η πολιτική ανεξαρτησία ήταν ιδιαίτερα καθοριστικός 

παράγοντας για τον πληθωρισµό στο συγκεκριµένο δείγµα χωρών, από τη στιγµή που 

οι δύο χώρες, Γερµανία και Ελβετία, µε τον υψηλότερο βαθµό πολιτικής 

ανεξαρτησίας είχαν ρυθµό πληθωρισµού φανερά χαµηλότερο από τους ρυθµούς 

πληθωρισµού των υπολοίπων χωρών.  

Ο Alberto Alesina το 1988 χρησιµοποίησε ως βάση τις χώρες που 

χρησιµοποίησαν οι Bade και Parkin το 1982 και πρόσθεσε 4 τέσσερις ακόµα, τη 

∆ανία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία και την Ισπανία. Ο Alesina κατέληξε και 

αυτός µέσα από την έρευνά του ότι υπάρχει γενικότερα µία αντίστροφη σχέση 

ανάµεσα στο µέσο ρυθµό πληθωρισµού και στο επίπεδο του βαθµού ανεξαρτησίας 

της Κεντρικής Τράπεζας. Στην ουσία ο συγγραφέας κατέληξε στην υπόθεση που είχε 

κάνει εξ’ αρχής στην έρευνά του αποδεικνύοντας και αυτός ότι µία ανεξάρτητη 

Κεντρική Τράπεζα συντελεί στη µείωση του ρυθµού πληθωρισµού µιας χώρας. 

Οι Grilli, Masciandaro και Tabellini (1991) πραγµατοποίησαν µία νέα έρευνα 

σχετικά µε το βαθµό ανεξαρτησίας 18 Κεντρικών Τραπεζών. Οι συγκεκριµένοι 

συγγραφείς χρησιµοποίησαν ως βάση δεδοµένων τις χώρες που χρησιµοποίησαν οι 

Bade και Parkin προσθέτοντας την Αυστρία, τη ∆ανία, την Ελλάδα, τη Νέα Ζηλανδία 

και την Πορτογαλία ενώ παράλληλα δεν συµπεριέλαβαν τη Σουηδία. Υπήρξε, και σε 

αυτήν την έρευνα, ο διαχωρισµός µεταξύ οικονοµικής και πολιτικής ανεξαρτησίας 

των Κεντρικών Τραπεζών.  

Οι Grilli, Masciandaro και Tabellini κατέληξαν, στο σύνολο της περιόδου της 

έρευνας από το 1950 - 1989, ότι η οικονοµική ανεξαρτησία έχει αντίστροφη σχέση 
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µε το ρυθµό πληθωρισµού όπως και η πολιτική ανεξαρτησία επίσης έχει αντίστροφη 

σχέση µε το ρυθµό πληθωρισµού αλλά το στατιστικό αποτέλεσµα δεν είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό. Συνεχίζοντας την έρευνά τους έσπασαν την έρευνα σε τέσσερις χρονικές 

περιόδους ανά δεκαετία και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι καµία από τις δύο 

µορφές ανεξαρτησίας δεν είχε ιδιαίτερη επίδραση στο ρυθµό πληθωρισµού τις δύο 

πρώτες δεκαετίας. Στη δεκαετία του 1970 και οι δύο µορφές ανεξαρτησίας 

επηρέασαν σηµαντικά το βαθµό πληθωρισµού ενώ τη δεκαετία του 1980 µόνο ο 

βαθµός της οικονοµικής ανεξαρτησίας έπαιζε σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του 

ρυθµού πληθωρισµού. 

Οι συγγραφείς Alex Cuckierman, Steven Webb και Bilin Neyapti το 

Σεπτέµβριο του 1992 δηµοσίευσαν τη δική τους έρευνα παρουσιάζοντας µία 

καινούργια µέθοδο µέτρησης του βαθµού ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών 

και τη σχέση του µε το ρυθµό πληθωρισµού της αντίστοιχης χώρας. Οι συγγραφείς 

αυτοί ξέφυγαν από τα συνηθισµένα και προσπάθησαν να µετρήσουν το βαθµό 

ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών όχι µόνο µέσα από τους νόµους που διέπουν 

τη λειτουργία τους αλλά αναπτύσσοντας καινοτόµους δείκτες.  

Εκτός λοιπόν από τον κλασικό δείκτη της νοµικής ανεξαρτησίας, ανέπτυξαν 

και το δείκτη της πραγµατικής ανεξαρτησίας, ο οποίος αποτελείται από τρεις 

επιµέρους δείκτες. Οι δείκτες αυτοί είναι ο ρυθµός αλλαγής των ∆ιοικητών των 

Κεντρικών Τραπεζών, ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο έπρεπε να απαντηθεί από 

εξειδικευµένους επιστήµονες σε θέµατα νοµισµατικής πολιτικής των Κεντρικών 

Τραπεζών και µία συνάθροιση του δείκτη της νοµικής ανεξαρτησίας και του ρυθµού 

αλλαγής των ∆ιοικητών των Κεντρικών Τραπεζών. 

Οι Alesina και Summers το 1993 παρουσίασαν την έρευνά τους, η οποία 

στηρίχθηκε στις έρευνες του Bade και Parkin και των Grilli, Masciandaro και 

Tabellini. Στη συγκεκριµένη έρευνα οι συγγραφείς δηµιούργησαν έναν δείκτη του 

βαθµού ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος ήταν ο µέσος όρος των 

αποτελεσµάτων των δεικτών που είχαν προκύψει από την έρευνα των Bade και 

Parkin και των Grilli, Masciandaro και Tabellini. Η βάση των δεδοµένων ήταν η ίδια 

µε αυτή των Bade και Parkin µε την προσθήκη της ∆ανίας, της Νέας Ζηλανδίας, της 

Νορβηγίας και της Ισπανίας, ενώ η περίοδος µέτρησης εκτείνεται από το 1955 ως το 
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1988. Όπως και στις προηγούµενες έρευνες, έτσι και σε αυτή οι συγγραφείς 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση ανάµεσα στο ρυθµό 

πληθωρισµού και το βαθµό ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας.  

 Στα πλαίσια της έρευνάς µας προσπαθήσαµε να πραγµατοποιήσουµε µια 

θεωρητική ανάλυση των νόµων σχετικά µε την µελλοντική συµµετοχή των 

Κεντρικών Τραπεζών των 10 νέων-χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

Ευρωζώνη. Το αποτέλεσµα αυτής της ανάλυσης είναι ότι σύµφωνα µε τους νόµους, 

που διέπουν αυτή τη στιγµή, τη λειτουργία των 10 νέων Κεντρικών Τραπεζών, εκτός 

από την Τράπεζα της Πολωνίας οι υπόλοιπες έχουν ήδη εναρµονίσει τη νοµοθεσία 

τους µε βάση την ανεξαρτησία που προβλέπεται από τη “Συνθήκη του Μάαστριχτ”. 

Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των 10 χωρών που εισήλθαν την 1η Μαΐου 

2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι στην προοπτική της πιθανής ένταξής τους 

ξεκίνησαν εδώ και αρκετά χρόνια να βελτιώνουν τον τρόπο λειτουργίας τους και να 

εναρµονίζουν το καταστατικό τους µε βάση τα δεδοµένα της “Συνθήκης του 

Μάαστριχτ” και του “Πρωτοκόλλου για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας”. 

Αναλύοντας και ερευνώντας τους νόµους διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν Κεντρικές 

Τράπεζες που προετοιµάστηκαν για αυτή τη συµµετοχή τους στο Ευρωπαϊκό 

Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών από το 1992, σχεδόν δηλαδή από τη στιγµή τέθηκαν 

οι βάσεις για την υπογραφή της “Συνθήκης του Μάαστριχτ”. 

 Επιπλέον µέσα από τους νόµους διαπιστώνεται ότι οι 10 χώρες έχουν δώσει 

την σηµασία που χρειάζεται τόσο στην ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών τους 

όσο και στο στόχο που πρέπει να επιτύχουν. Η έρευνα αυτή θέλησε να προχωρήσει 

ένα βήµα περισσότερο και να χωρίσει την ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών σε 

προσωπική, καταστατική, λειτουργική και οικονοµική δίνοντας έτσι µια άλλη 

διάσταση και στο νόµο της κάθε Κεντρικής Τράπεζας αλλά και στην έννοια της 

ανεξαρτησίας. 

Όπως είδαµε ο τρόπος που διορίζεται ο ∆ιοικητής, ο τρόπος που 

απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του καθώς η διάρκεια της θητείας του δίνουν πολύ 

χρήσιµα συµπεράσµατα για την προσωπική ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας. 

Επίσης, ο σαφής διαχωρισµός για το ποιος έχει την εξουσία να σχεδιάζει και να 
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εφαρµόζει τη νοµισµατική πολιτική αλλά κυρίως κάτω από ποιες προϋποθέσεις µας 

βοήθησε να καταλάβουµε τί συµβαίνει µε την καταστατική ανεξαρτησία της κάθε 

Κεντρικής Τράπεζας.  

Επιπλέον, ξεκαθαρίζοντας µε σαφήνεια τον βασικό στόχο της κάθε Κεντρικής 

Τράπεζας και τις αρµοδιότητές της για να µπορέσει να επιτύχει αυτό το στόχο 

φθάσαµε σε χρήσιµα συµπεράσµατα για την λειτουργική της ανεξαρτησία. Τέλος, 

αναλύοντας τη δυνατότητα που έχει ή όχι η κεντρική εξουσία να δανείζεται από την 

Κεντρική Τράπεζα µας δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσουµε τον βαθµό της 

οικονοµικής ανεξαρτησίας της κάθε Κεντρικής Τράπεζας. 

Συνολικά µπορούµε να πούµε ότι οι 10 Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες που 

εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου του 2004, έχουν εναρµονίσει τους 

νόµους τους µε τις απαιτήσεις της Ευρωζώνης σε έναν ικανοποιητικό βαθµό. Βέβαια 

η διαφορά ανάµεσα σε αυτές τις χώρες και στις χώρες που ήδη βρίσκονται στην 

Ευρωζώνη είναι αρκετά µεγάλη, γεγονός που διαπιστώθηκε όταν προχωρήσαµε στην 

ανάλυση του νόµου της Τράπεζας της Ελλάδας. 

Στη συνέχεια δηµιουργήσαµε ένα αλγόριθµο για να ποσοτικοποιήσουµε αυτές 

τις παραµέτρους, να µπορέσουµε δηλαδή αρχικά να τις µετρήσουµε και στη συνέχεια 

να κάνουµε την ποσοτική πλέον σύγκριση µεταξύ των Κεντρικών Τραπεζών. 

Επιπλέον, έχοντας ένα ποσοτικό, αριθµητικό, κριτήριο µπορέσαµε να το συγκρίνουµε 

µε άλλες παραµέτρους που πιθανόν να επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές όπως για 

παράδειγµα ο ρυθµός πληθωρισµού µιας χώρας.              

Οι περισσότεροι συγγραφείς για να µετρήσουν το βαθµό ανεξαρτησίας των 

Κεντρικών Τραπεζών χρησιµοποίησαν εκτός των άλλων µεθόδων, τους νόµους που 

διέπουν τη λειτουργία των Κεντρικών Τραπεζών. Φυσικά για να µετρηθεί η 

πραγµατική ανεξαρτησία µιας Κεντρικής Τράπεζας υπάρχουν και άλλοι παράγοντες 

εκτός από την ανάλυση των νόµων, οι οποίοι όµως δεν είναι µετρήσιµοι. Τέτοιοι 

παράγοντες  θεωρούνται η προσωπικότητα του ∆ιοικητή, η ποιότητα του τµήµατος 

έρευνας της κάθε Κεντρικής Τράπεζας, η πολιτική κατάσταση της χώρας, η 

οικονοµική ιστορία της χώρας και άλλοι πολλοί. Λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν 

στο να ποσοτικοποιηθούν οι παραπάνω παράµετροι, οι περισσότεροι συγγραφείς 
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χρησιµοποίησαν για τις έρευνές τους ως βάση µέτρησης και σύγκρισης τους νόµους 

των Κεντρικών Τραπεζών. 

