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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της λειτουργικής σχέσης μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. 

Επιπλέον, επιχειρείται η προσέγγιση της επίδρασης αυτής της σχέσης στο ανθρώπινο 

δυναμικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η λειτουργία του τραπεζικού 

συστήματος της Ευρώπης όπως και οι επακόλουθες επιδράσεις του στην ευρωπαϊκή 

αλλά και στην παγκόσμια οικονομία αποτελούν φλέγοντα ζητήματα τα οποία έχουν 

κερδίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Ανέκαθεν οι Κεντρικές Τράπεζες ήταν 

υπεύθυνες για την έκδοση και διαχείριση του εθνικού νομίσματος ενώ τα εθνικά 

τραπεζογραμμάτια αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας. 

Παράλληλα με την αύξηση του ρόλου των τραπεζογραμματίων ως μέσου πληρωμής, 

οι Κεντρικές Τράπεζες αύξησαν τη σημασία τους στην άσκηση νομισματικής 

πολιτικής ενώ μετατράπηκαν σε σημαντικό μέρος της οικονομικής πολιτικής του 

έθνους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο τραπεζικός τομέας αντιπροσωπεύεται από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το 

οποίο αποτελεί και τον κεντρικό εκφραστή του. Ο κυρίαρχος ρόλος του τραπεζικού 

συστήματος είναι η αποδοχή καταθέσεων από το πελατειακό κοινό όπως επίσης και η 

παροχή πιστώσεων μέσω των ασφαλών συναλλαγών. Δεν πρέπει να παραληφθεί η 

αναφορά ότι στον τραπεζικό τομέα το καταναλωτικό κοινό μπορεί να έρθει σε επαφή 

με μία μεγάλη ποικιλία τραπεζικών προϊόντων, τα οποία είναι διαθέσιμα προς 

κατανάλωση 1. Η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών τραπεζικών καταστημάτων, 

ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ξεκίνησαν τη δραστηριοποίησή τους στο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον εν απουσία οποιασδήποτε μορφής κρατικού 

παρεμβατισμού. Παρόλα αυτά είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι ο τραπεζικός τομέας 

λειτουργεί σύμφωνα με την καθολική ισχύ του θεσμικού πλαισίου το οποίο έχει 

θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 2. 

                                                 

1

 � Προβόπουλος, Γ., & Καπόπουλος, Π. (2001). Η δυναμική του Χρηματοοικονομικού 

Συστήματος. Αθήνα: Κριτική. 

2

 � Μόσχος, Δ., & Χορταρέας, Γ. (2011). Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Οικονομική 

Δραστηριότητα. Αθήνα: ΕΕΤ. 
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Με την ολοκλήρωση της νομισματικής πολιτικής που καθιέρωσε η Οικονομική 

Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε.), θεωρήθηκε απαραίτητη η δημιουργία μίας Κεντρικής 

Τράπεζας στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ε.Κ.Τ.). Σε συνδυασμό με 

αυτό κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή ενός νομίσματος με καθολική ισχύ. Αυτή η 

τελευταία ενέργεια στόχευε στη νομισματική σταθερότητα απέναντι στις 

συναλλαγματικές ανισορροπίες που ανέκυπταν και στη διασφάλιση της οικονομίας 

από κερδοσκοπικές επιθέσεις. Εφόσον ολοκληρώθηκε η σύσταση του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (Ε.Σ.Κ.Τ.), τέθηκε σε ισχύ το θεσμικό πλαίσιο το 

οποίο αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές Τράπεζες 

έκαστου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 3. 

Με αφορμή την αναφορά στις Εθνικές Τράπεζες, αξίζει να σημειώσουμε ότι η 

Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) αποτελεί την Κεντρική Τράπεζα της χώρας μας, η οποία 

βρίσκεται από το 2001 στο Ευρωσύστημα. Στο ίδιο σύστημα συναντάμε ενταγμένες 

και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης. Η Τράπεζα της Ελλάδος τόσο 

νομοθετικά όσο και θεσμικά ανήκει στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, 

με τη λειτουργία της να στηρίζεται σε αυτό κατ’ αποκλειστικότητα. Παράλληλα 

διαθέτει μία σειρά κανονισμών οι οποίες της επιτρέπουν μία μερική ανεξαρτησία και 

αυτονομία στη λειτουργία της. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της πρέπει να 

επισημάνουμε ότι εντάσσεται η άσκηση νομισματικής πολιτικής και 

συναλλαγματικής πολιτικής (όπως αυτά ορίζονται από το Ενιαίο Ευρωπαϊκό 

Κοινοτικό Δίκαιο) αλλά και η εποπτεία των εγχώριων χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων4. 

Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί έναν φορέα 

υπερεθνικής κλίμακας με ανεξάρτητη δραστηριότητα, όπως αυτό ορίζεται από το 

καταστατικό λειτουργίας της. Αυτός ο φορέας διαχειρίζεται το σύνολο της 

                                                 

3

 � Μπρισίμης, Σ. (1997). Ευρωπαϊκή Οικονομία και Κοινωνία Νομισματική Ενοποίηση στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Τόμ. ΣΤ). Αθήνα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

4

 � Αγγελόπουλος, Π. (2008). Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αθήνα: Σταμούλης.

 



7 

 

νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ 

(Αγραπίδη-Γκόρτσου, 2006)5. Η βασική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας αφορά στην εξασφάλισης της σταθερότητας των τιμών σε όλο το κοινοτικό 

εύρος. Θα ήταν χρήσιμο εάν αναφέραμε ότι η άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής 

ανήκει στη δικαιοδοσία κάθε κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτήν την 

περίπτωση το κύριο μέλημα εκάστοτε κράτους-μέλους είναι η αποφυγή δημιουργίας 

ελλειμμάτων. 

Η αστάθεια που ταλανίζει το ευρωπαϊκό περιβάλλον, η οποία έχει προκληθεί από 

την δημοσιονομική και οικονομική ανισσοροπία, είχε σαν επακόλουθο την περιστολή 

της έκτασης του τραπεζικού συστήματος. Το τελευταίο έπρεπε να αντιμετωπίσει μία 

σειρά προβλημάτων τα οποία αφορούσαν στην πιστοληπτική ανικανότητα αρκετών 

ευρωπαϊκών χωρών, την αβεβαιότητα η οποία αποτελούσε το βασικό χαρακτηριστικό 

των αγορών όπως επίσης και την κορύφωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

Επιπλέον προβλήματα δημιουργήθηκαν και εξαιτίας της αδυναμίας άντλησης 

ρευστότητας, το οποίο αποτελεί ένα μείζον ζήτημα το οποία αποζητά άμεση λύση για 

το τραπεζικό σύστημα. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι οι τράπεζες 

είναι στενά εξαρτώμενες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναφορικά με την 

ενίσχυση της ρευστότητάς τους 6. 

Με την εκπόνηση της παρούσας εργασίας θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε 

να παρουσιάσουμε τη λειτουργική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας και των Εθνικών Τραπεζών. Στα πλαίσια αυτού του θέματος θα εστιάσουμε 

την προσοχή μας και στην επίδραση που μπορεί να έχει αυτή η σχέση στο ανθρώπινο 

δυναμικό των τραπεζών. Για το σκοπό αυτό χωρίσαμε την εργασία μας σε θεματικές 

ενότητες (κεφάλαια) ούτως ώστε να καλύψουμε στο μέγιστο δυνατό κάθε πτυχή του 

                                                 

5

 � Αγραπίδη-Γκόρτσου, Β. (2006). Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο θεσμικό σύστημα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης . Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα. 

6

 � Τραπεζών, Ε. –Ε. (2013). Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα το 2011 και το 2012. Αθήνα: ΕΕτ.
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θέματος που μας απασχολεί. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία μας αποτελείται από 6 

θεματικές ενότητες οι οποίες παρουσιάζονται με τη μορφή κεφαλαίων ως εξής: 

 το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή όπου γίνεται μία πολύ γενική 

αναφορά στην έννοια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

 το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει μία εκτενή συζήτηση για την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα όπου θα πραγματοποιηθεί μία ιστορική αναδρομή ενώ στη 

συνέχεια θα παρουσιαστεί ο ρόλος και η αποστολής της σε συνδυασμό με τις 

αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της. Το δεύτερο κεφάλαιο θα ολοκληρωθεί με 

την αναφορά στη δομή και στα μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

 το τρίτο κεφάλαιο θα αφιερωθεί στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες σε μία 

προσπάθεια κατανόησης του ρόλου τους και των αρμοδιοτήτων τους 

 το τέταρτο κεφάλαιο θα αποτελέσει μία παρουσίαση της ενοποίησης των 

Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών με την αναφορά στο ευρω-σύστημα της 

Κεντρικής Τράπεζας, στις Εθνικές Τράπεζες ως ολοκληρωμένο μέρος του 

ευρω-συστήματος και στη λειτουργική σχέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας με τις Κεντρικές Εθνικές Τράπεζες 

 το πέμπτο κεφάλαιο θα αποτελέσει τη συζήτηση για τη Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τη μνεία στις συνθήκες 

απασχόλησης του προσωπικού της και στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων της 

 τέλος, το έκτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης θα περιλαμβάνει τις 

συμπερασματικές παρατηρήσεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά την 

ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της οικονομίας όπως επίσης και οι 

αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας, δημιούργησαν την ανάγκη ίδρυσης 

Κεντρικών Τραπεζικών. Όπως έχει αναφερθεί ήδη η αποστολή τους αφορά στη 

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και της συνολικής 

οικονομίας. Με την πάροδο του χρόνου, έγινε αντιληπτή η σημαντική προσφορά των 

Κεντρικών Τραπεζών σε θέματα που σχετίζονται με τη ρύθμιση της οικονομίας και 

την εύρυθμη λειτουργία τους. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι 

σημειωθήκαν σταδιακές αλλαγές στο ρόλο και στη λειτουργία των Κεντρικών 

Τραπεζών. 

Ένα από τα σημαντικότερα Κεντρικά Τραπεζικά Ιδρύματα, σε παγκόσμιο επίπεδο, 

είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δεν αποτελεί μόνο θεσμικό όργανο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια 

οικονομία μέσω των διεθνών συνεργασιών με αλλά Κεντρικά Τραπεζικά Ιδρύματα.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα πραγματοποιηθεί μία προσπάθεια αποσαφήνισης του ρόλου 

και της αποστολής της με κύριο στόχο την κατανόηση της λειτουργίας της. 

Στοχεύοντας στην κατανόηση των πτυχών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα 

πραγματοποιηθεί μία ιστορική αναδρομή στη δημιουργία των Κεντρικών Τραπεζών 

και εν συνεχεία θα αναλυθεί ο ρόλος και η  αποστολή της. Τέλος, θα παρουσιαστούν 

οι βασικές της αρμοδιότητες όπως επίσης η δομή και τα μέλη της. 
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2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Περίπου το 17ο αιώνα εντοπίζεται η δημιουργία του πρώτου Κεντρικού 

Τραπεζικού Ιδρύματος. Η σουηδική τράπεζα Riksbank ξεκίνησε τη λειτουργία της ως 

Κεντρική Τράπεζα κατά το 1668, ενώ μερικές δεκαετίες αργότερα, περίπου κατά το 

1694, πραγματοποιήθηκε η ίδρυση μίας εκ των δημοφιλέστερων Κεντρικών 

Τραπεζών της εποχής, η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας. Οι δύο αυτές Κεντρικές 

Τράπεζες αποτέλεσαν την απαρχή για τη δημιουργία παρόμοιων τραπεζικών 

ιδρυμάτων παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σημαντικός ρόλος που επιτελούν 

τα Κεντρικά Τραπεζικά Ιδρύματα στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας, 

αναγνωρίστηκε σχετικά γρήγορα και μέχρι το 1893 ιδρύθηκαν άλλες 12 ανά τον 

κόσμο. Η αυξανόμενη τάση δημιουργίας Κεντρικών Τραπεζών συνεχίστηκε με την 

πάροδο των χρόνων, φτάνοντας στο σημείο κάθε χώρα να διαθέτει τη δική της 

Κεντρική Τράπεζα, η οποία κατέχει το ρόλο του ρυθμιστή του τραπεζικού 

συστήματος και της οικονομίας 7. 

Η δημιουργία των Κεντρικών Τραπεζών στηρίχθηκε κυρίως στην ιδέα διατήρησης 

της εσωτερικής και της εξωτερικής αξίας του νομίσματος, η οποία επιτυγχάνεται 

μέσω της μεταβολής του προεξοφλητικού επιτοκίου. Η τελευταία ενέργεια 

αποτελούσα αποκλειστική δραστηριότητα των Κεντρικών Τραπεζών. Επομένως, ως 

αρχικός στόχος τους ήταν η διατήρηση της αξίας του νομίσματος, ο οποίος στην 

πορεία ερμηνεύτηκε με την έννοια της μετατρεψιμότητας του κίτρινου μέταλλου. Πιο 

συγκεκριμένα, η αξία των τραπεζογραμματίων της Κεντρικής Τράπεζας εκφράστηκε 

σε όρους χρυσού, τον όποιο οι Κεντρικές Τράπεζες όφειλαν να διατηρήσουν σε 

καθορισμένα επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως έμμεσος στόχος των 

Κεντρικών Τραπεζών την εποχή εκείνη, χαρακτηρίστηκε η διατήρηση της 

                                                 

7

 � Capie, F., Goodhart, C., Fischer, S., & Schnadt, N. (1994). The Future of Central Banking: 

The Tercentenary Symposium of the Bank of England. Cambridge University Press.
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αγοραστικής αξία του χρήματος σε σχέση με τα εμπορεύσιμα αγαθά, με το χρυσό να  

επιτελεί ένα ρόλο πραγματικής ονομαστικής «άγκυρας». 

Ένας κοινός, τυποποιημένος ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας έγινε αποδεκτός από 

το 1913 και έπειτα από τις κυριότερες βιομηχανικές χώρες της εποχής. Ο ρόλος και οι 

λειτουργίες της Κεντρικής Τράπεζας έγιναν εύκολα αποδεκτές με την απουσία 

σημαντικών πολιτικών αντιπαραθέσεων. Ως κυριότερη αποστολή των Κεντρικών 

Τραπεζικών Ιδρυμάτων ήταν η διατήρηση της μετατρεψιμότητας του νομίσματος σε 

χρυσό, με την εφαρμογή του «χρυσού κανόνα». Όπως προαναφέρθηκε για επιτευχθεί 

κάτι τέτοιο, ήταν απαραίτητη η μεταβολή των επιτοκίων. Αποστολή των Κεντρικών 

Τραπεζών της εποχής εκείνης, ήταν η μετατροπή των επιτοκίων προεξοφλώντας 

λογαριασμούς σύμφωνα με τις λειτουργίες της ανοιχτής αγοράς. Παράλληλα, ο ρόλος 

της Κεντρικής Τράπεζας ενισχύθηκε αποβάλλοντας το στοιχείο της εμπορικής 

αντιπαλότητας, ενώ όπου το απαιτούσε η περίσταση λειτουργούσε ως δίαυλος για τη 

διάσωση των προβληματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτή η ενέργεια δεν 

καθοριζόταν από κάποιου είδους δεσμεύσεις και ως εκ τούτου μία Κεντρική Τράπεζα 

δεν κατείχε το ρόλο του ρυθμιστή ή του επόπτη (Capie, Goodhart, Fischer, & 

Schnadt, 1994). 

 Το 1914, αποτέλεσε μία κρίσιμη χρονιά για τις χρηματοπιστωτικές αγορές καθώς 

τότε χρονολογείται το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (Seabourne, 

1986). Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των χωρών κλονίστηκαν σημαντικά, αφού η 

πλειονότητα αυτών διακρατούσαν μεγάλο όγκο των απαιτήσεων των κάτοικων των 

εχθρικών χωρών. Παράλληλα, την περίοδο εκείνη η νομισματική πολιτική που 

επιβλήθηκε ήταν αναποτελεσματική. Η περίοδος του πόλεμου υπήρξε ιδιαίτερα 

καταστροφική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα των εμπλεκόμενων χωρών, ακόμη 

και εάν οι νομισματικές αρχές και οι Κεντρικές Τράπεζες κατείχαν μεγάλο μερίδιο 

ευθύνης για τις καταστροφικές αυτές συνέπειες, ο θεσμός των Κεντρικών Τραπεζών 

δε σταμάτησε να διαδίδεται. Επιπρόσθετα, στην προσπάθεια σταθεροποίησης του 

τραπεζικού συστήματος, μετά τις καταστροφικές συνέπειες που επέφερε σε αυτό ο 

πόλεμος, δημιουργήθηκε η ανάγκη για καλύτερη κρατική διαχείριση της οικονομίας 

και του τραπεζικού τομέα. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημιουργία 
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των Κεντρικών Τραπεζών ως αναπόσπαστο μέρος του δημόσιου τομέα (Capie, 

Goodhart, Fischer, & Schnadt, 1994). 

Δύο ακόμα είναι τα σημαντικά γεγονότα τα οποία συνέβαλαν στη διαμόρφωση του 

ρόλου και της λειτουργίας των Κεντρικών Τραπεζών. Το πρώτο, ήταν η παγκόσμια 

οικονομική κρίση του 1929 η οποία οδήγησε στην κατάρρευση του διεθνούς 

νομισματικού συστήματος. Στην αντιμετώπιση αυτής της αποσταθεροποίησης 

σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν οι ενέργειες των Κεντρικών Τραπεζών, οι οποίες 

υποκινούμενες από τις κυβερνήσεις, προέβησαν στην εφαρμογή μίας πολιτικής 

σύμφωνα με την οποία τα ονομαστικά επιτόκια, τόσο μακροπρόθεσμα όσο και 

βραχυπρόθεσμα, ορίζονταν τόσο χαμηλά όσο θεωρούνταν αξιοπρεπές και σύμφωνα 

με τη διατήρηση της υπάρχουσας δομής του χρηματοπιστωτικού συστήματος (Capie, 

Goodhart, Fischer, & Schnadt, 1994). Το δεύτερο γεγονός, αναφέρεται στο ξέσπασμα 

του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με τα Κεντρικά Τραπεζικά Ιδρύματα να 

μετατρέπονται σε υποχείρια όργανα των κεντρικών κυβερνήσεων. Βέβαια μετά το 

πέρας του πόλεμου το οικονομικό σύστημα διαμορφώθηκε συμφωνά με τη συνθήκη 

του Breton Woods, τo 1944. Η συνθήκη αυτή όριζε την ύπαρξη σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών όπως επίσης και την απελευθέρωση του εμπορίου μέσω 

διαπραγματεύσεων αλλά και τη διακίνηση κεφαλαίων υπό την επιβολή ελέγχων. 

Η ανεξαρτησία των Κεντρικών τραπεζών επήλθε σταδιακά μετά το 1972, όπου 

έπαυσε η ισχύς του συστήματος σταθερών ισοτιμιών και διαμορφώθηκε ένα νέο 

πλαίσιο στις χρηματοοικονομικές αγορές. Οι Κεντρικές Τράπεζες άρχισαν να 

καθορίζουν την ποσότητα του χρήματος και το ύψος των επιτοκίων. Επιπρόσθετα, 

μετά τη δεκαετία του 1980 θεωρήθηκε ότι το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο ήταν το 

κατάλληλο μετρό χάραξης της νομισματικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες 

και βάση αυτού συνέχισαν την λειτουργία τους. 

Μία εκ των σημαντικότερων Κεντρικών Τραπεζών παγκοσμίως είναι η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) η οποία δημιουργήθηκε μετά τη σύσταση του θεσμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ε.Κ.Τ. ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1998 στη Φρανκφούρτη της 

Γερμανίας, λαμβάνοντας τα ηνία από τον προκάτοχό της, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό 

Ίδρυμα (E.M.I.). Η μετάβαση της νομισματικής πολιτικής σε κοινοτικό επίπεδο, 

απαίτησε σημαντικές αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Τραπεζικό πλαίσιο. Η 
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δημιουργία ενός νέου υπερεθνικού νομισματικού οργανισμού, της Ε.Κ.Τ., και η 

ένταξη των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών σε ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 

Τραπεζών, αποτέλεσε αντιπροσωπευτικό παράγοντα της υπερεθνικοποίησης των 

Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών8. 

Μέχρι σήμερα, κανένας άλλος τομέας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν 

έχει φτάσει στο ίδιο βάθος ενοποίησης, όπως η ενιαία νομισματική και 

συναλλαγματική πολιτική. Πουθενά αλλού δεν έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα δική της ταυτότητα με τόσο πειστικό τρόπο από ό, τι στη Ζώνη του Ευρώ 

και στην Ε.Κ.Τ.. Η Ε.Κ.Τ. μπορεί να θεωρηθεί ως η ενσωμάτωση των σύγχρονων 

Κεντρικών Τραπεζών, που έχει ως πρωταρχικός στόχο την εφαρμογή νομισματικής 

πολιτικής και τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Παράλληλα, είναι υπόλογη 

στους πολίτες και στους εκλεγμένους αντιπροσώπους της για την εκτέλεση της 

εντολής που της δόθηκε (Scheller H. K., 2006). 

 

 

2.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

 

Ένα σημαντικό βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση επιτεύχθηκε το 1999, όταν 

η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε.) άρχισε να υφίσταται σα θεσμός. 

Πρόκειται για την αρχή του συντονισμού της οικονομικής και της δημοσιονομικής 

πολιτικής με το σημαντικότερο επίτευγμα να αποτελεί η υιοθέτηση του ενιαίου 

νομίσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την καθιέρωση του Ευρώ, ως ενιαίου 

νομίσματος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κέρδισε εξουσία επί της νομισματικής 

πολιτικής. Αυτό το πεδίο πολιτικής, αποτελεί σημαντικό μέσο για τη χάραξη  

                                                 
Scheller, H. K. (2006). The European Central Bank: History, Role and Function. Eurobean Central 

Bank.
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εγχώριας μακροοικονομικής πολιτικής και ένα σημαντικό σύμβολο της εθνικής 

κυριαρχίας 9. 

Με την ίδρυση και τη λειτουργία της Ο.Ν.Ε., ανατέθηκαν στην Ε.Κ.Τ. 

νομισματικά καθήκοντα, με απώτερο σκοπό την περεταίρω αποτελεσματικότητα του 

συστήματος, καθώς επέτρεπε στην Ε.Κ.Τ. να αναπτύξει ιδιαίτερες ικανότητες 

λαμβάνοντας τις κατάλληλες αποφάσεις. Εντός της Ο.Ν.Ε., η Ε.Κ.Τ. είναι το μόνο 

υπερεθνικό όργανο το οποίο κατέχει ανεξαρτησία στις αποφάσεις της και η πολιτική 

της δεσπόζει πάνω από όλα τα εθνικά μέτρα πολιτικής. Η ανεξαρτησία αυτή ορίζεται 

στο θεσμικό της πλαίσιο, το οποίο καθορίζει ότι τα μέλη των οργάνων λήψης 

αποφάσεών της, δεν επιτρέπεται να ζητούν ή να δέχονται οδηγίες από τα λοιπά 

θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς της Ε.Ε.. Η Ε.Κ.Τ. έχει το δικό της 

προϋπολογισμό και τις δικές τις οικονομικές ρυθμίσεις που διατηρούνται ξεχωριστά 

από εκείνες της Ε.Ε. ενώ ταυτόχρονα διέπεται από τους οικείους κανόνες σχετικά με 

το διορισμό του ανθρώπινου δυναμικού της. 

Η Ε.Κ.Τ. ως νομικό πρόσωπο δημοσίου και διεθνούς δικαίου είναι σε θέση να 

συνάπτει διεθνείς συμφωνίες σε θέματα του τομέα της αρμοδιότητάς της και να 

συμμετέχει στις εργασίες των διεθνών οργανισμών όπως είναι το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.), την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Τ.Δ.Δ.) και τον 

Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (Scheller H. K., The 

European Central Bank: History, Role and Function., 2006). Ο ρόλος που 

διαδραματίζει η Ε.Κ.Τ. είναι πολυσύνθετος καθώς αποτελεί το κέντρο λήψης 

αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών10και του 

Ευρωσυστήματος. Επιπρόσθετα, είναι αρμόδια για τη συνεπή εφαρμογή των 

πολιτικών της Ε.Κ.Τ., ασκεί κανονιστικές αρμοδιότητες, διακατέχει το δικαίωμα 

                                                 

9

 � Puetter, U. (2011). Europe's deliberative intergovernmentalism: the role of the Council and 

European Council in EU economic governance. . Journal of European Public Policy, Vol.19, No.2; 

pp.161-178.

 

10

 � Το ΕΣΚΤ απαρτίζεται από την ΕΚΤ και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες (ΕθνΚΤ) όλων των 

χωρών μελών της ΕΕ ανεξαρτήτου αν ενταθήκαν στην ζώνη του ευρώ. 
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επιβολής κυρώσεων, εφαρμόζει την κοινοτική νομοθεσία και συμβουλεύει τα 

κοινοτικά όργανα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Όπως προαναφέρθηκε, η ιδέα της δημιουργίας της Ε.Κ.Τ. στηρίχθηκε κυρίως στην 

ανάγκη ύπαρξης ενός θεσμού υπεύθυνου για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής 

της Ευρωζώνης. Έχοντας αυτό ως γνώμονά της, η Ε.Κ.Τ. έθεσε ως κύρια αποστολή 

της τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Η αποστολή της αυτή αποτελεί και τη 

βασική διάταξη του κεφαλαίου της νομισματικής πολιτικής της Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και της διατήρησης της αγοραστικής δύναμης του 

Ευρώ. 

Με την πάροδο του χρόνου, η Ε.Κ.Τ. έχει αποκτήσει μία ισχυρή θέση στο 

ευρωπαϊκό δίκτυο πολιτικής απαιτώντας από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να 

διατηρήσουν και να εφαρμόσουν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Scheller 

H. K., The European Central Bank: History, Role and Function., 2006). Στον απόηχο 

της κρίσης, η Ε.Κ.Τ. διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο καθώς μείωσε τα βασικά της 

επιτόκια ενώ παράλληλα άρχισε να εφαρμόζει μία σειρά μη συμβατικών μέτρων. 

Αρχικά, εφάρμοσε την ενισχυμένη πολιτική πιστωτικής υποστήριξης το 2009 ενώ 

όταν η κρίση του δημόσιου χρέους έπληξε την Ευρώπη, αποφάσισε να παρέμβει στις 

αγορές χρέους με την εφαρμογή του προγράμματος Αγοράς Αξιών. Μέσω αυτών των 

ενεργειών, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η διάσωση των Εθνικών Τραπεζών και η 

διασφάλιση της σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος αποτελούν 

σημαντικά σημεία της αποστολής της. 
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2.4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένας οργανισμός, υπεύθυνος για την 

άσκηση νομισματικής πολιτικής και την εκτέλεση των καθηκόντων του Κεντρικού 

Τραπεζικού Συστήματος της Ζώνης του Ευρώ. Η ολοκλήρωση αυτών των 

καθηκόντων λαμβάνει χώρα σε συνεργασία με τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες της 

των κρατών/μελών της Ευρωζώνης, ενώ παράλληλα λειτούργει στον απόηχο του 

Ευρωσυστήματος και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Η νομική 

βάση της Ε.Κ.Τ. που προβλέπεται στο Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, περιορίζει 

τις δραστηριότητες της Ε.Κ.Τ. σε μία σαφώς καθορισμένη περιοχή η οποία αφορά 

στις λειτουργίες της Κεντρικής Τράπεζας για τη Ζώνη του Ευρώ 11. 