Εκτός από την ευκολία που προσφέρει η µέτρηση ενός νόµου, η νοµική 

ανεξαρτησία είναι ταυτόχρονα ένας σηµαντικός παράγοντας της πραγµατικής 

ανεξαρτησίας. Αυτό συµβαίνει γιατί µέσα από έναν νόµο µπορούν να εξαχθούν 

χρήσιµα συµπεράσµατα για το βαθµό της ανεξαρτησίας που θέλει ο νοµοθέτης να 

εκχωρήσει σε µια Κεντρική Τράπεζα. Οι νόµοι των Κεντρικών Τραπεζών διαφέρουν 

πολλές φορές ως προς το στόχο τους, τον σκοπό τους και φυσικά τις λεπτοµέρειες 

στις οποίες δίνουν έµφαση. 

Με αυτόν τον αλγόριθµο µετρήθηκε και ο βαθµός ανεξαρτησίας της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας γιατί αυτή αποτελεί το πρότυπο που θα πρέπει να 

ακολουθήσουν οι υπόλοιπες Κεντρικές Τράπεζες. Η Τράπεζα της Ελλάδος 

χρησιµοποιήθηκε ως επίσης ένα µέτρο σύγκρισης καθώς πρόκειται για µια Κεντρική 

Τράπεζα, η οποία εισήλθε στην “Ευρωζώνη” αργότερα από τα ιδρυτικά µέλη αυτής 

καθώς επίσης και γιατί αποτελεί µια τράπεζα των Βαλκανίων γεγονός που δείχνει ότι 

επηρεάζεται και αυτή από τις πολιτικοοικονοµικές συνθήκες που επηρεάζουν 

αρκετές από τις Κεντρικές Τράπεζες των 10 νέων Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. 

Η δοµή του αλγόριθµου θυµίζει σε αρκετά σηµεία του τα τεστ για τη µέτρηση 

του βαθµού νοµικής ανεξαρτησίας που είχε δηµιουργήσει στη δεκαετία του 1990 για 

τις έρευνές του ο Alex Cuckierman. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα τεστ αποτέλεσαν την 

πηγή έµπνευσης για τη δηµιουργία ενός νέου αλγόριθµου, ο οποίος να µπορεί να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος που εξελίσσεται τα 

τελευταία χρόνια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 

Ο τρόπος που δοµήθηκε ο συγκεκριµένος αλγόριθµος στην έρευνα µας έχει 

στόχο να καλύψει το φάσµα των τεσσάρων µορφών ανεξαρτησίας των Κεντρικών 

Τραπεζών. Με βάση αυτό το σκεπτικό οµαδοποιήθηκαν τα νοµικά χαρακτηριστικά 

των Κεντρικών Τραπεζών σε τέσσερις (4) κατηγορίες αντίστοιχα: 

(α) τον τρόπο διορισµού και απόλυσης του ∆ιοικητή καθώς επίσης και τη 

διάρκεια της θητείας του. 

(β) το ποιος πραγµατικά αποφασίζει για τη νοµισµατική πολιτική. 
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(γ) το βασικό στόχο της Κεντρικής Τράπεζας. 

(δ) τους περιορισµούς που υπάρχουν ή όχι στον δανεισµό από την Κεντρική 

Τράπεζα προς την κυβέρνηση. 

Οι τέσσερις (4) αυτές κατηγορίες έχουν βασισθεί σε δέκα (10) διαφορετικές 

νοµικές µεταβλητές, όπου η καθεµιά από αυτές µπορεί να λάβει βαθµό από 0 

(µηδέν), που είναι το χαµηλότερο επίπεδο ανεξαρτησίας, έως 1 (ένα), που είναι το 

υψηλότερο επίπεδο ανεξαρτησίας. Γενικότερα η φιλοσοφία του αλγόριθµου είναι ότι 

όσο µεγαλύτερος είναι ένας αριθµός που αντιστοιχεί σε µια νοµική παράµετρο τόσο 

µεγαλύτερος είναι ο βαθµός ανεξαρτησίας για τη συγκεκριµένη παράµετρο. 

Στην έρευνά µας οι µεταβλητές της προσωπικής, καταστατικής, λειτουργικής 

και οικονοµικής ανεξαρτησίας έχουν τον ίδιο βαθµό βαρύτητας, γεγονός που 

ποσοστιαία σηµαίνει 25%. Ταυτόχρονα για την κάθε µεταβλητή υπάρχουν 

ξεχωριστές ερωτήσεις, οι οποίες βαθµολογούνται από 0 (µηδέν) έως 1 (ένα) και 

λαµβάνουν τον ίδιο βαθµό βαρύτητας. Ο αριθµός των επιπέδων ανεξαρτησίας 

διαφέρει µεταξύ των νοµικών µεταβλητών έτσι ώστε αν Ni είναι ο αριθµός των 

επιπέδων ανεξαρτησίας της νοµικής µεταβλητής i, τότε το διάστηµα [0,1] θα 

χωρίζεται σε Ni-1 ισοδύναµα επίπεδα ανεξαρτησίας για αυτή τη νοµική µεταβλητή. 

 Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί είναι ότι τα συµπεράσµατά µας µέσα από τον 

αλγόριθµο είναι ίδια µε αυτά που εξήχθησαν και από τη θεωρητική ανάλυση των 

νόµων. Τα στοιχεία που προέκυψαν από αυτόν τον αλγόριθµο για τον βαθµό 

ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος και 

των 10 νέων Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών χρησιµοποιήθηκαν για να εξετασθεί η σχέση του βαθµού ανεξαρτησίας 

αυτών των Κεντρικών Τραπεζών µε τα οικονοµικά µεγέθη των αντίστοιχων χωρών 

όπως ο πληθωρισµός, τα επιτόκια και η ανάπτυξη.  

 Τα τελευταία χρόνια το διεθνές χρηµατοοικονοµικό σύστηµα λειτουργεί και 

εξελίσσεται σε ένα ευµετάβλητο περιβάλλον που δυσχεραίνει σηµαντικά το εποπτικό 

έργο των αρχών. Η εξέλιξη αυτή δηµιουργήθηκε κυρίως από την απελευθέρωση των 

χρηµατοοικονοµικών αγορών, την αύξηση της ταχύτητας κίνησης των κεφαλαίων, 

την αυξανόµενη πολυπλοκότητα των χρηµατοοικονοµικών οργανισµών καθώς 

επίσης και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Κύρια αφορµή για την ανάπτυξη της 
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πρακτικής διαχείρισης κινδύνων ήταν οι πιέσεις που ασκήθηκαν σε εποπτικό επίπεδο 

από τις εθνικές αρχές ως αποτέλεσµα µιας σειράς κρίσεων που δηµιουργήθηκαν στη 

δεκαετία του 1970. 

 Το 1974 µετά τη χρεοκοπία της Bankhans Herstatt στη Γερµανία και της 

Franklin National στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, ιδρύθηκε η Επιτροπή 

Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας από τους ∆ιοικητές των Κεντρικών Τραπεζικών 

των χωρών “της οµάδας των 10”. Σε αυτήν συµµετέχουν εκπρόσωποι από τις 

Κεντρικές Τράπεζες και τις αρχές τραπεζικής εποπτείας 13 χωρών : ΗΠΑ, Γερµανία, 

Ιαπωνία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Καναδά, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Ελβετία, 

Σουηδία, Βέλγιο και Λουξεµβούργο. 

 Η Επιτροπή Βασιλείας δεν αποτελεί µια υπερεθνική εποπτική αρχή αλλά ένα 

forum χωρίς νοµική εξουσία, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας 

∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (Bank of International Settlements). Τα συµπεράσµατά της 

δεν έχουν νοµική ισχύ αλλά αποσκοπούν στη διαµόρφωση γενικών εποπτικών 

κατευθύνσεων και βέλτιστων πρακτικών. 

 Βασικός στόχος της Επιτροπής της Βασιλείας ήταν και είναι η βελτίωση της 

ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της τραπεζικής εποπτείας σε παγκόσµια 

κλίµακα. Για να επιτύχει το στόχο της, τα µέλη της ανταλλάσσουν πληροφορίες 

σχετικά µε θέµατα εποπτείας σε εθνικό επίπεδο και τις σηµαντικότερες εξελίξεις 

στην αγορά, καθορίζοντας µε αυτόν τον τρόπο πρότυπα εποπτείας και 

κατευθυντήριες γραµµές που προσδιορίζουν τις καλύτερες πρακτικές για τις τράπεζες 

και τους φορείς εποπτείας. 

 Η Επιτροπή Βασιλείας λειτουργεί µε βάση την παραδοχή ότι οι 

συµµετέχουσες εθνικές αρχές θα λαµβάνουν κάθε φορά τα απαραίτητα µέτρα 

προκειµένου να εφαρµόζονται στην πράξη οι αποφάσεις της. Η Επιτροπή Τραπεζικής 

Εποπτείας της Βασιλείας υποβάλλει τα πορίσµατά της στους ∆ιοικητές “της οµάδας 

των 10” και επιδιώκει την έγκριση και τη δέσµευση όλων των οργανισµών που 

συµµετέχουν σε αυτή. 

Παράλληλα η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας ενθαρρύνει τη 

συνεργασία και µε χώρες που δεν ανήκουν στην Οµάδα των 10 µε στόχο να 

δηµιουργηθεί µια διαδικασία µετάδοσης των κανόνων και των αρχών της σε 
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παγκόσµιο επίπεδο. Ένα από τα κύρια εργαλεία που χρησιµοποιεί σε αυτήν την 

προσπάθεια είναι η οµάδα ∆ιάδοσης των Βασικών Αρχών, η οποία στόχο έχει την 

προώθηση της συνεργασίας σε τεχνικό επίπεδο µεταξύ της Επιτροπής Τραπεζικής 

Εποπτείας της Βασιλείας και των αρχών τραπεζικής εποπτείας των αναδυόµενων 

οικονοµιών, καθώς επίσης µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τη ∆ιεθνή 

Τράπεζα. Επιπλέον η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας προσπαθεί να 

αυξήσει τις επαφές της µε τις εποπτικές αρχές από άλλες χώρες µέσω της ∆ιεθνούς 

∆ιάσκεψης των Φορέων Τραπεζικής Εποπτείας, η οποία συνεδριάζει κάθε δύο έτη. 

Η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας έχοντας αφουγκραστεί την 

ανάγκη της αγοράς για τον καθορισµό Κεφαλαιακής Επάρκειας σε κάθε τράπεζα 

εισήγαγε το 1988 το “Πρώτο Σύµφωνο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας”, το οποίο έγινε 

ευρύτερα γνωστό ως “Σύµφωνο της Βασιλείας Ι” ή “Βασιλεία Ι”. Η ανάγκη για τη 

δηµιουργία αυτού του Συµφώνου ήταν η ανησυχία των Κεντρικών Τραπεζών της 

“Οµάδας των 10” ότι τα κεφάλαια των διεθνών τραπεζών είχαν µειωθεί σηµαντικά 

λόγω του έντονου ανταγωνισµού και της διεθνοποιήσεως των αγορών. 

 Για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου εισήγαγε µια µέθοδο 

µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου των εντός και εκτός ισολογισµού στοιχείων του 

ενεργητικού σταθµισµένα κατά τον κίνδυνό τους, θέτοντας ταυτόχρονα ένα ελάχιστο 

όριο απαιτούµενων εποπτικών κεφαλαίων ίσο µε 8% του σταθµισµένου ενεργητικού. 

Το Σύµφωνο του 1988 παρότι δεν είχε νοµική ισχύ είχε καταστεί παγκόσµιο πρότυπο 

για την κανονιστική ρύθµιση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, ενώ ταυτόχρονα 

συνέβαλλε καθοριστικά στην εναρµόνιση των κανονιστικών ρυθµίσεων σε διεθνές 

επίπεδο και στην ενίσχυση της ευρωστίας των τραπεζών. 

Η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από τη µεγάλη µεταβλητότητα στις 

παραµέτρους της αγοράς χρήµατος και συναλλάγµατος, όπως και στα επιτόκια, µε 

αποτέλεσµα τη µείωση της κερδοφορίας των πιστωτικών ιδρυµάτων και τη 

χρεοκοπία αρκετών τραπεζών στις ΗΠΑ. Με κίνητρο τη νέα αυτή κρίση οι εποπτικές 

αρχές επέκτειναν  την εφαρµογή των κεφαλαιακών απαιτήσεων και στους κινδύνους 

αγοράς µε την καθιέρωση του ∆είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας τον Ιανουάριο του 

1996.   
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Στη δεκαετία του 1990 εµφανίστηκαν περιπτώσεις καταστροφικών ζηµιών σε 

πιστωτικά ιδρύµατα λόγω κινδύνων που δεν προέρχονταν ούτε από την αθέτηση 

εκπλήρωσης υποχρέωσης από αντισυµβαλλόµενο ούτε από κάποια ιδιαίτερη 

µεταβλητότητα παραγόντων της αγοράς, αλλά από ατέλειες του πλαισίου λειτουργίας 

τους. Κορυφαίο και γνωστό είναι το παράδειγµα µε την πτώχευση της Barrings, µια 

από τις µεγαλύτερες και παλαιότερες τράπεζες της Αγγλίας, η οποία χρεοκόπησε 

όταν ο 28χρονος χρηµατιστής Νικ Λιζόν του υποκαταστήµατος της Σιγκαπούρης 

έπαιξε και έχασε 500 εκατοµµύρια στερλίνες στο χρηµατιστήριο του Τόκιο µέσα σε 3 

εβδοµάδες.   

Εξίσου γνωστή είναι η περίπτωσης της BCCI το 1991, για την οποία στη 

δεκαετία του 1980 προέκυψαν στοιχεία που τη συνέδεσαν µε τροµοκρατικές 

οργανώσεις, µεταφορές όπλων σε Αραβικές χώρες και καρτέλ ναρκωτικών της 

Λατινικής Αµερικής. Η τράπεζα τελικά κατέρρευσε υπό το βάρος χρεών που 

έφθαναν τα 10 δισεκατοµµύρια δολάρια την περίοδο µάλιστα που η Κεντρική 

τράπεζα είχε αναλάβει την εποπτεία του βρετανικού χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. Τα δύο παραπάνω χαρακτηριστικά παραδείγµατα ανέδειξαν την ανάγκη 

διαχείρισης µιας νέας κατηγορίας κινδύνου, του λειτουργικού κινδύνου. 

 Η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας επιβεβαιώνοντας ότι έχει 

αφιερώσει µεγάλο µέρος των πόρων της για την ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας 

των τραπεζών σε διεθνές επίπεδο, εκδίδει το 1996 το “Core Principles for Effective 

Banking Supervision” (Βασικές Αρχές για Αποτελεσµατική Τραπεζική Εποπτεία).  

Στα πλαίσια της συνεργασίας της µε τρίτες χώρες εισάγει αυτή την έκθεση η οποία 

περιλαµβάνει έναν κατάλογο 25 βασικών αρχών που πρέπει να διέπουν το σύστηµα 

εποπτείας των τραπεζών ώστε αυτή να είναι αποτελεσµατική.  

Η Επιτροπή Βασιλείας αναγνωρίζοντας ότι η “Βασιλεία Ι” είχε καταστεί 

πλέον ανεπαρκής στην αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων στο χρηµατοπιστωτικό 

χώρο διεθνώς, ξεκίνησε τη διαδικασία διαβούλευσης για την αναθεώρησή της µε τη 

δηµοσίευση του πρώτου Συµβουλευτικού Κειµένου τον Ιούνιο του 1999 µε τίτλο “A 

new capital Adequacy Framework”. 

Τον Ιανουάριο του 2001 η Επιτροπής της Βασιλείας εξέδωσε δεύτερο 

έγγραφο µε τίτλο “The new Basel Capital Accord” στο οποίο παρουσιάζονται οι 
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αναθεωρηµένες προτάσεις µε στόχο να εφαρµοστούν το 2005. Οι προτάσεις αυτές 

αφορούν σε τρεις θεµατικές ενότητες – πυλώνες.  Τον Απρίλιο του 2003 η Επιτροπή 

της Βασιλείας εξέδωσε και τρίτο έγγραφο σχετικά µε την αναθεώρηση του πλαισίου 

κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων, το οποίο εναρµονίζονταν σε 

σηµαντικό βαθµό µε το νέο πλαίσιο προτάσεών της, ζητώντας τα σχόλια όλων των 

ενδιαφερόµενων µερών ως τις 31 Ιουλίου 2003. Επιπλέον, η Επιτροπή µετά από κάθε 

παρουσίαση των προτάσεών της, πραγµατοποιεί ποσοτικές µελέτες προκειµένου να 

διαπιστώσει την επίδραση των προτάσεών της στις τράπεζες, µε τις λεγόµενες 

Quantitative Impact Studies. 

Ένας από τους κυριότερους στόχους της “Βασιλείας Ι” ήταν η δηµιουργία 

συνθηκών ίσου ανταγωνισµού µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων λόγω των 

διαφορετικών εποπτικών καθεστώτων που ίσχυαν διεθνώς. Για το λόγο αυτό 

προσπάθησε να επιβάλλει οµοιόµορφους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας για όλα τα 

πιστωτικά ιδρύµατα. Η “Βασιλεία ΙI” αποδέχεται ότι οι εποπτικοί κανόνες δεν µπορεί 

να είναι ίδιοι για όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα και αναγνωρίζει ότι όσο πιο εξελιγµένο 

και πιο αποτελεσµατικό είναι ένα πιστωτικό ίδρυµα στην εκτίµηση και διαχείριση 

των αναλαµβανόµενων κινδύνων τόσο λιγότερο κεφάλαιο θα πρέπει να διατηρεί για 

τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Η “Βασιλεία ΙΙ” παρέχει τη δυνατότητα στις 

τράπεζες να επιλέξουν από τις µεθόδους που προτείνονται για τη µέτρηση των 

κινδύνων, εκείνη που καλύτερα ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

 Τον Ιούνιο του 1999 η Επιτροπή Βασιλείας προωθεί νέες προτάσεις 

αναθεώρησης του εποπτικού πλαισίου της κεφαλαιακής επάρκειας, το οποίο είναι 

ευρύτερα γνωστό ως “Βασιλεία ΙΙ”. Οι νέες αυτές προτάσεις βασίζονται σε τρείς 

αλληλένδετους και συµπληρωµατικούς πυλώνες, οι οποίοι συµβάλλουν στην 

ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Οι πυλώνες 

αυτοί είναι οι εξής :  

Α) Πυλώνας Ι: Επιβολή ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη 

των αναλαµβανόµενων κινδύνων, οι οποίοι διακρίνονται στις εξής κατηγορίες :  

1) πιστωτικός κίνδυνος,  

2) λειτουργικός κίνδυνος και  

3) κίνδυνος αγοράς. 
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Β) Πυλώνας ΙΙ: Εποπτικές διαδικασίες ανασκόπησης και αξιολόγησης της 

κεφαλαιακής επάρκειας των Πιστωτικών Ιδρυµάτων. 

Γ) Πυλώνας ΙΙΙ: Ενίσχυση της πειθαρχίας της αγοράς µέσω της 

δηµοσιοποίησης στοιχείων σχετικά µε τη διάρθρωση των αναλαµβανοµένων 

κινδύνων και της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών κινδύνων. 

 Βασικός στόχος και της “Βασιλείας ΙΙ” παραµένει η προώθηση της 

ασφάλειας και σταθερότητας του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και η 

ενίσχυση των συνθηκών ίσου ανταγωνισµού. Επιπλέον, το νέο εποπτικό πλαίσιο 

επιδιώκει την περιεκτικότερη προσέγγιση αντιµετώπισης των αναλαµβανοµένων 

κινδύνων, την καλύτερη εναρµόνιση των κεφαλαιακών απαιτήσεων µε τους 

τραπεζικούς κινδύνους και την εξάλειψη των κινήτρων αποφυγής των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων από τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

Με τους Τρείς Πυλώνες του νέου καθεστώτος κεφαλαιακής επάρκειας που 

προτείνει η Επιτροπή της Βασιλείας θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι ίσως το πιο 

κρίσιµο στοιχείο είναι η οµαλή αλληλεπίδραση µεταξύ τους, από το οποίο θα 

εξαρτηθεί η αποτελεσµατικότητα του νέου πλαισίου στα εξής δύο βασικά σηµεία: (α) 

την ενίσχυση των εργαλείων των εποπτικών αρχών και της πειθαρχίας της αγοράς 

και (β) την προώθηση της υιοθέτησης πιο προηγµένων τεχνικών διαχείρισης 

κινδύνων εκ µέρους των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Το νέο σύµφωνο κεφαλαιακής επάρκειας προβλέπει αυξηµένη διακριτική 

ευχέρεια των εποπτικών αρχών, σε σχέση µε τη “Βασιλεία Ι” όσον αφορά την 

εφαρµογή των Τριών Πυλώνων και ιδίως το πώς αυτοί θα αλληλεπιδρούν στην 

πράξη. Η εφαρµογή του γεγονότος αυτού στην πράξη καθιστά αναγκαία τη 

µεγαλύτερη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών, έτσι ώστε να επιτευχθούν διεθνώς 

ίσοι όροι ανταγωνισµού. Το συγκεκριµένο θέµα έχει λάβει σηµαντική θέση και στις 

προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς έχει συνειδητοποιηθεί η 

αναγκαιότητα πιο οµοιόµορφων προσεγγίσεων σε χρηµατοπιστωτικές αγορές όπου 

λόγω και του ενιαίου νοµίσµατος θεωρούνται σε µεγάλο βαθµό ενοποιηµένες. 

Με µια πρώτη ανάγνωση και µόνο των Νέων Προτάσεων για την Αναθεώρηση 

του πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων αντιλαµβάνεται ο 

ερευνητής ότι πρόκειται για ένα πλαίσιο προτάσεων ιδιαίτερα πολύπλοκο το οποίο 
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περιλαµβάνει λεπτοµερειακή διάρθρωση και το οποίο εκτείνεται σε πλήθος σελίδων. 

Ιδιαίτερα αντιλαµβάνεται κανείς ότι ο Πυλώνας Ι και λιγότερο οι άλλοι δύο πυλώνες 

ενδέχεται να αυξήσουν σηµαντικά το κόστος υλοποίησής τους µε αποτέλεσµα να 

οδηγηθούµε τελικά σε καταστρατήγηση των βασικών στόχων του νέου πλαισίου που 

είναι η αποφυγή κεφαλαιακών απαιτήσεων και συνθήκες άνισου ανταγωνισµού. 

Οι νέες προτάσεις της “Βασιλείας ΙΙ” οδηγούν σε µια πρωτοφανή εποπτική 

αλλαγή, η οποία είναι σίγουρο ότι θα έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές πτυχές στις 

δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυµάτων. Η εκτενής, πολύπλοκη και λεπτοµερής 

ανάλυση που περιέχουν και οι Τρίτες Πυλώνες δίνουν άµεσα την εντύπωση πως οι 

προτάσεις αυτές κινούνται προς µια κατεύθυνση η οποία θα πρέπει να στηριχθεί από 

τους µετέχοντες στη αγορά. 

Η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας έχοντας την εµπειρία της 

“Βασιλείας Ι” επανέρχεται µετά από χρόνια µε νέες προτάσεις, οι οποίες αποσκοπούν 

στο να εδραιώσουν στο χώρο των πιστωτικών ιδρυµάτων τη σύνεση και το ρεαλισµό 

έτσι ώστε τόσο οι τράπεζες όσο και οι δανειζόµενοι να υπολογίζουν µε µεγαλύτερη 

ακρίβεια και υπευθυνότητα το κεφάλαιο που απαιτείται για τους δεδοµένους 

κινδύνους που αναλαµβάνουν. Επιπλέον, η Επιτροπή της Βασιλείας επιθυµεί να 

επιβάλλει µια οµοιοµορφία κριτηρίων έτσι ώστε οι συνδυασµοί κεφαλαίων και 

κινδύνων να ελέγχονται και να αξιολογούνται από τις εποπτικές αρχές µε τα ίδια 

κριτήρια και πρότυπα για όλες τις τράπεζες και όλους τους δανειζόµενους µιας 

δεδοµένης τάξης κινδύνου. 