Η συνθήκη δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες στην Ε.Κ.Τ., στοχεύοντας στην εκπλήρωση του σκοπού για τον όποιο 

ιδρύθηκε. Τα καθήκοντα αυτά ορίζονται στη βάση του καταστατικού του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι 

κυριότερες αρμοδιότητες της θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν ως εξής (European 

Central Bank): 

 Άσκηση Νομισματικής Πολιτικής. Το Ευρωσύστημα είναι υπεύθυνο για τον 

καθορισμό και την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Ζώνης του 

Ευρώ. Αυτό αποτελεί μία δημόσια πολιτική λειτουργία, η οποία υλοποιείται 

κυρίως μέσω των λειτουργιών της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Σημαντικός 

παράγοντας για το έργο αυτό είναι ο πλήρης έλεγχος του Ευρωσυστήματος. 

Ως μέρος αυτής της προσπάθειας, η Ε.Κ.Τ. είναι το μόνο ίδρυμα το οποίο 

κατέχει έννομο δικαίωμα να εκδίδει τραπεζογραμμάτια με ισχύ νόμιμου 

                                                 

11

 � European Central Bank,. THE EUROPEAN CENTRAL BANK: European integration 

Organisation Monetary policy Banknotes and coins. E U R O P E A N C E N T R A L B A N K. 

SEC/GovC/X/06/271.
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χρήματος στη Ζώνη του Ευρώ. Επιπρόσθετα, είναι υπεύθυνη για τη χάραξη 

όπως και για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής 

 Πράξεις συναλλάγματος. Οι πράξεις συναλλάγματος επηρεάζουν τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις εγχώριες συνθήκες ρευστότητας, οι όποιες 

θεωρούνται ως οι σημαντικότερες μεταβλητές για τη νομισματική πολιτική. 

Το καθήκον αυτό έχει ανατεθεί στην Ε.Κ.Τ., η οποία ασκεί το εν λόγω έργο 

διασφαλίζοντας ότι οι πράξεις συναλλάγματος παραμένουν συνεπείς με τους 

στόχους της νομισματικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας 

 Προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών. Τα 

συστήματα πληρωμών αποτελούν το μέσο για τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ 

των πιστωτικών και των νομισματικών ιδρυμάτων. Το καθήκον αυτό έχει 

εκχωρηθεί στην Ε.Κ.Τ., με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας του Ευρωσυστήματος με τη συνύπαρξη αποτελεσματικών 

συστημάτων πληρωμών. Τα τελευταία προσβλέπουν όχι μόνο στην ορθή 

άσκηση της νομισματικής πολιτικής αλλά και στην επίτευξη της 

σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και ως τούτου για την 

οικονομία στο σύνολό της. 

 Κατοχή και διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων. Ένας από τους 

σημαντικότερους λόγους για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου 

συναλλαγματικών διαθεσίμων είναι να διασφαλιστεί ότι η Ε.Κ.Τ. διαθέτει 

επαρκή ρευστότητα για τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος. Τα 

συναλλαγματικά διαθέσιμα της Ε.Κ.Τ. διαχειρίζονται σήμερα σε 

αποκεντρωμένη βάση από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες που επιλέγουν να 

λάβουν μέρος σε επιχειρησιακές δραστηριότητες διαχείρισης 

συναλλαγματικών διαθεσίμων της Ε.Κ.Τ.. Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες 

ενεργούν για λογαριασμό της Ε.Κ.Τ., σύμφωνα με τις οδηγίες που έλαβε από 

αυτήν. 

Επιπρόσθετα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην Ε.Κ.Τ. μπορούν να 

συνοψιστούν παρακάτω ως εξής (European Central Bank):  
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 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία τους 

Ευρωσυστήματος 

 Συλλογή και κατάρτιση των στατιστικών που είναι απαραίτητα για τη 

λειτουργία του ευρωσυστήματος 

 Συμβολή στην προληπτική εποπτεία και χρηματοοικονομική σταθερότητα 

του Ευρωσυστήματος 

 Έκδοση τραπεζογραμματίων σε Ευρώ και διασφάλιση της ακεραιότητάς 

τους 

 Διατήρηση σχέσεων συνεργασίας της Ε.Κ.Τ. με αντίστοιχα θεσμικά 

όργανα, φορείς και οργανισμούς είτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε 

διεθνώς 

 Επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση της μη-συμμόρφωσης με τους 

κανονισμούς και τις αποφάσεις της Ε.Κ.Τ. 

 Παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων: πρόκειται για την 

αξιολόγηση των κινδύνων των αξιόγραφων. 

 

2.5 Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ  

 

Η εκπλήρωση των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απαιτεί τη 

λήψη σημαντικών αποφάσεων και για το λόγο αυτό απαρτίζεται από ορισμένα 

όργανα. Σε αυτά έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες ενώ τα όργανα 

αναφορικά είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή, το Γενικό 

Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο. Το κάθε όργανο έχει τη δική του δομή και 

συγκεκριμένο φάσμα καθηκόντων το οποίο ορίζεται από το καταστατικό του ΕΣΚΤ. 
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2.5.1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Τ. είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων του 

Ευρωσυστήματος και αποτελείται από (European Central Bank): 

 όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Κ.Τ. και 

 τους διοικητές/προέδρους όλων των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών της Ζώνης 

του Ευρώ, που είναι τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. που έχουν υιοθετήσει το Ευρώ. 

Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και το καταστατικό 

του ΕΣΚΤ αναθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να λαμβάνει τις πιο 

σημαντικές και στρατηγικές αποφάσεις για το Ευρωσύστημα. Κατά τη λήψη των 

αποφάσεων, σχετικά με ζητήματα νομισματικής πολιτική και με διάφορα αλλά 

καθήκοντα του Ευρωσυστήματος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ενεργούν 

ως εθνικοί εκπρόσωποι αλλά ως μία πλήρως ανεξάρτητη ολότητα. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο συνεδριάζει επί του παρόντος 2 φορές το μήνα  

Οι κύριες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής (European 

Central Bank): 

 η διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωζώνης λαμβάνοντας τις 

απαραίτητες αποφάσεις και η υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών που 

απαιτούνται για την εφαρμογή της 

 η έκδοση  κατευθυντήριων γραμμών για τις πράξεις των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών με τα υπόλοιπα κράτη μέλη σχετικά με τα ταμειακά τους διαθέσιμα 

σε συνάλλαγμα  

 η λήψη αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 

κατευθυντήριες γραμμές και τις οδηγίες της Ε.Κ.Τ. από τις Εθνικές Κεντρικές 

Τράπεζες, ορίζοντας παράλληλα τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να 

παρέχονται σε αυτές 
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 η εκπλήρωση του συμβουλευτικού ρόλου της Ε.Κ.Τ. 

 η έκδοση τραπεζογραμματίων σε Ευρώ  

 ο καθορισμός των αναγκαίων κανόνων για την τυποποίηση της λογιστικής 

παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων των ενεργειών που λαμβάνονται 

από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες 

 η θέσπιση των κανόνων που διέπουν την κατανομή του νομισματικού 

εισοδήματος μεταξύ των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και του 

Ευρωσυστήματος 

 η έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ. 

 

 

2.5.2 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Κ.Τ. είναι το όργανο λήψης λειτουργικών 

αποφάσεων της ίδιας και του Ευρωσυστήματος. Αναλαμβάνει την ευθύνη για όλες τις 

αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν αναφορικά με ζητήματα που ανακύπτουν 

καθημερινά. Η Ε.Κ.Τ. πρέπει να είναι σε θέση να αντιδράσει και να προσαρμοστεί 

στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες και στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, 

στην αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων και να ασχοληθεί με επείγοντα θέματα. 

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί μόνο από ένα όργανο του οποίου τα μέλη 

είναι μόνιμα και αποκλειστικά εμπλέκονται στην εφαρμογή των πολιτικών της 

Ε.Κ.Τ.. Το όργανο αυτό συνεδριάζει συνήθως 1 φορά την εβδομάδα (European 

Central Bank) 

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι τα εξής (European Central Bank): 

 ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Τ. 

 ο αντιπρόεδρος της Ε.Κ.Τ. και 
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 4 επιπλέον μέλη. 

Οι κύριες αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής συνοψίζονται παρακάτω 

(European Central Bank): 

 η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

 η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές και τις αποφάσεις που θεσπίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με 

τον τρόπο αυτό, δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες προς τις Εθνικές Κεντρικές 

Τράπεζες 

 η διαχείριση των καθημερινών εργασιών της Ε.Κ.Τ. 

 η άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών 

εξουσιών, που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

2.5.3 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΣΚΤ, το Γενικό Συμβούλιο υφίσταται μόνο για 

όσο διάστημα υπάρχουν κράτη/μέλη της Ε.Ε. που δεν έχουν υιοθετήσει το Ευρώ. 

Επομένως, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα «μεταβατικό» όργανο. Το Γενικό Συμβούλιο 

της Ε.Κ.Τ. απαρτίζεται από (European Central Bank): 

 τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Ε.Κ.Τ. και 

 τους διοικητές/προέδρους των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών των 

κρατών/μελών της Ε.Ε.. 

Οι κύριες αρμοδιότητες του Γενικού Συμβουλίου μπορούν να συνοψιστούν 

παρακάτω ως εξής (European Central Bank): 
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 υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο προς την κατεύθυνση της 

σύγκλισης των κρατών/μελών της Ε.Ε. που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το 

Ευρώ 

 παροχή συμβουλών για τις προετοιμασίες που είναι απαραίτητες για τον 

αμετάκλητο καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών των εν λόγω 

κρατών/μελών 

 παρακολούθηση της βιωσιμότητας των διμερών σχέσεων συναλλαγματικής 

ισοτιμίας μεταξύ κάθε συμμετέχοντος νομίσματος εκτός της Ευρωζώνης του 

Ευρώ 

 διαχείριση και χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 

 συμβολή σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως συμβουλευτικές 

αρμοδιότητες της Ε.Κ.Τ. και 

 συλλογή στατιστικών στοιχείων. 

 

 

2.5.4 ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

Το Εποπτικό Συμβούλιο πραγματοποιεί συνεδριάσεις με συχνότητα 2 φόρες το 

μήνα, όπου εκεί συζητούνται, σχεδιάζονται και εκτελούνται τα εποπτικά καθήκοντα 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επιπλέον, το όργανο αυτό έχει ως αρμοδιότητά 

του την πρόταση σχεδίων-αποφάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Τ. στο 

πλαίσιο της διαδικασίας μη-διατύπωσης αντιρρήσεων (Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα) 

Τα μελή του Εποπτικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα (Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα): 

 ο Πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται με πενταετή θητεία η οποία δεν ανανεώνεται 
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 ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος επιλέγεται μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Ε.Κ.Τ. 

 4 εκπρόσωποι της Ε.Κ.Τ. 

 εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών. 

Η διευθύνουσα επιτροπή η όποια έχει ως βασικό της καθήκον την υποστήριξη των 

δραστηριοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου και την προετοιμασία των συνεδριάσεών 

του. Πρέπει να σημειωθεί ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του 

Εποπτικού Συμβουλίου. Η διευθύνουσα επιτροπή απαρτίζεται από τα έξης μέλη 

(Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα): 

 τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου 

 τον Αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου 

  1 εκπρόσωπο της Ε.Κ.Τ. 

 5 εκπροσώπους των εθνικών εποπτικών αρχών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

                   

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ήδη από το 1950, είχαν πραγματοποιηθεί οι πρώτες προσπάθειες για ενοποίηση 

ενώ μέχρι πρότινος η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μία σειρά προκλήσεων. Οι 

συγκεκριμένες προκλήσεις συνεχίζουν και σήμερα να δοκιμάζουν τόσο τη συνοχή 

όσο και τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενέργειες οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν προς  την κατεύθυνση της αντιμετώπισης αυτών των 

προκλήσεων, απέδειξαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ισχυρές βάσεις, ενώ οι 

δεσμοί μεταξύ των κρατών-μελών της ισχυροποιήθηκαν. Οι προκλήσεις δε 

σταμάτησαν να προσπαθούν να επηρεάσουν τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ακόμη και μετά την έναρξη της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007. Αυτό 

το οικονομικό φαινόμενο, είχε σαν αποτέλεσμα τη σύσφιξη των δεσμών των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πορεία αντιμετώπισής του12. Στο παρόν 

κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία σχετικά με τις 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιήσουμε μία 

αναφορά στο ευρωπαϊκό, οικονομικό περιβάλλον, προς καλύτερη κατανόηση του 

                                                 

12

� Στουρνάρας, Ι. (2016, Μάρτιος 23). Oμιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη 

Στουρνάρα στην Εθνική Τράπεζα της Κροατίας στο Ζάγκρεμπ με θέμα: «Χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα και οι παρεμβάσεις πολιτικής των κεντρικών τραπεζών στην Ευρώπη». (Ε. Τράπεζα της 

Ελλάδος, Συνέντευξη στον/στην)
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χώρου στον οποίο δραστηριοποιούνται, ενώ θα συνεχίσουμε με την ανάλυση του 

ρόλου των Κεντρικών Τραπεζών. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε μία αναφορά στις 

αρμοδιότητες των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. 