Επιπλέον, η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας µέσα από τις 

προτάσεις της βάζει δυο βασικές προτεραιότητες. Επιδιώκει, λοιπόν, τη διαφάνεια 

και την αποτελεσµατικότητα έτσι ώστε τόσο οι τράπεζες όσο και οι δανειζόµενοι να 

έχουν ισχυρό κίνητρο να καταγράφουν και να εµφανίζουν µε ειλικρίνεια την 

πραγµατικότητα αλλά και να διαχειρίζονται πιο ευεργετικά τους κινδύνους που 

αναλαµβάνουν µε τις δραστηριότητές τους. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή της Βασιλείας 

πιστεύει ότι η δηµιουργία ίσων όρων ανταγωνισµού σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό 

επίπεδο καθώς και η δίκαιη µεταχείριση των δανειζόµενων ανάλογα µε την 

αξιολογηµένη πιστοληπτική τους ικανότητα αποτελούν στοιχεία που οφείλει να 

παρέχει η αγορά σε όσους συµµετέχουν σε αυτήν. 
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Στα πλαίσια της έρευνας αναλύσαµε το δίχτυ ασφαλείας και τα πέντε (5) 

συστατικά του για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, όπου διαπιστώσαµε ότι η 

προληπτική εποπτεία είναι το συστατικό αυτό που µπορεί να προλάβει την έκθεση 

των τραπεζών στον κίνδυνο της αφερεγγυότητας. Στη συνέχεια αναλύοντας τα 

ερωτήµατα σχετικά µε το ποια είναι η αρµόδια αρχή να ασκήσει προληπτική 

εποπτεία αλλά και ποιο δίκαιο να εφαρµόσει αυτή η αρχή για υποκαταστήµατα και 

θυγατρικές αλλοδαπών τραπεζών προέκυψε το δίληµµα αν αυτή η υπερεθνική αρχή 

µπορεί να είναι µια Κεντρική Τράπεζα ή όχι όπως επίσης αν είναι η Κεντρική 

Τράπεζα τελικά που θα ασκεί τις αρµοδιότητες αυτές και για το υπόλοιπο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, εκτός των τραπεζών, ή όχι. 

Στη συνέχεια αναλύσαµε τα επιχειρήµατα που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 

χρόνια υπέρ του συνδυασµού της προληπτικής εποπτείας µε τις δραστηριότητες των 

Κεντρικών Τραπεζών, τα οποία µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις βασικές 

κατηγορίες :  

α) Οι συνέργιες όσον αφορά την πληροφόρηση µεταξύ εποπτικών λειτουργιών και 

βασικών λειτουργιών των Κεντρικών Τραπεζών. 

β)  Η επικέντρωση στον συστηµικό κίνδυνο. 

γ) Η ανεξαρτησία που απολαµβάνουν οι Κεντρικές Τράπεζες και η τεχνική 

εµπειρογνωµοσύνη που διαθέτουν. 

 Παράλληλα αναπτύχθηκαν τα επιχειρήµατα που είναι υπέρ της εκχώρησης 

εκτεταµένων εποπτικών εξουσιών σε έναν ενιαίο φορέα εκτός από την Κεντρική 

Τράπεζα.  Και σε αυτήν την περίπτωση τρία (3) είναι τα σοβαρότερα επιχειρήµατα 

που έχουν αναπτυχθεί για να αποδείξουν ότι είναι προτιµότερο η λειτουργία της 

προληπτικής εποπτείας να ασκείται από έναν ενιαίο οργανισµό εκτός Κεντρικής 

Τράπεζας :  

α) Το ενδεχόµενο σύγκρουσης συµφερόντων ανάµεσα στην εποπτεία και τη  

νοµισµατική  πολιτική σε συνδυασµό µε  τον ηθικό κίνδυνο. 

β) Η τάση δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών οµίλων και η σύγχυση των διακρίσεων 

µεταξύ χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και ιδρυµάτων. 

γ) Η ανάγκη αποφυγής της υπερβολικής συγκέντρωσης εξουσιών στην Κεντρική 

Τράπεζα. 
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 Το συµπέρασµα από τις παραπάνω αναλύσεις είναι ότι η ιδανική δοµή µιας 

εποπτικής αρχής εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την οργανωτική δοµή της 

κάθε χώρας ξεχωριστά. Αυτό σηµαίνει ότι η µορφή που θα έχει η εποπτική αρχή της 

κάθε χώρας και από ποιόν ασκείται τελικά η προληπτική εποπτεία εξαρτάται σε πολύ 

µεγάλο βαθµό από την οικονοµική και πολιτική κουλτούρα της χώρας. 

 Ένα πολύ δυνατό επιχείρηµα για να παραµείνει η αρµοδιότητα της 

προληπτικής εποπτείας στην Κεντρική Τράπεζα της κάθε χώρας καταλήξαµε ότι 

είναι  το γεγονός ότι η σταθερότητα των Τραπεζών είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την 

εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής ενώ ταυτόχρονα  η Κεντρική Τράπεζα έχει τη 

δυνατότητα να προσφέρει τη ρευστότητα που πιθανόν να χρειασθεί µια τράπεζα όταν 

θα πρέπει να λειτουργήσει ως ∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής. Το πιο σηµαντικό 

είναι ότι ίσως η Κεντρική Τράπεζα είναι ο µόνος οργανισµός που γνωρίζει καλύτερα 

από τον καθένα αν θα πρέπει κάποια συγκεκριµένη τράπεζα να τη διασώσει και να 

λειτουργήσει ως ∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής ή όχι τελικά.       

 Παρόλα αυτά δεν είναι λίγοι αυτοί που ισχυρίζονται ότι η αρµοδιότητα της 

προληπτικής εποπτείας θα πρέπει να εκχωρηθεί σε άλλον οργανισµό, εκτός της 

Κεντρικής Τράπεζας καθώς µπορεί να δηµιουργηθεί σύγκρουση ανάµεσα στον 

εποπτικό ρόλο και το ρόλο του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής. Αυτό σηµαίνει ότι αν 

µια τράπεζα, που εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα, πρόκειται να καταρρεύσει 

τότε η τελευταία για να µην χαθεί η αξιοπιστία της θα της παράσχει οικονοµική 

ρευστότητα σίγουρα ενώ πιθανόν να µην χρειαζόταν ή και να µην έπρεπε. Η εµπειρία 

της εποπτικής λειτουργίας στην Ευρώπη και τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής 

έχει αποδείξει ότι οι Κεντρικές Τράπεζες µπορούν και εκτελούν αποτελεσµατικά τα 

εποπτικά τους καθήκοντα. Ταυτόχρονα δεν µπορεί να αποφανθεί κανείς ακόµα για 

την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος της Financial Services Authority που 

λειτουργεί σε κάποιες χώρες τα τελευταία χρόνια. 

 Επίσης καταλήξαµε ότι οι αγορές και τα οικονοµικά συστήµατα συνεχώς 

συνδέονται µεταξύ τους σε υπερεθνικό επίπεδο και η εποπτική διαδικασία δεν µπορεί 

να µένει στάσιµη περιµένοντας την επόµενη οικονοµική κρίση για να αξιολογήσει 

ποια µορφή εποπτείας ήταν η πιο αποτελεσµατική. Γι αυτό το λόγο και οι εποπτικές 

αρχές θα πρέπει να έχουν όλες ένα αναγνωρισµένο και αναβαθµισµένο επίπεδο σε 
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όλες τις χώρες, το οποίο µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τη συνεργασία και την 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ τους σε υπερεθνικό επίπεδο. 

 Σε αυτή τη βάση στηρίχθηκε και η Επιτροπή της Βασιλείας για να εκδώσει 

τόσο την “Βασιλεία Ι”, όσο και την “Βασιλεία ΙΙ”. Οι προτάσεις της Επιτροπής 

Βασιλείας αποτελούν µια βάση κοινή για όλες τις εποπτικές αρχές των χωρών που 

θέλουν να τις υιοθετήσουν, για να µπορούν να αξιολογούν τόσο τη µέθοδο εποπτείας 

των αρχών τους όσο και την αποτελεσµατικότητά τους. Οι εποπτικές αρχές µπορούν 

να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε µια δοµηµένη βάση, η οποία θα τους δώσει τη 

δυνατότητα να επικοινωνούν ολοένα και καλύτερα µεταξύ τους. Οι προτάσεις της 

Επιτροπής της Βασιλείας σίγουρα αποτελούν ένα ισχυρό όπλο στα χέρια των 

εποπτικών αρχών είτε αυτές είναι η Κεντρική Τράπεζα, είτε ένας άλλος εποπτικός 

οργανισµός είτε ακόµα κι αν δεν είναι ένας αλλά δύο και τρεις για κάθε χώρα. 

 Οι εποπτικές αρχές οφείλουν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

προληπτικής εποπτείας, να είναι προσανατολισµένοι στην αποφυγή του ρίσκου και 

τέλος να είναι ευέλικτες για να δηµιουργήσουν έναν υψηλό βαθµό αξιοπιστίας που 

είναι απαραίτητος για τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Η 

εποπτεία είναι σίγουρα µια διαρκής διαδικασία η οποία αναπτύσσεται και 

εξελίσσεται µέσα από τις αγορές στις οποίες λειτουργεί, όπως βέβαια αναπτύσσονται 

και αυτές.  

 Η ανεξαρτησία που απολαµβάνουν αυτή τη στιγµή οι Κεντρικές Τράπεζες θα 

µπορούσε σε µεγάλο βαθµό να προστατεύσει την εποπτεία από αδικαιολόγητες και 

πιεστικές πολιτικές παρεµβάσεις, ενώ ταυτόχρονα θα απέτρεπε τον κίνδυνο 

επηρεασµού των κανόνων λειτουργίας των εποπτευοµένων ιδρυµάτων. Υπάρχουν 

εµπειρικές αναλύσεις και εµπειρικά δεδοµένα που αποδεικνύουν ότι οι κρίσεις είναι 

πιθανό να αποφευχθούν µε ιδιωτικούς πόρους όταν η Κεντρική Τράπεζα ασκεί και 

την αρµοδιότητα της προληπτικής εποπτείας. 

 Οι Βασικές Αρχές για την αποτελεσµατική εποπτεία του τραπεζικού τοµέα 

που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας αναδεικνύει 

την ανάγκη να αποδοθεί στις εποπτικές αρχές ικανοποιητικός βαθµός ανεξαρτησίας.  

Όπως και στη λειτουργία της νοµισµατικής πολιτικής έτσι και στη λειτουργία της 

προληπτικής εποπτείας, η ανεξαρτησία δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως έλλειψη 
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λογοδοσίας ούτε µπορεί να αποκλείσει το ρόλο που πρέπει να διαδραµατίσει η 

κυβέρνηση σε περίοδο κρίσης, όταν µάλιστα είναι πιθανό να χρησιµοποιηθούν τα 

χρήµατα των φορολογουµένων. 

Οι Κεντρικές Τράπεζες θεωρούνται γενικότερα οργανισµοί όπου υπάρχει υψηλό 

επίπεδο έρευνας και ανάλυσης του τραπεζικού και χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, 

καθώς λόγω της εµπειρίας τους έχουν αναπτύξει διαχρονικά ένα πλούτο γνώσεων και 

δεδοµένων για τη δοµή και τις επιδόσεις του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος, οι οποίες ανανεώνονται συνεχώς µέσω της ενεργής παρουσίας τους και 

συµµετοχής τους στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Όλα αυτά τα δεδοµένα και η 

εµπειρία είναι στοιχεία χρήσιµα για την άσκηση αποτελεσµατικής προληπτικής 

εποπτείας.     

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλήξαµε ότι καθίσταται σχεδόν 

αβάσιµη η ανησυχία που υπάρχει για υπερβολική συγκέντρωση εξουσιών, από τη 

στιγµή που οι αποφάσεις για τη χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής βρίσκονται εκτός 

των οργάνων λήψης αποφάσεων των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και αποτελούν 

βασική αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το σύνολο της Ζώνης 

του Ευρώ. 