 

 

3.2 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρωζώνη, η οποία άρχισε να διαφαίνεται 2 

χρόνια μετά την απαρχή της το 2007, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 

προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά την οικονομική ανάκαμψη του Ευρώ, η 

εύθραυστη και ταυτόχρονα επιβραδυνόμενη οικονομική ανάπτυξη των αναδυόμενων 

οικονομιών, είχαν σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της αβεβαιότητας στη Ζώνη του 

Ευρώ. Σε αυτό συντέλεσαν και οι διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προώθηση της ιδέας της τραπεζικής ενοποίησης 

και η αργή πρόοδος προς τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος 

ασφάλισης των καταθέσεων. Τα παραπάνω στοιχεία, παρακωλύουν την πρόοδο προς 

τη δημιουργία ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο θεωρείται 

απαραίτητο για την ενίσχυση της σταθερότητας της Ευρωζώνης (Στουρνάρας Ι. , 

2016). 

Σε αυτό το σημείο, θα ήταν χρήσιμη η αναφορά της χαμηλής χρηματιστηριακής 

αξίας των ευρωπαϊκών τραπεζών, έναντι της λογιστικής τους. ακριβώς αντίθετη είναι 

η εικόνα εάν προχωρήσουμε σε ανάλυση των αντίστοιχων αμερικάνικων τραπεζών13. 

Αυτό το φαινόμενο αποτελεί μία ένδειξη ότι ο τραπεζικός τομέας της Ευρώπης, 

βρίσκεται σε κατάσταση μετασχηματισμού, με τις τράπεζες να καλούνται να 

                                                 

13

 � Cœuré, B. (2016, March 2). From Challenges to Opportunities: Rebooting the European 

Financial Sector. Frankfurt, http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2016/html/sp160302.en.html: 

Süddeutsche Zeitung, Finance Day.
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προσαρμόσουν το επιχειρηματικό πρότυπο λειτουργίας τους αναφορικά με τις 

παραδοσιακές εργασίες τους. 

Οι αδυναμίες οι οποίες υπήρχαν και έθεταν σε κίνδυνο τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξουδετερώθηκαν από την άμεση και αποτελεσματική 

αντίδρασή της. Τόσο η έλλειψη μηχανισμών για την αντιμετώπιση κρίσεων όσο και 

το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον αποτελούσαν ταυτόχρονα μικρές εστίες κρίσεων. 

Η πρώτη αντίδραση, πραγματοποιήθηκε μέσω της νομισματικής πολιτικής τον 

Οκτώβριο του 2008 όταν 6 Κεντρικές Τράπεζες (ανάμεσά τους και η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα), προχώρησαν σε μία συντονισμένη μείωση επιτοκίων. Την ίδια 

περίπου περίοδο, τα κράτη-μέλη της Ζώνης του Ευρώ έλαβαν μέτρα τα οποία ήταν 

προσανατολισμένα προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης αλλά 

και την ενίσχυση των συνθηκών χρηματοδότησης της οικονομίας (Στουρνάρας Ι. , 

2016).  

Είναι χρήσιμο να επισημάνουμε ότι, η μεγαλύτερη πρόκληση την οποία έπρεπε να 

αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης ήταν η χρηματοπιστωτική ενοποίηση 

των τραπεζών. Με την υιοθέτηση του Ευρώ ως ενιαίου νομίσματος, θεωρήθηκε ότι 

θέτονταν σε κίνηση η διαδικασία ενοποίησης κάποιων κατακερματισμένων 

χρηματοπιστωτικών ευρωπαϊκών αγορών. Αρκετοί ήταν οι οικονομολόγοι οι οποίοι 

υποστήριζαν ότι η εν λόγω ενοποίηση θα έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα ενώ θα 

λειτουργούσε προς την κατεύθυνση της σταθεροποίησης. Επίσης, μεταξύ των 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων συγκαταλέγονταν ο επιμερισμός των κινδύνων μέσω 

της διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων και της πρόσβασης στις πιστωτικές αγορές 

και η εξομάλυνση της κατανάλωσης. Οι προσδοκίες αυτές επαληθεύτηκαν μόνο για 

τα πρώτα 10 χρόνια υιοθέτησης του Ευρώ με τη συνέχεια να μοιάζει απροσδόκητη 

(Στουρνάρας Ι. , 2016). 

Η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έδειξε ότι χώρες οι οποίες μετάσχουν σε μία 

Νομισματική Ένωση, βρίσκονται αντιμέτωπες με κρίση του ισοζυγίου πληρωμών 

τους. αυτό το ενδεχόμενο είχε παραληφθεί εντελώς κατά τη σύλληψη της ιδέας 

υιοθέτησης ενός ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος. Με την έναρξη της οικονομικής 

κρίσης, δημιουργήθηκε ένας φαύλος κύκλος ανάμεσα στα προβλήματα των τραπεζών 

και στις ευπάθειες του δημόσιου τομέα. Επιπρόσθετα, εξαιτίας του γεγονότος ότι η 
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κανονιστική ρύθμιση όπως και η εποπτεία των τραπεζών αποτελούσε εθνική 

αρμοδιότητα πριν την οικονομική κρίση, θεωρήθηκε ότι συνέβαλε στην επιδείνωση 

της κρίσης και παρεμπόδισε την αντιμετώπισή της. Το ηθικό δίδαγμα αυτών των 

γεγονότων αφορούσε στο γεγονός ότι η νομισματική ένωση θεωρείται ανούσια χωρίς 

αντίστοιχη τραπεζική ένωση (Στουρνάρας Ι. , 2016). 

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προέβαλα σθεναρή αντίσταση στις εξελίξεις που συνέβαλαν 

και φαινόταν να επηρεάζουν τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να 

προχωρήσουν τη διαδικασία δημιουργίας μίας Τραπεζικής Ένωσης (Στουρνάρας Ι. , 

2016). Οι βασικοί πυλώνες της Τραπεζικής Ένωσης είναι οι εξής (Στουρνάρας Ι. , 

2016): 

 Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός 

 Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης 

 Κοινό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων. 

Από τον Ιανουάριο του 2016 τέθηκε σε εφαρμογή η οδηγία η οποία ορίζει 

κάποιους κανόνες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τράπεζες που πτωχεύουν. Η 

υιοθέτηση αυτής της οδηγίας αποσκοπεί στο τέλος της διάσωσης των τραπεζών με 

πολιτικό χαρακτήρα (μέσω δημόσιων πόρων), μία τακτική η οποία εξασφαλίζει ότι οι 

ζημίες θα βαρύνουν τους δανειστές. Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, ότι η εν λόγω 

οδηγία αποτελεί ένα νέο πλαίσιο δράσης για τις τράπεζες οι οποίες βρίσκονται σε 

καθεστώς πτώχευσης, το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη και δεν έχει αξιολογηθεί η 

καταλληλότητά του ως προς την αντιμετώπιση μία συστημικής κρίσης (Στουρνάρας Ι. 

, 2016). 
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3.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Μία Κεντρική Τράπεζα στις μέρες μας, αποτελεί τον κύριο ασπαστή της 

νομισματικής πολιτικής. Διαθέτει σημαντικούς μηχανισμούς χρηματοοικονομικής 

σταθερότητας, οι οποίοι κάνουν ιδιαίτερη αισθητή την παρουσία τους σε περιόδους 

χρηματοοικονομικής ανισορροπίας. Η δομή των ρόλων, οι αρμοδιότητες και το εύρος 

δράσης μίας Κεντρικής Τράπεζας, ποικίλει μεταξύ διαφορετικών χωρών. Η μεταβολή 

του οικονομικού κλίματος μίας χώρας, επηρεάζει τη δημιουργία της Κεντρικής της 

Τράπεζας. Ως εκ τούτου οι ρόλοι και οι λειτουργίες των Κεντρικών Τραπεζών δεν 

εξελίχθηκαν με τον ίδιο τρόπο παντού14.  

Πιο συγκεκριμένα, κάποιες Κεντρικές Τράπεζες ξεκίνησαν τη λειτουργία τους ως 

κυβερνητικές τράπεζες οι οποίες ιδρύθηκαν με σκοπό να επιφέρουν την τάξη στην 

έκδοση τραπεζογραμματίων. Κάποιες άλλες είχαν συσταθεί ώστε να ενεργούν ως 

χρηματοδοτικοί αγωγοί για την εκάστοτε κυβέρνηση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι 

κάποιες ήταν μεγάλες εμπορικές τράπεζες, η κυριαρχία των οποίων ενισχύθηκε από 

τη χορήγηση μονοπωλιακών δικαιωμάτων για την έκδοση τραπεζογραμματίων. Η 

πλειοψηφία αυτών βέβαια δημιουργήθηκε τον 20ο αιώνα, με κύριο σκοπό τη 

λειτουργία τους σαν Κεντρικές Τράπεζες παρέχοντας υπηρεσίες δημόσιας πολιτικής 

ως προς τις λειτουργίες της Κεντρικής Τράπεζας (Bank for International Settlements, 

2009). 

Το σύνολο των λειτουργιών που επιτελεί μία Κεντρική Τράπεζα, δεν έχει 

αποσαφηνιστεί πλήρως εκτός από έναν κεντρικό άξονα. Σύμφωνα με αυτόν μία 

Κεντρική Τράπεζα, αποτελεί έναν οργανισμό ο οποίος ασκεί νομισματική πολιτική 

ενώ ταυτόχρονα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για ένα διακανονισμό (Bank for 

International Settlements, 2009). Παρόλα αυτά, αυτός ο ορισμός δεν μπορεί να 

εξαχθεί πάντα από τις λειτουργίες που διατίθενται προς εκτέλεση στις Κεντρικές 

Τράπεζες και λειτουργούν στο σύγχρονο κόσμο του 20ου αιώνα. 

                                                 

14

 � Bank for International Settlements. (2009). Issues in the Governance of Central Banks, A 

report from the Central Bank Governance Group. 
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Για την ίδρυση ενός οργανισμού του βεληνεκούς μίας Κεντρικής Τράπεζας, πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη ο καθορισμός των στόχων που διέπει τη λειτουργία του. 

ιστορικά, φαίνεται ότι οι Κεντρικές Τράπεζες κατανοούνται περισσότερο στη βάση 

των καθηκόντων που πρέπει να επιτελέσουν παρά των στόχων που διέπουν τη 

λειτουργία τους. Ακόμη και σήμερα, οι λειτουργίες οι οποίες φαίνεται να αποτελούν 

αμιγή στοιχεία των Κεντρικών Τραπεζών, δεν είναι πάντοτε συνδεδεμένες με τους 

αντικειμενικούς στόχους που τίθενται. Για παράδειγμα, ο στόχος ο οποίος συνδέεται 

στενά με την επίτευξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αποτελεί τον κατά 

κανόνα λιγότερο καλά καθορισμένο στόχο της νομισματικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, 

οι στόχοι οι οποίοι σχετίζονται με ορισμένες λειτουργίες των Κεντρικών Τραπεζών, 

έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς και ως εκ τούτου η κατανόηση του τι είναι εφικτό να 

πραγματοποιηθεί έχει αλλάξει. 

Με το πέρας του 20ου αιώνα, η νομισματική πολιτική κυριαρχεί στην κοινή λογική 

της λειτουργίας των Κεντρικών Τραπεζών. Παρά τη διενέργεια πολλών λειτουργιών 

από πλευράς Κεντρικών Τραπεζών, δέουσα σημασία φαίνεται να κατέχει η 

αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών συστημάτων καθώς επίσης και η 

νομισματική ισοτιμία. Πιο συγκεκριμένα στις προηγμένες οικονομίες, οι άμεσα 

κανονιστικές πράξεις στηρίζονται ως επί το πλείστον στην αγορά όπως εκείνη έχει 

αναπτυχθεί και ωριμάσει μέσω των χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Η τραπεζική 

εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος όπως και η ρύθμισή του έχουν 

εξελιχθεί σημαντικά. Ειδικότερα, το στοιχείο της εποπτείας έχει κλιμακωθεί με 

αποτέλεσμα να οδηγήσει στην ανάπτυξη του επίσημου ελέγχου των τραπεζών. 

Προσφάτως, σε ορισμένες χώρες η λειτουργία της επιτήρησης είχε μετατοπιστεί από 

την Κεντρική Τράπεζα σε άλλους οργανισμούς υπέρ μίας πιο γενικευμένης 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για την Κεντρική Τράπεζα (Bank for International 

Settlements, 2009). 

Υπάρχει μία σειρά ενεργειών και δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι κοινές για τις 

Κεντρικές Τράπεζες ακόμα και για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των προηγμένων ή 

αναπτυσσόμενων οικονομιών. Αναφορικά με τη νομισματική σταθερότητα, όλες οι 

Κεντρικές Τράπεζες διαθέτουν ένα υψηλό επίπεδο ευθύνης για την άσκηση της 

νομισματικής πολιτικής. Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι αυτό αποτελεί 



30 

 

τον καθοριστικό ρόλο των Κεντρικών Τραπεζών και έτσι κατατάσσονται στους 

οργανισμούς νομισματικής πολιτικής. Εκτός από την άσκηση της νομισματικής 

πολιτικής, σαν ρόλοι των Κεντρικών Τραπεζών νοείται και η παροχή των βασικών 

οικονομικών υποδομών, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ενός 

αποτελεσματικού συστήματος νομισματικών ισοτιμιών (Bank for International 

Settlements, 2009). 

Σε γενικές γραμμές, οι Κεντρικές Τράπεζες των αναδυόμενων οικονομιών τείνουν 

να έχουν να επιτελέσουν ένα ευρύτερο πεδίο ρόλων και λειτουργιών σε σύγκριση με 

τις αντίστοιχες των βιομηχανικών οικονομιών (Bank for International Settlements, 

2009). Πιο συγκεκριμένα, στις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες οι Κεντρική 

Τράπεζα αποτελεί συχνά πηγή τεχνογνωσίας και είναι ικανή να χρησιμοποιήσει ένα 

ευρύτερο φάσμα εφαρμογών. Επιπλέον, οι Κεντρικές Τράπεζες είναι συχνά 

υπεύθυνες για την καθοδήγηση της ανάπτυξης των ανώριμων χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, ένας ρόλος ο οποίος είναι λιγότερο απαραίτητος σε πιο οργανωμένες 

οικονομίες. Στις βιομηχανοποιημένες οικονομίες, είναι συνήθης η μείωση του 

φάσματος των ρόλων των Κεντρικών Τραπεζών  με την πάροδο του χρόνου. Αυτό 

αντανακλά μία εξελικτική πορεία η οποία συμφωνεί με τις δύο πρώτες 

παρατηρήσεις15.  

Γίνεται κατανοητό ότι, ο ρόλος μίας Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί ένα φαινόμενο 

με πολλές διαστάσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιες από τις πτυχές οι οποίες 

συντελούν στην αποσαφήνιση του ρόλου των Κεντρικών Τραπεζών είναι (Bank for 

International Settlements, 2009): 

 η νομισματική σταθερότητα 

 η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και οι ρυθμιστικές λειτουργίες 

 οι πράξεις νομισματικής πολιτικής 

                                                 

15

 � Bank for International Settlements. (2008a). Monetary policy frameworks and central bank 

market operations, Markets Committee. 
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 η παροχή υποδομών προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

 οι υπηρεσίες προς την κυβέρνηση 

 οι λειτουργίες για τα δημόσια αγαθά προς ανάπτυξη της αγοράς. 

 

3.4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Οι Κεντρικές Τράπεζες είναι επωμισμένες με μία σειρά αρμοδιοτήτων, οι οποίες 

στοχεύουν στην εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν ιδρυθεί. Μεταξύ των 

βασικών αρμοδιοτήτων μίας Ενικής Κεντρικής Τράπεζας συγκαταλέγονται16: 

 η εκτέλεση των πράξεων συναλλάγματος 

 η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής η οποία ορίζεται Κεντρικά 

 η διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων 

 η προώθηση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος πληρωμών. 

Κάποιες επιπλέον αρμοδιότητες αυτών των τραπεζών θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν κατά το Scheller (2004): 

 η έκδοση τραπεζογραμματίων στο κατάλληλο νόμισμα, τα οποία έχουν την 

ιδιότητα χρήματος στην περιοχή λειτουργίας της χώρας 

 η συλλογή πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων 

 η επιβολή κυρώσεων κατά τη μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις 

αποφάσεις οι οποίες ορίζονται Κεντρικά 

 η προληπτική εποπτεία κάποιων πιστωτικών ιδρυμάτων 

                                                 

16

 � Scheller, H. K. (2004). HISTORY,ROLE AND FUNCTIONS. THE EUROPEAN CENTRAL 

BANK. 
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 η διατήρηση σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

 η διατήρηση σχέσης συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 

τα αντίστοιχα θεσμικά όργανα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

                     

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ένας από τους βασικότερους στόχους της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

είναι η επίτευξη της οικονομικής ένωσης. Είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι προς την 

κατεύθυνση αυτήν έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα. Η δημιουργία της 

Νομισματικής Ένωσης ήταν ένα εξ αυτών, οπότε και πραγματοποιήθηκε με την 

υιοθέτηση του Ευρώ, ως επίσημου νομίσματος, από αρκετά κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων αποτελεί 

ακόμα μία βασική επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την υλοποίηση αυτής της 

προσπάθειας πραγματοποιήθηκαν αρκετές ενέργειες, όπως είναι η σύσταση του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και του Ευρωσυστήματος.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν αυτές οι δύο έννοιες καθώς και ο ρόλος αυτών 

στην εύρυθμη λειτουργία και σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. Τέλος, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των Εθνικών 

Κεντρικών Τραπεζών (ΕθνΚΤ) στη διαμόρφωση μίας Ευρωπαϊκής Τραπεζικής 

Ένωσης. 
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4.2 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) μπορεί 

να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει μία αξιοσημείωτη θεσμική καινοτομία της Συνθήκης 

του Μάαστριχτ. Το ΕΣΚΤ δημιουργήθηκε την 1η Ιουνίου 1998 και αποτελείται από 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες 

(ΕθνΚΤ) των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης17.  

Όπως προαναφέρθηκε, το ΕΣΚΤ περιλαμβάνει όλες τις Εθνικές Κεντρικές 

Τράπεζες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε έχουν υιοθετήσει το 

Ευρώ ως ενιαίο νόμισμα είτε όχι. Οι χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη και 

εξακολουθούν να έχουν το δικό τους εθνικό νόμισμα, έχουν τη δυνατότητα να ασκούν 

τη δική τους νομισματική πολιτική και οι αντίστοιχες κεντρικές τους τράπεζες να 

διατηρούν τη νομισματική κυριαρχία τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δε 

συμμετέχουν στην εκτέλεση των κύριων δραστηριοτήτων της Νομισματικής Ένωσης, 

όπως είναι η άσκηση της νομισματικής πολιτικής στη Ζώνη του Ευρώ (European 

Central Bank, 2006). 

Οι ΕθνΚΤ εκτός της Ζώνης του Ευρώ, παραμένουν ωστόσο προσηλωμένες στις 

αρχές των νομισματικών πολιτικών και αποσκοπούν στη σταθερότητα των τιμών. 

Επιπλέον, η συμμετοχή τους στο ΕΣΚΤ συνεπάγεται σε διαφορετικό βαθμό, την 

ενεργή τους συνεργασία με το Ευρωσύστημα σε ποικίλους τομείς δραστηριοτήτων, 

όπως είναι η συμμετοχή τους στο σύστημα πληρωμών και η υποστήριξή τους στη 

συλλογή των στατιστικών στοιχείων. Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΙΙ παρέχει ένα πλαίσιο για τη νομισματική και τη 

συναλλαγματική, πολιτική συνεργασία με το θεσμικό φόρουμ του Ευρωσυστήματος. 

Το θεσμικό πλαίσιο για αυτήν τη συνεργασία είναι το Γενικό Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (European Central Bank, 2006). 

                                                 

17

 � Amicorum, L., & Garavelli, P. Z. (2005). Legal aspects of the European System Of Central 

Banks. European Central Bank, 2005.
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Η νομική βάση για το ΕΣΚΤ είναι η «Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας» και το «καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών 

Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας». Η Συνθήκη αναθέτει στο ΕΣΚΤ 

σε γενικές γραμμές την ευθύνη για την απόδοση των κεντρικών τραπεζικών 

λειτουργιών για το Ευρώ. Αναλυτικότερα, ορίζει τα σχετικά καθήκοντα και τις 

λειτουργίες της ΕΚΤ και των αντίστοιχων ΕθνΚΤ (European Central Bank, 2006). 

Ο βασικός λόγος δημιουργίας του ΕΣΚΤ προέρχεται από τη συνύπαρξη των 

Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών των κρατών-μελών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

Συνθήκη ορίζει τη λειτουργία του ΕΣΚΤ βάση των καθηκόντων, των στόχων και των 

συστατικών του, αλλά όχι από τη φύση του. Πρέπει να επισημανθεί σε αυτό το 

σημείο ότι το ΕΣΚΤ δεν αναγνωρίζεται επισήμως ως θεσμικό όργανο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, όπως ορίστηκε με βάση το άρθρο 108, 

αποτελεί ένα συνταγματικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, δεν έχει 

νομική προσωπικότητα ως δημόσιος οργανισμός ενώ οφείλει να εκτελεί τα 

καθήκοντα που του επιβάλλονται από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έννοια 

του ΕΣΚΤ συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, που 

διαπραγματευόταν τα κείμενα της Συνθήκης, αλλά χωρίς να του αποδοθεί σαφής 

ορισμός. Η επιθυμία να εισαχθεί κάποιο είδος ομοσπονδιακής διάστασης για τη νέα 

αυτή νομισματική εξουσία φαίνεται να αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη πίσω από 

αυτή την εντυπωσιακή αλλά και μυστηριώδη θεσμική καινοτομία (Amicorum & 

Garavelli, 2005). 

Πιο συγκεκριμένα, το ΕΣΚΤ επινοήθηκε για να αποφευχθεί η απότομη δημιουργία 

μίας νέας κεντρικής ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, για να αποτραπούν οι 

καταστροφικές κοινωνικές συνέπειες που πιθανότατα να προέκυπταν από τη 

συγχώνευση των Κεντρικών Τραπεζών χωρίς ένα πλαίσιο να τη διαμορφώνει και 

τέλος για να διασφαλιστεί η αρχή της αποκέντρωσης. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί για 

την επίτευξη των «ελέγχων και ισορροπιών» που χαρακτηρίζουν το θεσμικό πλαίσιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Amicorum & Garavelli, 2005). 

Ως πρωταρχικός στόχος του ΕΣΚΤ ορίζεται η διατήρηση της σταθερότητας των 

τιμών. Με την επίτευξη του στόχου της σταθερότητας των τιμών, το ΕΣΚΤ στηρίζει 

με τις ενέργειες του τις γενικές οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
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προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από αυτήν. Το 

ΕΣΚΤ ενεργεί έχοντας ως βάση του την αρχή της οικονομίας της ανοιχτής αγοράς με 

ελεύθερο ανταγωνισμό, που ευνοεί την αποτελεσματική κατανομή των πόρων18.  

 Στο ΕΣΚΤ ανατέθηκε μία σειρά καθηκόντων που έχουν σα στόχο την εύρυθμη 

λειτουργία τόσο του τραπεζικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της 

συνολικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τα βασικότερα εξ αυτών 

περιγράφονται παρακάτω ως εξής ( European Central Bank, 2011): 

η χάραξη και η εφαρμογή  νομισματικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

η διενέργεια πράξεων συναλλάγματος σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές διατάξεις  

η κατοχή και η διαχείριση των επίσημων συναλλαγματικών διαθεσίμων των 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

η προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών. 

Επιπρόσθετα, το ΕΣΚΤ δημιουργήθηκε για να συμβάλλει στην ομαλή και ορθή 

άσκηση των πολιτικών που ακολουθούν οι αρμόδιες αρχές όσον αφορά τη 

σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την προληπτική εποπτεία των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Το ΕΣΚΤ έχει τρία μέσα που διατίθενται για την άσκηση της 

νομισματικής πολιτικής τα οποία είναι: 

η συμμετοχή στις πράξεις ανοικτής αγοράς 

η παροχή πάγιων διευκολύνσεων 

η απαίτηση από τα πιστωτικά ιδρύματα να τηρούν τα ελάχιστα αποθεματικά. 

Οι πράξεις ανοικτής αγοράς παίζουν κεντρικό ρόλο στην άσκηση της 

νομισματικής πολιτικής. Το ΕΣΚΤ έχει στη διάθεσή του πέντε τύπους μέσων που 

διατίθενται για τη διενέργεια πράξεων ανοικτής αγοράς, η σημαντικότερη εκ των 

οποίων είναι οι αντιστρεπτέες συναλλαγές. Το ΕΣΚΤ έχει επίσης τη δυνατότητα να 

                                                 

18

 � European Central Bank. (2011). INSTITUTIONAL PROVISIONS. STATUTE OF THE 

ESCB AND OF THE ECB. RULES OF PROCEDURE. European Central Bank,ISSN 1830-0391.
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χρησιμοποιεί τις οριστικές συναλλαγές, την έκδοση πιστοποιητικού χρέους, να 

δημιουργεί πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων και να προβαίνει σε συλλογή  

καταθέσεων σταθερών όρων. Οι πράξεις ανοικτής αγοράς διενεργούνται με 

πρωτοβουλία της ΕΚΤ, αλλά διεξάγονται μέσω των ΕθνΚΤ. Η ΕΚΤ αποφασίζει 

σχετικά με το μέσο που θα χρησιμοποιείται σε όλες τις πράξεις ανοικτής αγοράς και  

τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εκτέλεσή τους19. 

Το ΕΣΚΤ παρέχει πάγιες διευκολύνσεις για την παροχή και την απορρόφηση 

ρευστότητας κατά τη διάρκειας μίας ημέρας, για τη σηματοδότηση της γενικής 

κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής και για την οριοθέτηση των επιτοκίων της 

αγοράς. Οι ενέργειες αυτές, όπως η διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης και η 

διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων, είναι διαθέσιμες σε επιλέξιμους 

αντισυμβαλλόμενους με δική τους πρωτοβουλία, εφόσον πληρούν τις σχετικές 

προϋποθέσεις. Μόνο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην υποχρέωση 

τήρησης ελάχιστων αποθεματικών μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πάγιες 

διευκολύνσεις και να συμμετέχουν στις πράξεις ανοικτής αγοράς που βασίζονται σε 

τακτικές δημοπρασίες (Wynne, 1999). 

Επίσης, το ΕΣΚΤ συναλλάσσεται σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών 

στοιχείων κατά τη διενέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής. Αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία δεν περιορίζονται αναγκαστικά στις υποχρεώσεις του χρέους των εθνικών 

κυβερνήσεων, αλλά οφείλουν να πληρούν ορισμένα κριτήρια, έτσι ώστε να 

προστατευθεί το ΕΣΚΤ από τον κίνδυνο απωλειών στις πράξεις νομισματικής 

πολιτικής του (Wynne, 1999). 