Επιπλέον, η ιδιότυπη θεσµική φύση που φαίνεται να έχουν οι Εθνικές Κεντρικές 

Τράπεζες ως ανεξάρτητοι φορείς αλλά και µέλη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών, φαίνεται για κάποιους να δηµιουργεί επιπρόσθετα εµπόδια στο 

δηµοκρατικό τους έλεγχο από τους εθνικούς φορείς. Αυτό το επιχείρηµα βέβαια 

καταρρίπτεται άµεσα καθώς όπως έχει αναλυθεί και από την ενότητα της 

νοµισµατικής πολιτικής, έτσι και στη λειτουργία της προληπτικής εποπτείας οι 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες δεν εµποδίζονται από κανέναν στο να λογοδοτούν 

πλήρως και µε διαφάνεια στις αρµόδιες εθνικές αρχές, µε πιο σηµαντική διαδικασία 

αυτή της λογοδοσίας στο δηµοκρατικά εκλεγµένο από το λαό, Κοινοβούλιο της κάθε 

χώρας. 

 Η τάση για τη δηµιουργία χρηµατοοικονοµικών οµίλων και η δηµιουργία 

διατοµεακού ανταγωνισµού αποτελεί σίγουρα ένα ισχυρό επιχείρηµα για τη 

δηµιουργία ενός ενιαίου εποπτικού φορέα. Τοποθετώντας πλέον το όλο θέµα στα 

πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, οδηγούµαστε στο 
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συµπέρασµα ότι η συµµετοχή των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών σίγουρα έχει να 

συνεισφέρει στην προληπτική εποπτεία. 

 Στην περίπτωση που την προληπτική εποπτεία αυτών των οµίλων δεν την 

ασκούσαν οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες αλλά ένα αυτοτελής εποπτικός φορέας 

πιθανότατα δεν θα ήταν σε θέση να αξιολογήσει γρήγορα και αποτελεσµατικά το 

ενδεχόµενο µιας συστηµικής κρίσης. Ένας αυτοτελής εποπτικός φορέας έχει ως 

κύριο αντικείµενο τον µικροπροληπτικό έλεγχο που τελικά δεν του επιτρέπει να 

εκτιµήσει σωστά τις συνέπειες που εκδηλώνονται µέσω των συστηµάτων πληρωµών 

και διακανονισµού, ή όπως συνέβη στην περίπτωση της Long Term Capital 

Management στις ΗΠΑ, τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει το κλείσιµο των θέσεων 

στις τιµές των περιουσιακών στοιχείων και στη συνέχεια στην ευρωστία άλλων 

χρηµατοπιστωτικών οµίλων ή ιδρυµάτων. 

Επίσης, η σύγχυση που δηµιουργείται σχετικά µε τα όρια µεταξύ των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων δηµιουργεί αµφισβητήσεις για το αν µπορούν να 

τηρηθούν “ίσοι όροι ανταγωνισµού”. Αυτό το θέµα εµφανιζόταν συχνά στο παρελθόν 

αλλά τείνει να χάσει τη σηµασία του για τον τοµέα της προληπτικής εποπτείας από 

τη στιγµή που και οι προτάσεις που δηµοσιεύτηκαν από την Επιτροπή Τραπεζικής 

Εποπτείας της Βασιλείας δηµιουργούν ένα καθεστώς, το οποίο είναι σαφώς πιο 

ευαίσθητο στους κινδύνους που διατρέχουν τα επιµέρους χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα. Εφαρµόζοντας την αρχή ότι τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δεν θα πρέπει 

να υπόκεινται στις ίδιες εποπτικές υποχρεώσεις εάν οι δραστηριότητές τους τα 

εκθέτουν σε διαφορετικό πλαίσιο κινδύνου θα µπορέσει να αµβλύνει σηµαντικά τις 

ανησυχίες που υπάρχουν σχετικά µε τη διασφάλιση “ίσων όρων ανταγωνισµού”.  

Όλα τα παραπάνω δεδοµένα υποστηρίζουν ότι στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ, 

η εκχώρηση εκτεταµένων εποπτικών αρµοδιοτήτων τόσο σε µακροοικονοµικό όσο 

και σε µικροοικονοµικό επίπεδο, στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες θα έχει 

ευεργετικά αποτελέσµατα. Το γεγονός αυτό θα επέτρεπε την αξιοποίηση των δικτύων 

επαφών των εποπτικών φορέων εκτός της Ζώνης του Ευρώ, µε βελτιωµένη 

παρακολούθηση των κινδύνων διατάραξης της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στη 

Ζώνη του ενιαίου νοµίσµατος και στενότερο συντονισµό µε τις λειτουργίες των 

Κεντρικών Τραπεζών που ασκούνται σε επίπεδο Ευρωσυστήµατος. 
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 Αναλύοντας τη δοµή της προληπτικής εποπτείας στις χώρες του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών καταλήξαµε ότι το λειτουργικό πλαίσιο διαφέρει 

από χώρα σε χώρα και έγκειται σε πολύ µεγάλο βαθµό στις πρωτοβουλίες και στις 

αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, λαµβάνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι αναφερόµαστε σε χώρες που οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες ανήκουν 

στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών, υπάρχει πάντα η ανάγκη για 

συνεργασία ανάµεσα στις εθνικές εποπτικές αρχές µεταξύ τους αλλά και τις 

εποπτικές αρχές της Ζώνης του Ευρώ, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ανταλλαγή 

πληροφοριών και η σωστή διαχείρισή τους σε περιπτώσεις κρίσεων. 

 Αρκετές χώρες της Ζώνης του Ευρώ έχουν διατηρήσει σε µεγάλο βαθµό ένα 

εποπτικό πλαίσιο σταθερό χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές ενώ άλλες έχουν αλλάξει τον 

τρόπο λειτουργίας τους στο συγκεκριµένο θέµα. Οι διαδικασίες αλλάζουν στα 

πλαίσια της Ευρωζώνης όχι µόνο για τη δοµή των εποπτικών αρχών αλλά και για τις 

µεθόδους συνεργασίας των διαφόρων εποπτικών αρχών. Οι λόγοι που συµβαίνουν 

αυτές οι αλλαγές στον τοµέα της προληπτικής εποπτείας είναι κυρίως ως απάντηση 

στις ταχύτατες αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα αλλά 

και για να µπορέσουν οι εποπτικές αρχές να γίνουν πιο αποτελεσµατικές στις 

αρµοδιότητές τους. 

 Αυτή τη στιγµή στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ υπάρχουν διάφοροι µέθοδοι 

αλλά κυρίως διαφορετικοί οργανισµοί που πραγµατοποιούν τη λειτουργία της 

προληπτικής εποπτείας στις διάφορες χώρες – µέλη. Αρχικά αυτό που διαπιστώνει 

κανείς είναι µια σηµαντική µείωση του αριθµού των αρχών που συµµετέχουν πλέον 

στην προληπτική εποπτεία της κάθε χώρας. Ο βαθµός συγχώνευσης όπως και ο 

αριθµός των φορέων που εµπλέκονται στην προληπτική εποπτεία των χωρών 

διαφέρει από χώρα σε χώρα σε διάφορα σηµεία και επίπεδα. 

 Η δοµή  της προληπτικής εποπτείας από µία µόνο εποπτική αρχή υπάρχει σε 

έξι χώρες, στην Αυστρία, τη ∆ανία, τη Γερµανία, την Ιρλανδία, τη Σουηδία και το 

Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ είναι πιθανόν το Βέλγιο να υιοθετήσει την ίδια µορφή 

εποπτείας. Παράλληλα υπάρχουν αρκετές χώρες ακόµα όπου ένας µεγάλος αριθµός 

εποπτικών αρχών εµπλέκεται σε αυτή τη λειτουργία, όπως συµβαίνει για παράδειγµα 

στη Γαλλία. 
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Αυτή τη στιγµή στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν να υπάρχουν τρία 

διαφορετικά µοντέλα προληπτικής εποπτείας. Το πρώτο µοντέλο είναι αυτό που 

βασίζεται στη φιλοσοφία ότι υπάρχουν διαφορετικές αρχές προληπτικής εποπτείας 

για τις διαφορετικές µορφές των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Με αυτόν τον 

τρόπο λειτουργούν τέσσερις χώρες, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία και η 

Πορτογαλία. Μια παραλλαγή αυτής της µορφής προληπτικής εποπτείας υπάρχει στη 

Φιλανδία και το Λουξεµβούργο όπου η ευθύνη για την εποπτεία της κεφαλαιαγοράς 

και του τραπεζικού συστήµατος ανήκουν σε µια αρχή ενώ για την εποπτεία των 

ασφαλιστικών ιδρυµάτων είναι υπεύθυνη µια άλλη εποπτική αρχή. 

 Το δεύτερο µοντέλο προληπτικής εποπτείας στηρίζεται στην πλήρη 

συγχώνευση των εποπτικών αρµοδιοτήτων µεταξύ των διαφόρων τοµέων του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σε µια και µόνο εποπτική αρχή. Το µοντέλο αυτό 

υφίσταται στην Αυστρία, τη Γερµανία, τη ∆ανία, την Ιρλανδία, τη Σουηδία και το 

Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και το Βέλγιο. 

 Το τρίτο µοντέλο περιλαµβάνει τη συγχώνευση των εποπτικών αρµοδιοτήτων 

µε βάση το αντικείµενο δραστηριότητας του κάθε τοµέα, δίνοντας την αρµοδιότητα 

της εποπτείας σε δύο διαφορετικούς φορείς. Ο ένας από τους δύο αυτούς φορείς 

στοχεύει στη φερεγγυότητα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ο άλλος σε 

θέµατα επιχειρηµατικότητας έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τη διαφάνεια στον 

τρόπο λειτουργίας των ιδρυµάτων. Αυτό το µοντέλο προληπτικής εποπτείας έχει 

υιοθετηθεί τόσο από την Ολλανδία όσο και από την Ιταλία.  

 Ένα δεύτερο σηµείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον στα πλαίσια της Ζώνης του 

Ευρώ είναι ότι γενικότερα οι Κεντρικές Τράπεζες συµµετέχουν ενεργά στην 

προληπτική εποπτεία του τραπεζικού τοµέα. Οι αρµοδιότητες για την εποπτεία του 

τραπεζικού συστήµατος έχουν δοθεί εδώ και αρκετό καιρό στις Κεντρικές Τράπεζες 

της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας και της 

Πορτογαλίας. Στις χώρες που η ευθύνη για την εποπτεία ανατίθεται µε βάση τον 

χρηµατοοικονοµικό τοµέα λειτουργίας, οι Κεντρικές Τράπεζες συµµετέχουν µε 

διάφορους τρόπους και σε διαφορετικό βαθµό.  

Οι αλλαγές που πραγµατοποιούνται στη δοµή του τρόπου λειτουργίας της 

προληπτικής εποπτείας σε παγκόσµιο επίπεδο έχουν επηρεάσει σηµαντικά και τις 
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χώρες που ετοιµάζονται να γίνουν µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αλλαγές που 

πραγµατοποιούνται σε αυτές τις χώρες τείνουν προς την κατεύθυνση της 

συγχώνευσης των εποπτικών διαδικασιών και δοµών όπως δηλαδή συµβαίνει σε 

αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε σχέση µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προληπτική εποπτεία 

ανάλογα µε τους τοµείς δραστηριοποίησης των χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων 

παραµένει αρκετά ευρεία όσον αφορά τους οργανισµούς που την ασκούν. Στην 

Κύπρο, την Λιθουανία, την Πολωνία και την Σλοβενία υπάρχουν τρεις εποπτικές 

αρχές του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Στη Σλοβακία και την Τσεχία, η 

προληπτική εποπτεία  πραγµατοποιείται από µια εποπτική αρχή. Στην Εσθονία, την 

Ουγγαρία, τη Λετονία και τη Μάλτα µια εποπτική αρχή που βρίσκεται εκτός της 

Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, έχει δηµιουργηθεί και για τους τρεις τοµείς του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

Οι παραπάνω τάσεις, όπως αυτές διαµορφώνονται τα τελευταία χρόνια, στις 

παραπάνω 10 χώρες δείχνουν ότι η κατεύθυνση είναι να δηµιουργούνται εποπτικοί 

οργανισµοί µε βάση τον τοµέα δραστηριοποίησης των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων. Η δοµή που θα στηρίζεται η προληπτική εποπτεία ανάλογα µε το 

αντικείµενο δραστηριοποίησης του κάθε ιδρύµατος δεν φαίνεται να υιοθετείται ως 

τώρα σε µια από τις παραπάνω χώρες. Με βάση λοιπόν, την δοµή της προληπτικής 

εποπτείας που στηρίζεται στον τοµέα δραστηριοποίησης του κάθε ιδρύµατος 

παρατηρείται ότι η Κεντρική Τράπεζα συνήθως είναι η αρχή που εποπτεύει τον 

τραπεζικό τοµέα. Στην Πολωνία παρότι υπάρχει µια επιτροπή που είναι υπεύθυνη για 

την τραπεζική εποπτεία, η Κεντρική Τράπεζα διαδραµατίζει επίσης σηµαντικό ρόλο. 