Στην επισκόπηση αυτή για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών δεν  

πρέπει να παραληφθεί η αναφορά στο πιο βασικό χαρακτηριστικό του ΕΣΚΤ, το 

οποίο είναι η ανεξαρτησία του. Το ΕΣΚΤ είναι ίσως το πιο ανεξάρτητο κεντρικό 

τραπεζικό σύστημα στον κόσμο. Σε πρωταρχικό επίπεδο, θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι καθώς ο χάρτης του ΕΣΚΤ αποτελεί μία διεθνή συνθήκη που μπορεί 

να αλλάξει μόνο με την ομόφωνη συγκατάθεση των υπογραφόντων του, καθίσταται 

                                                 

19

 � Wynne, M. A. (1999). Τhe European System of Central Banks. Economic Review, First 

Quarter,Federal Reserve Bank of Dallas.
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πολύ δύσκολο να ασκηθεί σε αυτό πολιτική πίεση για την αναδιαμόρφωση των 

λειτουργιών και των αποφάσεων του. Επιπλέον, η Συνθήκη του Μάαστριχτ αναφέρει 

ρητά τη σχέση μεταξύ του ΕΣΚΤ και των πολιτικών αρχών της ΕΕ ως εξής (Wynne, 

1999): «Κατά την άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων και των 

υποχρεώσεων που τους ανατίθενται από την παρούσα Συνθήκη και το καταστατικό 

του ΕΣΚΤ, ούτε η ΕΚΤ, ούτε οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, ούτε κανένα μέλος των 

οργάνων λήψης αποφάσεων αυτών δεν επιζητούν ούτε λαμβάνουν τη λήψη 

αποφάσεων, ούτε ζητούν, ούτε δέχονται οδηγίες 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 λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ ή των 

Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους». 

Συνοψίζοντας, όπως προαναφέρθηκε, το ΕΣΚΤ είναι το πιο ανεξάρτητο κεντρικό 

τραπεζικό σύστημα στον κόσμο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη σταθερότητα 

των τιμών και τη διεξαγωγή ορθής νομισματικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ εξασφαλίζει ότι το ΕΣΚΤ δε θα είναι 

διχασμένο ανάμεσα σε επιδιωκόμενους πολλαπλούς στόχους ή δε θα υπόκεινται σε 

πολιτικές πιέσεις για να λάβει αποφάσεις που ικανοποιούν πολιτικές σκοπιμότητες. 

Ωστόσο, το αντάλλαγμα της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας σε μία 

δημοκρατική κοινωνία είναι ότι πρέπει να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για την 

Κεντρική Τράπεζα, εάν αποτύχει στην πορεία επίτευξης των στόχων της.  Γεγονός, 

που καθιστά αμφισβητήσιμο ορισμένες φορές το βαθμό και το είδος της  

ανεξαρτησίας της.  
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4.2.1 ΤΟ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Τα νομικά κείμενα που θεσπίζουν το ΕΣΚΤ, η «Συνθήκη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας» και το «καταστατικό του ΕΣΚΤ», διαμορφωθήκαν με βάση την υπόθεση 

ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υιοθετήσουν το Ευρώ ως επίσημο 

νόμισμα και επομένως το ΕΣΚΤ θα εκτελεί όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη 

διαχείριση του ενιαίου νομίσματος. Ωστόσο, έως ότου όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης υιοθετήσουν το Ευρώ, είναι το «Ευρωσύστημα» το οποίο θα διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο σε ζητήματα που αναφέρονται στη διαχείριση των πολιτικών που 

σχετίζονται με το ενιαίο νόμισμα. Ως εκ τούτου, ο όρος «Ευρωσύστημα» χρησιμεύει 

για να διευκολύνει την κατανόηση της δομής των Κεντρικών Τραπεζών στη Ζώνη του 

Ευρώ (European Central Bank, 2006). 

Το Ευρωσύστημα υπάρχει από τον Ιανουάριο του 1999, όταν το Ευρώ εισήχθη ως 

επίσημο, ενιαίο νόμισμα στη Ζώνη του Ευρώ. Ο όρος Ευρωσύστημα έχει 

χρησιμοποιηθεί από την αρχή του τρίτου σταδίου της Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης (ΟΝΕ), όχι μόνο σε έγγραφα επικοινωνίας αλλά και σε πολλές νομικές 

πράξεις της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών και εθνικών νομικών 

πράξεων. Το νέο Σύνταγμα της Ευρώπης ορίζει επισήμως τον όρο Ευρωσύστημα ως 

εξής (Amicorum & Garavelli, 2005): «Το Ευρωσύστημα, το οποίο αποτελείται από 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών 

μελών με νόμισμα το Ευρώ, είναι η νομισματική αρχή της Ζώνης του Ευρώ». 

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό γίνεται αντιληπτό ότι το Ευρωσύστημα 

αποτελεί και αυτό όπως και το ΕΣΚΤ, ένα σύστημα Κεντρικών Τραπεζών με τη 

διάφορα ότι αναφέρεται μόνο στις Κεντρικές Τράπεζες των χωρών που έχουν 

υιοθετήσει το Ευρώ ως ενιαίο νόμισμα. Επομένως, η ΕΚΤ και οι Κεντρικές Τράπεζες 

των κρατών-μελών της Ευρωζώνης συστήνουν το Ευρωσύστημα. Διαφορετικά, το 

Ευρωσύστημα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα υποσύνολο του ΕΣΚΤ. Δεδομένου ότι η 

πλειονότητα των αποφάσεων πολιτικής της ΕΚΤ, όπως αυτές σχετικά με τη 

νομισματική πολιτική, ισχύουν φυσικά μόνο για τις χώρες της Ευρωζώνης, είναι στην 

πραγματικότητα το Ευρωσύστημα, το οποίο εκτελεί τις λειτουργίες της Κεντρικής 
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Τράπεζας για αυτήν. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ συνεργάζονται από 

κοινού για επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωσυστήματος. 

Η δημιουργία του Ευρωσυστήματος βασίστηκε σε τρεις κύριους πολιτικούς και 

οικονομικούς λόγους, οι οποίοι σηματοδοτούν την αναγκαιότητα ύπαρξής τους για 

την εκτέλεση των καθηκόντων της Ζώνης του Ευρώ και περιγράφονται ως 

ακολούθως (Scheller H. K., 2006): 

1. Η ίδρυση μίας ενιαίας Κεντρικής Τράπεζας για το σύνολο της Ευρωζώνης 

(πιθανώς με τη συγκέντρωση των επιχειρήσεων της Κεντρικής Τράπεζας σε ένα μόνο 

μέρος) δε θα ήταν αποδεκτή για πολιτικούς λόγους. Επομένως, κρίθηκε 

καταλληλότερη η δημιουργία ενός Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. 

2. Η προσέγγιση του Ευρωσυστήματος βασίζεται στην εμπειρία των ΕθνΚΤ και 

διατηρεί τη θεσμική συγκρότηση, την υποδομή, τις λειτουργικές δυνατότητες και την 

τεχνογνωσία τους. Επιπλέον, οι ΕθνΚΤ συνεχίζουν να εκτελούν ορισμένα καθήκοντα 

που δε σχετίζονται με το Ευρωσύστημα. 

3. Λόγω της μεγάλης γεωγραφικής περιοχής της Ζώνης του Ευρώ, κρίθηκε 

σκόπιμο να δοθεί στα πιστωτικά ιδρύματα ένα σημείο πρόσβασης στις 

δραστηριότητες της Κεντρικής Τράπεζας του κάθε συμμετέχοντος κράτους-μέλους. 

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού εθνών και πολιτισμών στην περιοχή του Ευρώ, 

εγχώρια ιδρύματα (αντί κάποιου υπερεθνικού) θεωρήθηκαν καλύτερη επιλογή για να 

χρησιμεύσουν ως σημεία πρόσβασης στο Ευρωσύστημα. 

Η κατασκευή του Ευρωσυστήματος βασίζεται στις καθιερωμένες δομές των 

Κεντρικών Τραπεζών και σέβεται την εθνική και την πολιτισμική ποικιλομορφία της 

Ζώνης του Ευρώ. Παράλληλα, το γεγονός ότι οι ΕθνΚΤ είναι αυτόνομες οντότητες 

προωθεί την ανάπτυξη και ενδεχομένως την άμιλλα όσον αφορά τις βέλτιστες 

πρακτικές. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα δυναμικό πλαίσιο για τη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας της λειτουργικής διαχείρισης εντός του Ευρωσυστήματος. 

Για το σκοπό αυτό τον Ιανουάριο του 2005, οι Κεντρικές Τράπεζες του 

Ευρωσυστήματος συμφώνησαν σε μία κοινή αποστολή μαζί την κοινή κατανόηση 

του στρατηγικού προσανατολισμού του Ευρωσυστήματος και των οργανωτικών 

αρχών για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας κατά την 
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εκτέλεση των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος (Scheller H. K., The European 

Central Bank: History, Role and Function., 2006). 

 

4.3 ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Κάθε Εθνική Κεντρική Τράπεζα διαθέτει δική της νομική προσωπικότητα 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο της οικείας χώρας. Οι ΕθνΚΤ της Ευρωζώνης, 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ευρωσυστήματος και εκτελούν τα καθήκοντα 

που τους έχουν ανατεθεί στο Ευρωσύστημα σύμφωνα με τους κανόνες που 

θεσπίζονται από τα όργανα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Οι ΕθνΚΤ συμβάλλουν επίσης στο έργο του Ευρωσυστήματος και του ΕΣΚΤ μέσω 

της συμμετοχής τους στις διάφορες Επιτροπές του Ευρωσυστήματος και του ΕΣΚΤ 

(European Central Bank, 2006).  

Ωστόσο, οι ΕθνΚΤ έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν λειτουργίες που δεν 

προβλέπονται από το Ευρωσύστημα με δική τους ευθύνη, εκτός εάν το Διοικητικό 

Συμβούλιο αποφανθεί ότι αυτές αντίκεινται στους στόχους και στα καθήκοντα του 

Ευρωσυστήματος. Τέτοιες λειτουργίες ποικίλλουν από χώρα σε χώρα και αφορούν 

κυρίως διάφορα είδη διοικητικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς τις 

κυβερνήσεις των αντίστοιχων χωρών. Οι περισσότερες ΕθνΚΤ, για παράδειγμα, 

συμμετέχουν ενεργά στην εποπτική διαδικασία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

στις αντίστοιχες χώρες, ενώ ορισμένες ΕθνΚΤ λειτουργούν τα δικά τους εκτυπωτικά 

εργοστάσια για την εκτύπωση των τραπεζογραμματίων (European Central Bank, 

2006). 

Η συμμετοχή των ΕθνΚΤ στο ΕΣΚΤ και στο Ευρωσύστημα αποτελεί την αρχή για 

την ενοποίηση των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών. Η ευρωπαϊκή 

χρηματοπιστωτική και τραπεζική ολοκλήρωση μπορεί να θεωρηθεί ως μία διαδικασία 

που συγκλίνει σε μία ενιαία αγορά για τα χρηματοπιστωτικά και Τραπεζικά προϊόντα 
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και υπηρεσίες, όπου όλοι οι αγοραστές και οι πωλητές εντός της ένωσης έχουν τη 

δυνατότητα να συναλλάσσονται με ευνοϊκότερους όρους. Η άρση των κανονιστικών 

και θεσμικών εμποδίων στο εμπόριο και στις επενδύσεις μεταξύ των χωρών που 

ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί παράγοντα που ευνοεί την τόνωση της 

Τραπεζικής Ενοποίησης 20. Επομένως, η συνεργασία των ΕθνΚΤ των κρατών-μελών 

μέσω της συμμετοχής τους στο ΕΣΚΤ και στο Ευρωσύστημα δύναται να εκπληρώσει 

το όραμα της ενοποίησης των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών. 

Η Τραπεζική Ένωση με την ενεργή συμμέτοχη των Κεντρικών Τραπεζών των 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει αρκετά πλεονεκτήματα. Αρχικά, ένα 

τέτοιου είδους εγχείρημα θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των 

τραπεζικών ιδρυμάτων. Το γεγονός αυτό θα έχει ως συνέπεια την αποδοτικότερη 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Ένα ακόμα σημαντικό 

πλεονέκτημα από τη συνεργασία και την ενοποίηση των Κεντρικών Ευρωπαϊκών 

Τραπεζικών Ιδρυμάτων αποτελεί η επίλυση των πιθανών προβλημάτων που 

ανακύπτουν μεταξύ των τραπεζών και των δημοσιονομικών ανισορροπιών των 

χωρών 21. 

Επιπρόσθετα, η αναγκαιότητα ύπαρξης μίας τραπεζικής ένωσης, που προϋποθέτει 

τη συνεργασία των ΕθνΚΤ διαφαίνεται μέσα από την αύξηση του βαθμού 

συνεργασίας των ευρωπαϊκών τραπεζών και των αγορών σε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εξαιτίας αυτής καθίσταται επιτακτικότερη η ανάγκη 

ύπαρξης ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Ακόμα, στην περίπτωση που 

παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα μίας χώρας, υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα να εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες 22. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποβεί 

                                                 

20

 � Pérez, D., Salas-Fumás, V., & Saurina, J. (2005). Banking Integration In Europe. Madrid: 

Documentos de Trabajo N.º 0519, BANCO DE ESPAÑA.

 

21

 � Στουρνάρας, Γ. (2016). O νέος ρόλος των Κεντρικών Τραπεζών και η σημασία του για την 

Ελλάδα. Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

22     � Constâncio, V. (2012). Towards a European Banking Union. BIS central bankers’ speeches.
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αρκετά επικίνδυνο για την οικονομική ενοποίηση, ιδίως στη Ζώνη του Ευρώ. 

Επομένως, η ύπαρξη μίας τραπεζικής ένωσης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι 

δυνατό να περιορίσει τέτοιου είδους δυσάρεστα φαινόμενα και να εξασφαλίσει την 

ομαλή λειτουργία του Ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Σύμφωνα με την παραπάνω παρουσίαση της συμμετοχής των ΕθνΚΤ στο ΕΣΚΤ 

και στο Ευρωσύστημα γίνεται αντιληπτό ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα ως 

προς την επίτευξη της τραπεζικής ένωσης. Η συμμέτοχη και η συνεργασία των 

ΕθνΚΤ σύμφωνα με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι δυνατό να 

δημιουργήσουν ένα κλίμα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και να ενισχύουν την 

θέση των ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων παγκοσμίως. Για το λόγο αυτό οι 

ΕθνΚΤ διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην επίτευξη τόσο της οικονομικής όσο 

και της τραπεζικής ενοποίησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

H συνεργασία μεταξύ των Κεντρικών Τραπεζών παγκοσμίως, αποτελεί μία 

διαδικασία με μακρά ιστορία. Οι απαρχές της εντοπίζονται στο πρώτο μισό του 20ου  

αιώνα, όπου και σημειωθήκαν οι πρώτες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Εκ 

τότε πραγματοποιήθηκαν σταδιακές και σημαντικές εξελίξεις για τη διαμόρφωση της 

σημερινής της μορφής. Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) αποτέλεσε 

σημαντικό σταθμό στην πορεία της συνεργασίας των Κεντρικών Τραπεζών για τον 

21ο αιώνα, καθώς εξαιτίας αυτής δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(ΕΚΤ). Η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των λειτουργιών των Κεντρικών 

Τραπεζών των κρατών-μελών της ΕΕ, καθώς και για τη διατήρηση της 

χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ΕΕ. Για το λόγο αυτό στις αρμοδιότητές της 

συγκαταλέγεται η σύναψη σχέσεων συνεργασίας τόσο με Κεντρικά Τραπεζικά 

Ιδρύματα διεθνώς, όσο και με διεθνείς φορείς και οργανισμούς. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα πραγματοποιηθεί ένα εγχείρημα αποσαφήνισης των εννοιών 

της συνεργασίας των Κεντρικών Τραπεζών ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει μία 

αναφορά στις σχέσεις που έχει αναπτύξει η ΕΚΤ με αλλά Κεντρικά Τραπεζικά 

Ιδρύματα. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστεί η διεθνής δραστηριότητα της ΕΚΤ μέσω 

της συνεργασίας της με διεθνείς οργανισμούς και φορείς. Ολοκληρώνοντας το 

κεφάλαιο αυτό ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στο ζήτημα της τεχνικής συνεργασίας των 

Κεντρικών Τραπεζών και στις ενέργειες της ΕΚΤ. 
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5.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Το σύγχρονο πρότυπο συνεργασίας των Κεντρικών Τραπεζών βρίσκει την απαρχή 

του στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συνεργασία μεταξύ των Κεντρικών 

Τραπεζών ήταν μία λογική συνέπεια της αναζήτησης πολιτικών συμμαχιών και της 

μεγάλης αναγκαιότητας της εποχής εκείνης για επίσημο δανεισμό. Επιπρόσθετα, η 

συνεργασία αυτή αποτέλεσε ακραία λύση στο ζήτημα της συνέχισης της 

χρηματοδοτικής στήριξης μεταξύ των στρατιωτικών συμμάχων, η οποία προτάθηκε 

εν συντομία και συζητήθηκε το 1915. Αυτή αφορούσε μία πλήρη δημοσιονομική και 

πολιτική ένωση της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ρωσίας. Το 1916 υπήρξε μία 

άμεση συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας της Αγγλίας και της Γαλλίας για την αποστολή 

χρυσού από το Παρίσι στο Λονδίνο για να αποτελέσει εγγύηση δανείου. Παράλληλα, 

την περίοδο εκείνη ιδρύθηκε μία τακτική γραμμή τηλεγράφου για τις επικοινωνίες 

των Κεντρικών Τραπεζών και πραγματοποιήθηκαν συμφωνίες για την ίδρυση 

λογαριασμών στη Federal Reserve Bank της Νέα Υόρκη για αυτές 23. 

Η πρώτη μεγάλη εποχή της παρατεταμένης διεθνούς συνεργασίας των Κεντρικών 

Τραπεζών χρονολογείται περίπου το 1920. Η συνεργασία αυτή είχε τρεις βασικούς 

στόχους: την ανάκτηση του έλεγχου των Κεντρικών Τραπεζών, κατά την οποία οι 

διεθνείς πιέσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ένας τρόπος για την ενίσχυση 

της ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών, τη θέσπιση της θέσης των Κεντρικών 

Τραπεζών ως σηματοδότες σταθεροποίησης που θα επέτρεπαν την επανάληψη των 

μακροπρόθεσμων ροών κεφαλαίων και την παροχή στις Κεντρικές Τράπεζες ενός 

εργαλείου πολιτικής, για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων βραχυπρόθεσμων ροών 

κεφαλαίων (Harold, 2013).  

                                                 

23

 � Harold, J. (2013). International Cooperation and Central Banks. Essays on International 

Finance, Volume 1: October 2013.
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Πίσω από τους στόχους που προαναφέρθηκαν σχετικά με τη συνεργασία των 

Κεντρικών Τραπεζών, υπήρχε ένα όραμα ότι ένας κόσμος που συγκροτείται μαζί με 

τις κινήσεις κεφαλαίων θα είναι επίσης ένας ειρηνικός κόσμος. Ένας από τους 

πρώτους υποστηρικτές αυτής της ιδέας περί συνεργασία των Κεντρικών Τραπεζών, 

ήταν ο ιταλικής καταγωγής πολιτικός οικονομολόγος Luigi Luzzatti, ο οποίος ήδη 

πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, επισήμανε την ανάγκη για την καταπολέμηση 

του «νομισματικού πόλεμου» και την προώθηση μίας "διεθνούς νομισματικής 

ειρήνης» (Harold, 2013). 

Το 1920 η Κοινωνία των Εθνών οργάνωσε ένα Διεθνές Χρηματοοικονομικό 

Συνέδριο στις Βρυξέλλες, στο οποίο προσπάθησε να σχεδιάσει έναν οδικό χάρτη για 

τη διεθνή οικονομική ανασυγκρότηση, διακρίνοντας το σημαντικό ρόλο της 

συνεργασίας των Κεντρικών Τραπεζών στη μείωση της ποσότητας του χρυσού που 

έπρεπε να πραγματοποιηθεί ως αποθεματικό, αντικαθιστώντας τους υψηλής 

ποιότητας λογαριασμούς συναλλάγματος 24. Η πρώιμη αυτή συνεργασία των 

Κεντρικών Τραπεζών του 1920, ήταν καινούρια και εύθραυστη. Μάλιστα κατά ένα 

μεγάλο μέρος οφειλόταν στις τυχαίες φιλίες των μεγάλων κεντρικών τραπεζιτών. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι προσπάθειες για τη συνεργασία των Κεντρικών 

Τραπεζών εντάθηκαν. Στις προσπάθειες αυτές συγκαταλέγεται η ίδρυση της Τράπεζας 

Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements,(ΒΙS)) στη Βασιλεία, μία 

πόλη που επιλέχθηκε λόγω της ουδετερότητας της Ελβετίας, καθώς και της θέση της 

στη διασταύρωση των μεγάλων ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών γραμμών. Στο 

καταστατικό της, όπως ορίζεται το έργο της είναι η προώθηση της συνεργασίας των 

Κεντρικών Τραπεζών και των πρόσθετων εγκαταστάσεων για τις διεθνείς 

χρηματοοικονομικές πράξεις 25. 

                                                 

24

 � Sayers, R. (1976). The Bank of England 1891–1944. Volume 1.Cambridge: Cambridge 

University Press. 

25

 � ΒIS. (1935). Bank for International Settlements. . Fifth Annual Report.

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjUwJu8vuLPAhWEUBQKHcSiBXsQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bis.org%2F&usg=AFQjCNHP_DPHCUErGbQca1eF4MdsrnI-SA&sig2=HU-1VrgCj6oOQnEanWbibA&bvm=bv.135974163,d.bGg
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Από τα μέσα της δεκαετίας του 1930, καθορίστηκε μία συστηματική φιλοσοφία 

της συνεργασίας των Κεντρικών Τραπεζών. Το έργο των Κεντρικών Τραπεζών ήταν 

να ρυθμίζουν την ένταση της πίστωσης και του νομίσματος, με σκοπό την ελάττωση 

των έντονων διακυμάνσεων στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Αλλά η εφαρμογή 

των εγχώριων πολιτικών του κάθε Κεντρικού Τραπεζικού Ιδρύματος μπορούσε να 

καταστεί δύσκολη υπόθεση ή να ματαιωθεί από την πολιτική δράση μίας άλλης 

Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας. Επομένως, γινόταν επιτακτική η ανάγκη για 

συνεργασία των Κεντρικών Τραπεζών σε παράλληλες γραμμές όσον αφορά την 

εκπλήρωση των ανεξάρτητων καθηκόντων τους (ΒIS, 1935). 

Οι επόμενες δεκαετίες χαρακτηρίστηκαν από έντονες προσπάθειες συντονισμού 

των λειτουργιών των Κεντρικών Τραπεζών σε παγκόσμια κλίμακα. Παράλληλα, οι 

τότε κυβερνήσεις έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στη δημιουργία ενός διεθνούς 

μηχανισμού για τη νομισματική συνεργασία και οι Κεντρικές Τράπεζες προέβησαν 

στην εξέταση περιφερειακών μηχανισμών για συνεργασία. Η πρώτη περιοχή που 

κινήθηκε προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν η Λατινική Αμερική, όπου η καινοτόμος 

και ισχυρή Τράπεζα του Μεξικού, πιέστηκε για μία ένωση από τα τέλη της δεκαετίας 

του 1940, και το 1952 δημιούργησε το Κέντρο Νομισματικών Σπουδών Λατινικής 

Αμερικής (CEMLA), αρχικά με τη Χιλή, την Κολομβία, την Κούβα, τον Ισημερινό, 

τη Γουατεμάλα και την Ονδούρα. Από το 1963, υπήρξε μία γραμματεία η οποία 

διαχειριζόταν τις ετήσιες συναντήσεις των διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών. Η 

κύρια προσπάθεια ήταν σχετικά με την εκπαίδευση και την ενημέρωση αλλά και τη 

διαχείριση των αποθεματικών 26.  

Παρόμοιες πρωτοβουλίες υπήρξαν και στην ασιατική ήπειρο, με την ίδρυση του 

φόρουμ Νοτιοανατολικής Ασίας και Νέας Ζηλανδίας-Αυστραλίας το 1956 και του 

φόρουμ των κεντρικών τραπεζιτών της Νοτιοανατολικής Ασίας το 1966.   

 

                                                 

26

 � Coates, K. G. (2009). The Centre for Latin American Monetary Studies and its Central 

Bankers’ Networks. In Networks of Influence? Developing Countries in a Networked Global Order, 

edited by Leonardo Martinez-Diaz and Ngaire Woods, 2321. Oxford: Oxford University Press. 
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Επιπλέον, το 1991 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στελεχών των Κεντρικών 

Τραπεζών της Ανατολικής Ασίας και των Κεντρικών Τραπεζών του Ειρηνικού 27.  

 

Η πρώτη σημαντική κίνηση για τις εν λόγω συνεργασίες προήλθε από τον απόηχο 

της δραματικής οικονομικής κρίσης της Ανατολικής Ασίας του 1997-1998, όταν ο 

σύλλογος συν χώρες τρεις της Νοτιοανατολικής Ασίας (γνωστός ως ASEAN + 3), 

ξεκίνησε μία πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση των συναλλαγματικών αποθεμάτων 

για να παρασχεθεί στήριξη ρευστότητας σε περίπτωση επανάληψης μίας τέτοιας 

κερδοσκοπικής επίθεσης, γνωστής με το όνομα η Πρωτοβουλία Chiang Mai (Harold, 

2013). 

Η Ευρώπη ξεκίνησε την πραγματοποίηση αντίστοιχων ενεργειών λίγο αργότερα 

από τη Λατινική Αμερική και την Ασία, αλλά κατόρθωσε να εξελίξει τη συνεργασία 

των Κεντρικών Τραπεζών. Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ενοποίησης 

είναι σε μεγάλο βαθμό ένας απολογισμός της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας 

των Κεντρικών Τραπεζών και της προοδευτικής ανάπτυξης και εντατικοποίησής της, 

που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας νέας Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ως 

μέρος ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Οι απαρχές της νέας 

φάσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας Κεντρικών Τραπεζών εντοπίζονται στη 

δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) μέσω της Συνθήκης της 

Ρώμης (1957) (Harold, 2013). 

Στη σημερινή εποχή το οικοδόμημα της συνεργασίας των Κεντρικών Τραπεζών 

έλαβε νέες σύγχρονες διαστάσεις και ο ρόλος του είναι ιδιαίτερα σημαντικός στη 

διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας και στην αντιμετώπιση των 

χρηματοοικονομικών κρίσεων. Η συνεργασία μεταξύ των Κεντρικών Τραπεζών 

                                                 

27

 � Nesadurai, H. E. (2009). Finance Ministers and Central Banks in East Asian Financial 

Cooperation. In Networks of Influence?, edited by Martinez-Diaz and Woods, 63–94. Oxford: Oxford 

University Press.
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διέπεται από ένα ευρύτερο φάσμα λειτουργικών δραστηριοτήτων. Τα Κεντρικά 

Τραπεζικά Ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν βοήθεια με πολλαπλούς 

τρόπους όπως με την πραγματοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων ή επιμέρους 

εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στα εκπαιδευτικά τους κέντρα με τη μορφή 

σεμιναρίων ή συνεδρίων στα οποία συμμετέχουν στελέχη άλλων Κεντρικών 

Τραπεζών ( Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). 