Παρόµοια είναι η κατάσταση στην Εσθονία και τη Λετονία αλλά περιορισµένος είναι 

ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας στην Ουγγαρία και τη Μάλτα. 

Όπως διαπιστώθηκε το Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η 

“Συνθήκη του Μάαστριχτ” περιέχουν άρθρα, τα οποία αποτελούν τα κύρια µέσα 

υλοποίησης του καθήκοντος της προληπτικής εποπτείας. Το γεγονός αυτό 

αποδεικνύει ότι οι δηµιουργοί της “Συνθήκης του Μάαστριχτ” είχαν αποφασίσει ότι 

και η προληπτική εποπτεία θα αποτελεί καθήκον για την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, εκτός από τη νοµισµατική πολιτική. 
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Η εξουσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να λειτουργεί ως ∆ανειστής 

Ύστατης Προσφυγής δεν θεµελιώνεται σε καµία περίπτωση νοµοθετικά καθώς σε 

κανένα κράτος δεν υπάρχει ρητή νοµοθετική διάταξη που να δίνει σε Κεντρική 

Τράπεζα αυτή την αρµοδιότητα. Μια τέτοια ρύθµιση που θα ανέθετε αυτή την 

αρµοδιότητα ρητά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή σε κάποια από τις Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες θα έθετε από µόνη της σε πολύ µεγάλο κίνδυνο τη σταθερότητα 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος λόγω της µεγαλύτερης έκθεσης των πιστωτικών 

ιδρυµάτων στον ηθικό κίνδυνο γνωστό, και ως Moral Hazard, γεγονός που θα 

δηµιουργούσε µεγαλύτερες πιθανότητες αφερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύµατος. 

Όλο αυτό το γεγονός θα καθιστούσε αναγκαία την καθιέρωση αυστηρότερων µέτρων 

προληπτικής εποπτείας, από ότι απαιτείται κανονικά για την πρόληψη έκθεσης των 

πιστωτικών ιδρυµάτων στους κινδύνους  που αναλαµβάνουν µε τη δραστηριότητά 

τους . 

Σήµερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπάρχει η γνωστή 

“εποικοδοµητική ασάφεια” (constructive ambiguity) σχετικά µε τις προϋποθέσεις που 

πρέπει να συντρέχουν για να υπάρξει παρέµβαση της Κεντρικής Τράπεζας µε την 

ιδιότητα του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής, σε συνδυασµό πάντα µε το γεγονός ότι 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνυπάρχουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες στα πλαίσια λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών. 

Όλο αυτό το πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των 

Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών έχει δηµιουργήσει µια αµφιβολία αναφορικά µε το 

ποια Κεντρική Τράπεζα µπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως ∆ανειστής Ύστατης 

Προσφυγής σε περίπτωση που ένα φερέγγυο πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο βέβαια 

λειτουργεί στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ, αντιµετωπίζει προβλήµατα 

ρευστότητας. Το δίληµµα που προκύπτει είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή η 

Εθνική Κεντρική Τράπεζα του κράτους-µέλους που είναι εγκατεστηµένη η 

καταστατική έδρα του ιδρύµατος και η κεντρική διοίκηση, θα αναλάβει το ρόλο του 

∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής.  

Θα πρέπει σ'αυτό το σηµείο να επισηµανθεί το γεγονός ότι η φερεγγυότητα µιας 

τράπεζας αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη ∆ανειστή Ύστατης 
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Προσφυγής καθώς εκτός των άλλων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού κανονιστικού 

συστήµατος η χορήγηση δανεισµού σε αφερέγγυα πιστωτικά ιδρύµατα έχει να 

αντιµετωπίσει και τις διατάξεις για απαγόρευση χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. 

Η νοµική θεµελίωση για την άσκηση της εξουσίας του ∆ανειστή Ύστατης 

Προσφυγής από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες στηρίζεται στο Καταστατικό του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, σύµφωνα µε το οποίο “οι Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες µπορούν να εκτελούν και άλλες λειτουργίες από εκείνες που 

καθορίζονται από το Καταστατικό, εκτός αν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφανθεί µε πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των 

ψήφων ότι οι λειτουργίες αυτές παρακωλύουν τους στόχους και τα καθήκοντα του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών”. 

Η νοµική βάση για τη θεµελίωση της εξουσίας του ∆ανειστή Ύστατης 

Προσφυγής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί το Καταστατικό του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, σύµφωνα µε το οποίο το τελευταίο 

στα πλαίσια άσκησης της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής στη Ζώνη του Ευρώ µπορεί 

να χορηγεί πιστώσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα έναντι επαρκούς εξασφάλισης. 

Σχετικά µε τη σκοπιµότητα  που υπάρχει για το ποίος θα ασκεί την εξουσία του 

∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ φαίνεται να µην 

υπάρχει µια συγκεκριµένη απάντηση. Αυτό που καταλήξαµε ότι θα πρέπει να γίνει 

για να είναι πιο ξεκάθαρη η όλη κατάσταση, είναι η κατηγοριοποίηση ανάλογα µε τη 

συστηµατική σηµαντικότητα σε επίπεδο της Ζώνης του Ευρώ του 

χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος που πιθανόν να βρίσκεται σε κρίση ρευστότητας. 

Αυτό που προκύπτει ως συνολικό συµπέρασµα είναι ότι τόσο η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα όσο και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών έχουν να προσφέρουν διαφορετικά πράγµατα στη 

συνολική εικόνα της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ζώνης 

του Ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ο οργανισµός που βρίσκεται στο 

κέντρο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών µε πολύ µεγάλη δυναµική 

αλλά και δύναµη στην άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας στα πλαίσια της 

δραστηριότητάς του. Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες αποτελούν τα τοπικά 

υποκαταστήµατα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών στα κράτη – 
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µέλη της Ζώνης του Ευρώ, οι οποίες έχουν τη δύναµη της γνώσης της τοπικής 

χρηµαταγοράς. 

Αυτό που δεχθήκαµε είναι ότι ο ∆ανειστής Ύστατης Προσφυγής µπορεί να 

λειτουργήσει όπως και η νοµισµατική πολιτική στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ. Θα 

πρέπει λοιπόν να δεχτούµε ότι οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες είναι τα 

υποκαταστήµατα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όχι ανεξάρτητες τράπεζες 

του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, γεγονός που θα οδηγήσει στον 

συνδυασµό των αρµοδιοτήτων στην άσκηση της εξουσίας του ∆ανειστή Ύστατης 

Προσφυγής, αυτών των φορέων.  

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να τεθεί επικεφαλής και αυτής της 

εξουσίας ενώ οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες οφείλουν να υλοποιούν τις 

κατευθυντήριες γραµµές της πρώτης. Με αυτόν τον τρόπο θα συνυπάρχουν κάτω από 

την ίδια αρχή η γνώση της τοπικής αγοράς, η γνώση του συνόλου της Ευρωπαϊκής 

αγοράς αλλά και η δύναµη και η αξιοπιστία ενός οργανισµού όπως η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. 

Στο σηµείο που εστιάσαµε το ενδιαφέρον µας είναι το πόσο αποτελεσµατικός 

είναι ο οργανισµός που αναλαµβάνει τελικά την λειτουργία του ∆ανειστή Ύστατης 

Προσφυγής. Ο λόγος που συνέβη το παραπάνω γεγονός είναι γιατί αν η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα αναλάβει τη διάσωση ενός πιστωτικού ιδρύµατος και η 

προσπάθεια αυτή δεν είναι επιτυχηµένη τότε τα αρνητικά αποτελέσµατα για τη 

σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος θα είναι και αλυσιδωτά και 

ιδιαίτερα σοβαρά για τη Ζώνη του Ευρώ. ∆εν υπάρχει περιθώριο να χαθεί η 

αξιοπιστία και η αποτελεσµατικότητα που έχει αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα από τη χάραξη και άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής. 

Εξίσου αρνητικά και αλυσιδωτά θα είναι τα αποτελέσµατα για τη Ζώνη του Ευρώ 

αν µια Εθνική Κεντρική Τράπεζα χώρας-µέλους αναλάβει το ρόλο του ∆ανειστή 

Ύστατης Προσφυγής και δεν καταφέρει τελικά να διασώσει το πιστωτικό ίδρυµα που 

βρέθηκε να αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας. Σε αυτή την περίπτωση τα 

προβλήµατα θα προέλθουν από το γεγονός ότι η αποτυχία δεν συνέβη από κάποιον 

οργανισµό αλλά από µια Εθνική Κεντρική Τράπεζα µέλος του Ευρωπαϊκού 
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Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, η οποία έχει αναλάβει την υποχρέωση να 

εφαρµόζει την νοµισµατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 Για να µπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ασκεί 

αποτελεσµατικά την εξουσία του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής καταλήξαµε ότι θα 

πρέπει να διασφαλιστούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Ένα βασικό στοιχείο που θα 

πρέπει να διερευνηθεί είναι αν στο χρονικό σηµείο που θα κληθεί η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει στη χορήγηση ενός τέτοιου δανεισµού και στα 

χρονικά περιθώρια που θα πρέπει να ενεργήσει, θα έχει στη διάθεσή της την 

αναγκαία πληροφόρηση σχετικά µε τη φερεγγυότητα του πιστωτικού ιδρύµατος που 

αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας, πολύ περισσότερο µάλιστα αν αυτό το 

πιστωτικό ίδρυµα ασκεί τις δραστηριότητες του µέσω υποκαταστηµάτων και 

θυγατρικών σε περισσότερα από ένα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Όλα τα παραπάνω συµβαίνουν λόγω της ιδιοµορφίας που έχει προκύψει σε 

όλες τις χώρες, τόσο εντός όσο και εκτός της Ζώνης του Ευρώ, που έχουν υιοθετήσει 

το διαχωρισµό µεταξύ εποπτικών και νοµισµατικών αρµοδιοτήτων. Το πρόβληµα 

αυτό βρίσκει τη λύση του κυρίως µέσω της συνεργασίας που σε ορισµένες 

περιπτώσεις έχει θεσµοθετηθεί ή που συµβαίνει χωρίς κάποια θεσµοθέτηση ανάµεσα 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις αρµόδιες εποπτικές αρχές. Στα πλαίσια 

της ζώνης του ευρώ το πρόβληµα είναι πιο σύνθετο από τη στιγµή που δεν υπάρχει 

απλά διαχωρισµός ανάµεσα στους φορείς άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής και 

της προληπτικής εποπτείας αλλά ταυτόχρονα η νοµισµατική πολιτική ασκείται σε 

υπερεθνικό επίπεδο ενώ η προληπτική εποπτεία σε εθνικό. 

    Μέσα από την ανάλυση για την αποτελεσµατικότητα του τρόπου άσκησης της 

εξουσίας του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής επιβεβαιώθηκε αρχικά η δυναµική που 

προκύπτει από τη συνεργασία διάφορων φορέων της Ζώνης του Ευρώ στην 

προληπτική εποπτεία καθώς και η χρησιµότητα αυτής της συνεργασίας στο τελικό 

και επιθυµητό αποτέλεσµα ανεξαρτήτως τελικά ποιός αναλαµβάνει κάθε φορά την 

εκάστοτε εξουσία. Τέλος, αναδείχθηκε για ακόµη µια φορά ο συµπληρωµατικός 

ρόλος που µπορούν να διαδραµατίσουν στην άσκηση και της εξουσίας του ∆ανειστή 

Ύστατης Προσφυγής η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές 
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Τράπεζες ως µέλη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών γεγονός που 

ενισχύεται και από τα άρθρα του Καταστατικού και της “Συνθήκης του Μάαστριχτ”. 

 Λόγω της αυξανόµενης παγκοσµιοποίησης των χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών και αγορών καταλήξαµε ότι αυξήθηκε η αναγκαιότητα συνεργασίας των 

εποπτικών αρχών σε υπερεθνικό επίπεδο. Η συγκέντρωση και ανταλλαγή 

συγκρίσιµων πληροφοριών καθώς και η καθιέρωση εναρµονισµένων προτύπων 

προληπτικής εποπτείας είναι απαραίτητη όχι µόνο για τον κλάδο των τραπεζών αλλά 

και για τους οργανισµούς που παρέχουν υπηρεσίες στη αγορά χρήµατος και 

κεφαλαίου όπως επίσης και για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η διεθνής συνεργασία 

σε διατοµεακή βάση διαπιστώσαµε ότι ενισχύθηκε σηµαντικά τα τελευταία χρόνια µε 

τη δηµιουργία της Συνδιάσκεψης για τη Χρηµατοπιστωτική Σταθερότητα το 1999, η 

οποία υποστηρίζεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών, τις Κεντρικές Τράπεζες και 

τις εποπτικές αρχές της οµάδας των επτά σηµαντικότερων βιοµηχανικών κρατών 

(G7).  

Στα ευρύτερα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας η Επιτροπή Τραπεζικής 

Εποπτείας της Βασιλείας, η ∆ιεθνής Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς καθώς 

επίσης και η ∆ιεθνής Ένωση Φορέων Εποπτείας των Ασφαλιστικών Αγορών 

αποτελούν τα κυριότερα τοµεακά όργανα για τη διεθνή εποπτική συνεργασία στον 

τραπεζικό τοµέα, στον τοµέα των εταιρειών επενδύσεων και στον τοµέα των 

ασφαλιστικών εταιρειών.  

 Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας το 1999 καταρτίσθηκε µια έκθεση µε 

τίτλο “∆ιεθνής Συνεργασία και συντονισµός στον τοµέα της επίβλεψης και εποπτείας 

των χρηµατοπιστωτικών αγορών”, η οποία είναι γνωστή και ως έκθεση Tietmeyer, 

ύστερα από αίτηµα των Υπουργών Οικονοµικών και των ∆ιοικητών Κεντρικών 

Τραπεζών της “Οµάδας των 7” για την αξιολόγηση των τρόπων ενίσχυσης της 

εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Το κύριο συµπέρασµα της έκθεσης ήταν η 

ανάγκη ανάπτυξης συνεπών κανόνων για να αντιµετωπίζονται οι κίνδυνοι σε όλους 

τους τοµείς και να προωθείται η διεθνής χρηµατοπιστωτική σταθερότητα µέσω της 

ανταλλαγής πληροφοριών και της διεθνούς συνεργασίας στον τοµέα της 

χρηµατοπιστωτικής εποπτείας. 
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 Σε συνέχεια των πορισµάτων της έκθεσης, το Φεβρουάριο του 1999 οι 

υπουργοί οικονοµικών και οι ∆ιοικητές των Κεντρικών Τραπεζών της οµάδας των 7 

ίδρυσαν τη “Συνδιάσκεψη για τη χρηµατοπιστωτική Σταθερότητα” (Financial 

Stability Forum – FSF). Σε τεχνικό επίπεδο το 1996 ιδρύθηκε το Κοινό Όργανο (Joint 

Forum) για τους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους, το οποίο αποτελεί το κύριο τεχνικό 

όργανο για τη διεθνή διασυνοριακή συνεργασία στον τοµέα της εποπτείας.  Το Κοινό 

Όργανο ιδρύθηκε υπό την αιγίδα των τριών διεθνών επιτροπών που 

δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους τοµείς, την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας 

της Βασιλείας, τη ∆ιεθνή Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς και τη ∆ιεθνή 

Ένωση Φορέων Εποπτείας των Ασφαλιστικών Αγορών ενώ περιλαµβάνει φορείς 

ρύθµισης και εποπτείας τραπεζών, εταιρειών ασφάλισης και επενδύσεων 

προερχόµενους από 14 χώρες.  Οι 14 αυτές χώρες είναι οι χώρες–µέλη της Επιτροπής 

Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας συν την Αυστραλία. 

 Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας πραγµατοποιήθηκε πολιτική συµφωνία 

που αναγνωρίζει την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας ολοκλήρωσης του κλάδου 

των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πρόγραµµα 

∆ράσης Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSAP) που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή το 1999, περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο και λεπτοµερές πρόγραµµα 

νοµοθετικών πρωτοβουλιών που έχει ως κύριο στόχο την εξάλειψη των εµποδίων και 

τη δηµιουργία υποδοµών απαραίτητων για τη στήριξη µιας ολοκληρωµένης αγοράς 

για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Πρόγραµµα 

∆ράσης Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών περιλαµβάνεται και η ενίσχυση του 

εποπτικού πλαισίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε πλήρη εφαρµογή από το 2005. 

∆ιαπιστώσαµε από την ανάλυση των εποπτικών συστηµάτων που εφαρµόζουν 

οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι υπάρχει µια γενική σύγχυση. Υπάρχουν χώρες 

που έχουν υιοθετήσει µια µόνο εποπτική αρχή για το σύνολο της οικονοµίας ενώ 

υπάρχουν χώρες που διατηρούν 3 ή 4 εποπτικές αρχές µε βάση το τοµεακό µοντέλο 

εποπτείας. Στην πραγµατικότητα όµως καµία χώρα δεν είναι απόλυα βέβαιη ότι έχει 

υιοθετήσει το τέλειο µοντέλο προληπτικής εποπτείας, το οποίο θα µπορούσαν να 

αντιγράψουν και να υιοθετήσουν και οι υπόλοιπες χώρες του κόσµου. 
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Αυτό συµβαίνει γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση στην αγορά, οι 

τράπεζες να συγχωνεύονται µε άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, όπου το 

αποτέλεσµα της συγχώνευσης δεν είναι εύκολα αντιληπτό αν δηλαδή πρόκειται για 

τραπεζικό ίδρυµα ή για κάποια άλλη µορφή χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. Αυτή η 

τάση στην αγορά µπορεί να δηµιουργήσει ταυτόχρονα την ανάγκη για εποπτεία σε 

διαφορετικούς οικονοµικούς τοµείς, οι οποίοι θα συνεργάζονται συνεχώς στενότερα 

και οι οποίοι τελικά θα συγχωνευθούν.  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η τάση υπάρχει έντονα ιδιαίτερα µάλιστα µετά 

την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος. Επειδή όµως οι αγορές και τα οικονοµικά 

συστήµατα συνδέονται συνεχώς µεταξύ τους σε υπερεθνικό επίπεδο, η εποπτική 

διαδικασία δεν µπορεί να παραµείνει στάσιµη αναµένοντας την επόµενη οικονοµική 

κρίση για να αξιολογήσει τελικά ποια µορφή εποπτείας ήταν η πιο αποτελεσµατική. 

Οι εποπτικές αρχές οφείλουν ανεξαρτήτως οικονοµικών κρίσεων να προσφέρουν 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προληπτικής εποπτείας, να είναι προσανατολισµένες 

στην αποφυγή του ρίσκου και τέλος να είναι ευέλικτες για να δηµιουργήσουν ένα 

βαθµό αξιοπιστίας απαραίτητο για την σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. 

Το σηµαντικό λοιπόν ήταν να αποφασίσουµε αρχικά ποια χαρακτηριστικά 

θέλουµε αλλά και χρειαζόµαστε να έχει ένας σύγχρονος επόπτης έτσι ώστε να µπορεί 

να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις και εξελίξεις µιας σύγχρονης, ταχύτατα 

εξελισσόµενης οικονοµίας. Αφού προσδιορίσαµε τα χαρακτηριστικά του νέου αυτού 

επόπτη, έπρεπε να θέσουµε τους στόχους που θα πρέπει να εκπληρώσει, τα 

καθήκοντα που θα αναλάβει, αλλά και πως θα διοικείται τελικά αυτός ο οργανισµός. 

Έχοντας αποφασίσει για τα χαρακτηριστικά, τους στόχους, τα καθήκοντα και τον 

τρόπο διοίκησης του σύγχρονου επόπτη τότε είµαστε σε θέση να αποφασίσουµε 

ποιος οργανισµός είναι τελικά ικανός να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες αλλά 

και απαιτήσεις των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ζώνης του Ευρώ. 

Αναλύοντας τις τάσεις και τα δεδοµένα της εποχής καταλήξαµε ότι ο νέος 

εποπτικός φορέας για να µπορέσει να πετύχει τους στόχους του αλλά και για να γίνει 

αποδεκτός από το ευρύ κοινό και την αγορά θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, να 

λειτουργεί µε διαφάνεια, να αποφασίζει µε βάση τα κριτήρια της δηµοκρατίας αλλά 
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και να λογοδοτεί τελικά στο κοινό για τις αποφάσεις του. Μέσα από αυτά τα τέσσερα 

αλληλένδετα χαρακτηριστικά ο εποπτικός φορέας θα µπορέσει να κατακτήσει ένα 

πέµπτο χαρακτηριστικό, την αξιοπιστία. Κάθε οργανισµός πρέπει να δείχνει σε κάθε 

του απόφαση στο κοινό ότι είναι αξιόπιστος και µπορεί να πραγµατοποιήσει τον 

στόχο του. 

Όλα τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σηµασία από τη στιγµή που η 

χρηµατοοικονοµική σταθερότητα θεωρείται δηµόσιο αγαθό. Συνεπώς, η δηµιουργία 

ενός εποπτικού οργανισµού που θα συντελεί στην αποφυγή των συστηµικών απειλών 

είναι απαραίτητο καθώς το κοινωνικό κόστος από την κατάρρευση µιας τράπεζας θα 

είναι πολύ µεγαλύτερο από το ιδιωτικό κόστος. Επιπλέον το δυνητικό αυτό 

κοινωνικό κόστος είναι µια παράµετρος η οποία δεν συνυπολογίζεται στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων από µια τράπεζα. Το κοινωνικό κόστος από την κατάρρευση µιας 

τράπεζας είναι σηµαντικό γιατί η κατάρρευση αποτελεί συστηµική απειλή η οποία 

είναι ανάλογη του µεγέθους του τραπεζικού ιδρύµατος.   

Στα πλαίσια όµως της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι εξελίξεις στη δοµή των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, το µέγεθος αυτών αλλά και οι λειτουργίες τους 

καθηµερινά αλλάζουν χρειάζεται πλέον ένας εποπτικός οργανισµός και όχι απλά ένα 

forum. Ο εποπτικός αυτός οργανισµός θα πρέπει σίγουρα να έχει νοµική 

προσωπικότητα άρα και οι αποφάσεις του νοµική ισχύ και όχι απλά συµβουλευτικό 

χαρακτήρα. Τα παραπάνω σε καµία περίπτωση δεν µειώνουν το έργο και τον ρόλο 

της Επιτροπής Βασιλείας αλλά µάλλον αυξάνουν και την ισχύ της και το ρόλο της 

στα πλαίσια της προληπτικής εποπτείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται έναν 

εποπτικό οργανισµό ο οποίος θα συνεργάζεται µε την Επιτροπή Τραπεζικής 

Εποπτείας της Βασιλείας αλλά οι αποφάσεις του θα έχουν νοµική ισχύ και θα 

υλοποιούνται από τα κράτη-µέλη. 

Το σοβαρότερο πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπίσει ο εποπτικός οργανισµός 

στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι διαφορές που υπάρχουν στις εποπτικές 

πρακτικές από χώρα σε χώρα. Εάν δεν υπάρξουν πιο συγκεκριµένα πρότυπα για 

σαφέστερη συνεργασία µεταξύ των αρχών των χωρών δύσκολα θα διασφαλιστεί η 

συνεπής και οµοιόµορφη εφαρµογή των νέων προτάσεων της Επιτροπής της 

Βασιλείας. 
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Στην πράξη η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας µέσα από τις 

προτάσεις της βάζει δυο βασικές προτεραιότητες. Επιδιώκει, λοιπόν, διαφάνεια και  

αποτελεσµατικότητα, έτσι ώστε τόσο οι τράπεζες όσο και οι δανειζόµενοι να έχουν 

ισχυρό κίνητρο να καταγράφουν και να εµφανίζουν µε ειλικρίνεια την 

πραγµατικότητα, αλλά και να διαχειρίζονται πιο ευεργετικά τους κινδύνους που 

αναλαµβάνουν µε τις δραστηριότητές τους.  

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή της Βασιλείας πιστεύει ότι η δηµιουργία ίσων όρων 

ανταγωνισµού σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο καθώς και η δίκαιη 

µεταχείριση των δανειζόµενων ανάλογα µε την αξιολογηµένη πιστοληπτική τους 

ικανότητα αποτελούν στοιχεία που οφείλει να παρέχει η αγορά σε όσους 

συµµετέχουν σε αυτήν. Για να αποκτήσουν πραγµατική αξία όµως όλες αυτές οι 

προτάσεις και οι κατευθύνσεις της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας 

στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται ο επόπτης που θα µπορέσει να τις 

πραγµατοποιήσει.  

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχοντας ξεκινήσει τη λειτουργία της από το 

1993 ασκώντας τη νοµισµατική πολιτική στη Ζώνη του Ευρώ είναι  τη συγκεκριµένη 

στιγµή ο µόνος οργανισµός που έχει τη δυνατότητα αλλά και την ικανότητα να 

αναλάβει µια τόσο δύσκολη και περίπλοκη λειτουργία όπως αυτή της προληπτικής 

εποπτείας του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.   

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µετά από 15 χρόνια λειτουργίας έχει 

κατακτήσει ένα πολύτιµο αγαθό για την ίδια, κυρίως όµως για το ευρύ κοινό αλλά 

και τους συµµετέχοντες στην αγορά, την αξιοπιστία. Η αξιοπιστία αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια που οφείλει να κάνει µια Κεντρική Τράπεζα για 

να ασκήσει προληπτική εποπτεία στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και να 

προστατεύσει την κοινωνία από τα επακόλουθα µιας κρίσης ή µιας πιθανής 

κατάρρευσης. 

Αναλύοντας τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

συµπεράναµε ότι ως οργανισµός δεν έµεινε σε κανέναν τοµέα στάσιµος ή κρυµµένος 

πίσω από τα άρθρα της Ιδρυτικής Συνθήκης του Μάαστριχτ, προσπάθησε σε κάθε 

περίπτωση να στηριχθεί σε αυτά αλλά ταυτόχρονα να εξελιχθεί µε κατεύθυνση πάντα 

τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπάθησε σε κάθε 
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περίπτωση να γίνει κατανοητή για τις αποφάσεις της από το ευρύ κοινό, έδωσε τη 

δυνατότητα στο κοινό και την αγορά να την κρίνει µε βάση µετρίσιµα δεδοµένα και 

όχι αόριστες θεωρίες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να αφουγκραστεί τις 

ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναλάβει την 

ευθύνη να γίνει η ίδια ο σύγχρονος ευρωπαϊκός εποπτικός οργανισµός της Ζώνης του 

Ευρώ.  

Σχετικά µε τη θεσµική θεµελίωση αυτού του ρόλου από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα διαπιστώσαµε ότι στην παράγραφο 6 του άρθρου 105 της 

Ιδρυτικής Συνθήκης ορίζεται ότι : “το Συµβούλιο αποφασίζοντας οµόφωνα προτάσει 

της Επιτροπής, µετά από διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 

αφού λάβει τη σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µπορεί να αναθέσει 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ειδικά καθήκοντα σχετικά µε τις πολιτικές που 

αφορούν την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και λοιπών 

χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, εξαιρέσει των ασφαλιστικών επιχειρήσεων”. 

Με τη συγκεκριµένη διάταξη καθιερώνεται πλέον η δυνατότητα αναγωγής 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε µια ενιαία εποπτική αρχή. Τα εποπτικά 

καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας περιλαµβάνουν µε την παραπάνω 

διάταξη την εξουσία για χορήγηση άδειας λειτουργίας στους χρηµατοπιστωτικούς 

φορείς, την εξουσία άσκησης της προληπτικής εποπτείας σε αυτούς τους φορείς και 

την αρµοδιότητα ελέγχου της συµµόρφωσής τους προς τις διατάξεις του 

κανονιστικού πλαισίου. 

Για να µπορέσει να αναλάβει αυτή την επιπλέον εξουσία η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα δεν απαιτείται απλά η τροποποίηση της Ιδρυτικής Συνθήκης, ούτε 

µια απλή απόφαση του ECOFIN. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ληφθεί µια 

οµόφωνη απόφαση από το Συµβούλιο, η οποία απόφαση θα έχει τη µορφή 

Κανονισµού, για την οποία θα πρέπει να έχει προηγηθεί η τοποθέτηση επί του 

θέµατος περισσοτέρων κοινοτικών οργάνων. Στον τοµέα της προληπτικής εποπτείας 

των ασφαλιστικών εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλήξαµε ότι το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συµβούλιο του Ecofin 

οφείλουν να αναλάβουν την πρωτοβουλία και µε µια οµόφωνη απόφαση να 



 499 

εκχωρήσουν το δικαίωµα της προληπτικής εποπτείας αυτών στην Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα.  

Μέχρι να ληφθούν όµως όλες οι παραπάνω αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα µπορεί να συµµετέχει στην προληπτική εποπτεία των ασφαλιστικών 

εταιρειών έµµεσα, µε τη συνδροµή της Επιτροπής Ασφαλειών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, εκχωρώντας αυτή την αρµοδιότητα στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Οι 

τελευταίες δεν έχουν τους περιορισµούς που η Ιδρυτική Συνθήκη θέτει για την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενώ ταυτόχρονα αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι 

αυτής στην καθηµερινή της λειτουργία. 

Ο ρόλος των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγµή που υφίσταται η αναδιοργάνωση των µεγάλων 

τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών οµίλων ενώ η αυξανόµενη συµµετοχή τους στις 

ολοένα και πιο ολοκληρωµένες ευρωπαϊκές αγορές κινητών αξιών επηρεάζουν 

επίσης το ενδεχόµενο οι διαταραχές που προέρχονται ή διοχετεύονται από τις 

κεφαλαιαγορές να επεκταθούν πέρα από τα εθνικά σύνορα.  

Βέβαια διαπιστώθηκε ότι στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ ήδη οι Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες συµµετέχουν ενεργά στην προληπτική εποπτεία του τραπεζικού 

τοµέα. Οι αρµοδιότητες για την εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος έχουν δοθεί 

εδώ και αρκετό καιρό στις Κεντρικές Τράπεζες της Ελλάδας, της Ισπανίας, της 

Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας και της Πορτογαλίας. Στις χώρες που η ευθύνη 

για την εποπτεία ανατίθεται µε βάση τον χρηµατοοικονοµικό τοµέα λειτουργίας, οι 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες επίσης συµµετέχουν ήδη µε διάφορους τρόπους και σε 

διαφορετικό βαθµό. 

Με βάση τα παραπάνω καταλήξαµε ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

όσο και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες οφείλουν να αναλάβουν ως αρµόδιες αρχές 

να εκπληρώσουν τους στόχους της προληπτικής εποπτείας στα πλαίσια της Ζώνης 

του Ευρώ. Η εξέλιξη αυτή είναι σύµφωνη µε το καταστατικό, που προβλέπει ότι οι 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες µπορούν να εκτελούν λειτουργίες επιπλέον από αυτές 

που καθορίζονται από το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών, εκτός και αν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας αποφανθεί µε πλειοψηφία δυο τρίτων των ψήφων, ότι οι λειτουργίες αυτές 
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παρακωλύουν τους στόχους και τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών. 

Καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε τη 

συνδροµή των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας είναι ο οργανισµός που µπορεί να αναλάβει αξιόπιστα και 

αποτελεσµατικά να εκπληρώσει τους στόχους της προληπτικής εποπτείας στα 

πλαίσια της Ευρωζώνης έπρεπε να αποφασίσουµε και για το ποιος οργανισµός θα 

πρέπει να αναλάβει το ρόλο του ∆ανειστή Ύστατης Προσφυγής. Το δίληµµα σε αυτή 

την περίπτωση περιορίστηκε στο αν ο ρόλος αυτός ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα ή στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. 

 Η άποψη που υπερίσχυσε είναι ότι ο συνδυασµός των δυνατών σηµείων της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών είναι αυτό 

που µπορεί να δώσει το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα. ∆εν υπάρχει κανένα δυνατό 

επιχείρηµα που να αποκλείει αυτή τη συνεργασία στον τοµέα του ∆ανειστή Ύστατης 

Προσφυγής. Στην πράξη αυτό µπορεί να υλοποιηθεί οριοθετώντας τη συστηµική 

σηµαντικότητα στο επίπεδο της Ζώνης του Ευρώ του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος 

που πιθανόν να βρίσκεται σε κρίση ρευστότητας. 

 Αυτό που προέκυψε ως συνολικό συµπέρασµα από τα παραπάνω είναι ότι 

τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών έχουν να προσφέρουν διαφορετικά  

πράγµατα στη συνολική εικόνα της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος της Ζώνης του Ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ο 

οργανισµός που βρίσκεται στο κέντρο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών µε πολύ µεγάλη δυναµική αλλά και δύναµη στην άσκηση οποιασδήποτε 

εξουσίας στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ. Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες 

αποτελούν τα τοπικά υποκαταστήµατα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών στα κράτη – µέλη της Ζώνης του Ευρώ, οι οποίες έχουν τη δύναµη της 

γνώσης της τοπικής χρηµαταγοράς. 

Στην πράξη βέβαια η προσπάθεια διαχωρισµού του συστηµικού κινδύνου σε 

διάφορες κατηγορίες που προκύπτει από την κατάρρευση κάποιου ή κάποιων 

πιστωτικών ιδρυµάτων, είναι δύσκολη καθώς το µόνο σίγουρο είναι ότι το µέγεθος 
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της καταστροφής δύσκολα µπορεί να προβλεφθεί καθώς κανείς δεν µπορεί να είναι 

σίγουρος για το ποιες θα είναι και αν θα υπάρξουν αλυσιδωτές αντιδράσεις στην 

αγορά. 

Αποδεχόµενοι το γεγονός ότι η συνισταµένη των δυνάµεων της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών είναι αυτή που µπορεί 

να επιφέρει το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα  καταλήξαµε ότι  η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα οφείλει να τεθεί επικεφαλής και αυτής της εξουσίας ενώ οι Εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες οφείλουν να υλοποιούν τις κατευθυντήριες γραµµές της πρώτης. 

Με αυτόν τον τρόπο θα συνυπάρχουν κάτω από την ίδια αρχή η γνώση της τοπικής 

αγοράς, η γνώση του συνόλου της Ευρωπαϊκής αγοράς αλλά και η δύναµη και η 

αξιοπιστία ενός οργανισµού όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

    Για την αποτελεσµατική άσκηση της εξουσίας του ∆ανειστή Ύστατης 

Προσφυγής επιβεβαιώνεται η δυναµική που προκύπτει από τη συνεργασία της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών στην 

προληπτική εποπτεία καθώς και η χρησιµότητα αυτής της συνεργασίας στο τελικό 

και επιθυµητό αποτέλεσµα ανεξαρτήτως τελικά ποιός αναλαµβάνει κάθε φορά την 

εκάστοτε εξουσία. Τέλος, αναδεικνύεται για ακόµη µια φορά ο συµπληρωµατικός 

ρόλος που µπορούν να διαδραµατίσουν στην άσκηση και της εξουσίας του ∆ανειστή 

Ύστατης Προσφυγής η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές 

Τράπεζες ως µέλη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 
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