Επιπρόσθετα, σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι τα Ιδρύματα αυτά μπορούν να 

παρέχουν βοήθεια και απευθείας στα αντίστοιχα αιτούντα Τραπεζικά Ιδρύματα μέσω 

της απόσπασης ανθρώπινου δυναμικού, την προσφορά στήριξης για τη χάραξη 

στρατηγικής πολιτικής και τη θέσπιση θεσμών καθώς και μέσω της αποστολής 

ειδικών εμπειρογνωμόνων για την επίλυση θεμάτων τεχνικής ή πολιτικής φύσεως ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμα, οι Κεντρικές Τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να 

ενεργούν είτε μονομερώς είτε να προχωρούν στη σύναψη συμφωνιών με λοιπούς 

φορείς όπως τις οικείες εθνικές κυβερνήσεις, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή τα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα. Σκοπός αυτών τους των ενεργειών είναι ο συντονισμός 

των δραστηριοτήτων τους και ορισμένες φόρες και η εξασφάλιση της εξωτερικής 

τους χρηματοδότησης ( Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). 

 

5.3  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤ 

 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα η συνεργασία μεταξύ των 

Κεντρικών Τραπεζών έχει τις απαρχές της στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, όπου 

σημειώθηκαν σημαντικά βήματα για να λάβει τη σημερινή μορφή που κατέχει. 

Σημαντικό επίτευγμα στη συνεργασία των Κεντρικών Τραπεζών για τον 21ο αιώνα 

αποτέλεσε η περίπτωση της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). 

Η δημιουργία της ΟΝΕ στηρίχθηκε στην ιδέα ότι είναι αδύνατο να δημιουργηθεί ένα 

κοινό νόμισμα και μία ολοκληρωμένη περιφερειακή χρηματοπιστωτική αγορά, 

δεδομένου ότι κάθε χώρα διατηρεί την κυριαρχία της, συμπεριλαμβανομένης της 
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ευθύνης για τη δική της δημοσιονομική και οικονομική σταθερότητα 28. Στα πλαίσια 

της ενιαίας νομισματικής ένωσης ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η 

οποία είναι υπεύθυνη για τη συνεργασία των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών και 

τη διατήρηση της νομισματικής και της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην 

ευρωπαϊκή επικράτεια. 

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ είναι η παροχή βοήθειας σε διήμερη βάση 

στις Κεντρικές Τράπεζες διεθνώς. Η προσφερόμενη αυτή βοήθεια μπορεί να 

αναφέρεται σε ζητήματα παραδοσιακών τομέων πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών 

αλλά και λοιπές υπηρεσίες όπως τεχνικής φύσεως. Επίσης, μπορεί να πάρει τη μορφή 

απόσπασης ή ανταλλαγής προσωπικού μεταξύ της ΕΚΤ και των αντίστοιχων 

Κεντρικών Τραπεζών και να πραγματοποιήσει επιμορφωτικά σεμινάρια στο 

προσωπικό των συνεργαζόμενων Κεντρικών Τραπεζών (Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα). 

Η βοήθεια που παρέχει η ΕΚΤ στις συνεργαζόμενες Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες 

της ΕΕ, διαφαίνεται μέσα από τη συμμέτοχη αυτών σε πολυετή προγράμματα 

συνεργασίας τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 

συμμέτοχη σε αυτά τα προγράμματα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού 

δεσμού μεταξύ των Κεντρικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων και επιτρέπει σε αυτά να 

αναπτύξουν σχέσεις μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, η ΕΚΤ έχει προβεί από το 2003 και 

μετέπειτα στη σύναψη συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στοχεύουν στην 

εκπλήρωση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Οι συμφωνίες αυτές πραγματοποιούνται 

με τη σύμφωνη συνεργασία των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος 

και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Η ΕΚΤ κατέχει το προνόμιο 

σύναψης ενιαίων οικονομικών συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

λογαριασμό των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). 

                                                 

28

 � CEMLA. (2013). Central Bank Cooperation at the Beginning of the 21st Century. Centro de 

Estudios Monetarios Latinoamericanos.
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Η ΕΚΤ εκτός από την παροχή βοήθειας στις Εθνικές Τράπεζες των κρατών-μελών 

της ΕΕ, προέβει στο συντονισμό προγραμμάτων μεταξύ άλλων Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζικών Ιδρυμάτων που είτε πρόκειται για χώρες υπό ένταξη είτε για τη 

δημιουργία συνεργασιών με τρίτες χώρες. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να 

χρηματοδοτούνται από την ΕΕ ή να μην λαμβάνουν καθόλου εξωτερική 

χρηματοδότηση. Στην προσπάθεια ανάπτυξης συνεργασίας της ΕΚΤ με την Εθνική 

Τράπεζας της Σερβίας, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου 2011 

έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 με τη βοήθεια 21 Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών το 

πρόγραμμα συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα της Σερβίας. Στόχος του 

προγράμματος αυτού ήταν η εξοικείωση και η εφαρμογή των προτύπων της ΕΕ για 

τις Κεντρικές Τράπεζες από την Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας, στα πλαίσια 

προετοιμασίας της χώρας για την ένταξή της στην ΕΕ ( Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα). 

Το πρόγραμμα αυτό ήταν συνολικής διάρκειας 35 μηνών και αποτέλεσε τη 

συνέχεια του προγράμματος αξιολόγησης αναγκών κατά τη χρονική περίοδο 2008-

2009. Τα περιεχόμενα του προγράμματος αφορούσαν συνολικά 13 τομείς 

δραστηριοτήτων της Κεντρικής Τράπεζας. Αναλυτικότερα, οι τομείς αυτοί 

αναφερόταν στην εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, στη νομική εναρμόνιση, 

στη διαδικασία απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων, στην ορθή μεταχείριση των 

συναλλαγματικών διαθέσιμων, στις λοιπές διαδικασίες και πράξεις συναλλαγματικού 

και νομισματικού περιεχομένου, στην προστασία των καταναλωτών των 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, στη στήριξη για την εισχώρηση στην 

ΕΕ, στην εξειδίκευση σε ζητήματα οικονομικής ανάλυσης και έρευνας/στατιστικής, 

συστημάτων πληρωμών και πληροφορικής/λογιστικής παρακολούθησης και 

διαμόρφωσης χρηματοοικονομικών αναφορών καθώς και σε ζητήματα 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). 

Σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες του ΕΣΚΤ τα παραδοτέα του προγράμματος 

αυτού επιτεύχθηκαν με τη μορφή στρατηγικών, εσωτερικών κατευθυντήριων 

γραμμών, οικονομικών μοντέλων για την εναρμόνιση της λειτουργίας των Εθνικών 

Τραπεζών με τα πρότυπα του ΕΣΚΤ και τους νόμους που ενσωματώνουν στο 

κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ. Το πρόγραμμα πέτυχε όλους τους στόχους του, δηλαδή 
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την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των Εθνικών Τραπεζών και την προετοιμασία 

της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας για την ένταξη στο ΕΣΚΤ εφόσον η Δημοκρατία 

της Σερβίας πληροί της προϋποθέσεις για ένταξη στην ΕΕ (Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα). 

Ένα ακόμα πρόγραμμα που συντόνισε με επιτυχία η ΕΚΤ ήταν αυτό που 

αναφερόταν στη συνεργασία της με την Εθνική Τράπεζα της Πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). Η εφαρμογή του 

προγράμματος αυτού ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου 2012 και ολοκληρώθηκε στις 14 

Ιουλίου 2013 με τη συνεργασία 10 συνολικά Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών της ΕΕ. 

Σκοπός του εν λόγω προγράμματος ήταν η επίτευξη ενός συμβατού επίπεδου της 

Κεντρικής Τράπεζας της χώρας με αυτό των κρατών-μελών της ΕΕ (Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα).  

Το περιεχόμενο του προγράμματος αναφερόταν σε 10 τομείς δραστηριοτήτων και 

συγκεκριμένα σε ζητήματα που αναφερόταν σε λογιστικές διαδικασίες, σε 

τραπεζογραμμάτια, σε οικονομικές αναλύσεις και σε έρευνες, σε θέματα της 

διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και εσωτερικής επιθεώρησης, σε τεχνολογίες 

πληροφορικής, σε νομικές υπηρεσίες, σε ζητήματα νομισματικής και 

συναλλαγματικής ισοτιμίας καθώς και σε συστήματα πληροφοριών και στατιστικών 

αναλύσεων. Η υλοποίηση του προγράμματος αυτού σηματοδοτεί ένα σημαντικό 

επίτευγμα στην κοινή δέσμευση της ΕΕ και της ΕΚΤ μαζί με τις Κεντρικές Τράπεζες 

των κρατών-μελών της Ευρωζώνης για τη στήριξη των Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών ( Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). 

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2011  η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η 

Κεντρική Τράπεζα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (CBBH) ολοκλήρωσαν με επιτυχία ένα 

18μηνο πρόγραμμα τεχνικής συνεργασίας τους. Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε την 

1η Απριλίου του 2010 χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω του 

«Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας» με προϋπολογισμό €1.000.000 και 

υλοποιήθηκε από την ΕΚΤ σε συνεργασία με 7 Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες του 

Ευρωσυστήματος. Το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε συνέχεια του προγράμματος 

αξιολόγησης αναγκών που είχε υλοποιηθεί το 2007. Οι τομείς που κάλυψε το νέο 

αυτό πρόγραμμα αναφερόταν σε ζητήματα στατιστικής, οικονομικής έρευνας και 
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ανάλυσης, επίτευξης οικονομικής σταθερότητας, εναρμόνισης με τη νομοθεσία της 

ΕΕ, συντονισμός της ενοποίησης με τις διατάξεις της ΕΕ και βελτιστοποίηση των 

συστημάτων πληροφορικής της Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας (Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα). 

Τα κύρια αποτελέσματα του προγράμματος είναι τα εξής (Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα): 

 νέα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων υλοποιήθηκαν και ένα σχέδιο δράσης 

έχει καταρτιστεί για την ανάπτυξη των στατιστικών των επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου 

 το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί στη χρήση των βραχυπρόθεσμων μοντέλων 

πρόβλεψης για την οικονομική ανάλυση και την έρευνα καθώς και η 

CBBH έχει δημιουργήσει μία μονάδα που ειδικεύεται στην εφαρμογή 

οικονομετρικών μοντέλων 

 ένας οδικός χάρτης έχει καθιερωθεί για τον καθορισμό της συμμετοχής της 

CBBH στη διαδικασία ενοποίησής της με την ΕΣΚΤ 

 το πρόγραμμα έχει συμβάλει στη διαδικασία εναρμόνισης που πρέπει να 

λάβει χώρα προκειμένου να συμμορφωθεί με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ 

 η CBBH έχει δημιουργήσει ένα πιο προνοητικό και επικεντρωμένο στο 

κίνδυνο πλαίσιο για την ανάλυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, 

επιτρέποντας την κριτική του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

για να γίνει ευρύτερη, πιο κατατοπιστική και πιο φιλική προς το χρήστη 

προς όφελος τόσο του τοπικού πληθυσμού όσο και της διεθνούς κοινότητας 

 η CBBH έχει καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης για τη θέσπιση 

προτεραιοτήτων όσον αφορά την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών 

πληροφορικής και ασφάλειας για τα επόμενα χρόνια. 

 

Στα πλαίσια των καθηκόντων της, η ΕΚΤ ανέλαβε τη στήριξη των υποψηφίων 

χωρών υπό ένταξη και στις 19 Ιανουαρίου 2010 παρείχε ένα ολοκληρωμένο 
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πρόγραμμα στήριξης προς αυτές το οποίο ολοκληρώθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2012. Η 

ΕΚΤ μαζί με 14 Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες (ΕθνΚΤ) της Ευρωζώνης και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα διετές πρόγραμμα τεχνικής 

βοήθειας προς όφελος των Κεντρικών Τραπεζών και των εποπτικών αρχών της 

Κροατίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του 

Μαυροβούνιου, της Τουρκίας, της Αλβανίας, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνης, της Σερβίας και 

του Κοσσυφοπεδίου. Στόχος του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την 

ΕΕ ήταν η ενίσχυση της μακρο-προληπτικής και μικρο-προληπτικής εποπτείας στην 

περιοχή των Δυτικών Βαλκάνιων και της Τουρκίας (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). 

Μέσω του προγράμματος αυτού, διενεργήθηκε εντατική περιφερειακή εκπαίδευση 

για περίπου 150 τραπεζικές εποπτικές αρχές και για τους εμπειρογνώμονες της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας από τους δικαιούχους φορείς. Οι Κεντρικές 

Τράπεζες του Ευρωσυστήματος υποστήριξαν επίσης την εφαρμογή των ειδικών 

εθνικών μέτρων, τα οποία ορίζονται σε συμφωνία με τα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά 

Ιδρύματα, τις Κεντρικές Τράπεζες, τους εταίρους και τους δικαιούχους ενώ 

πραγματοποιήθηκαν σε όλη την περιφέρεια τεχνικές προσομοιώσεις της συνεργασίας 

μεταξύ των εποπτικών αρχών των εν λόγω χωρών. Η ολοκλήρωση του προγράμματος 

αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας στην 

περιοχή και συνέβαλε στη σταθερότητα των τραπεζικών συστημάτων ως σημαντικό 

στοιχείο της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης ( Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). 

Η ΕΚΤ σύναψε συνεργασίες με τράπεζες εκτός της ευρωπαϊκής γεωγραφικής 

επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η 

Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) ανακοίνωσε στις 31 Μαρτίου 2012 την 

ολοκλήρωση του προγράμματος τραπεζικής εποπτείας η οποία ξεκίνησε την 1η 

Ιανουαρίου του 2009. Όπως συνέβη και με το προηγούμενο πρόγραμμα τεχνικής 

βοήθειας μεταξύ του 2005 και του 2007 που είχε υλοποιηθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

χρηματοδότησε το νέο αυτό πρόγραμμα στο πλαίσιο της συνεργασίας της μεταξύ της 

Αιγύπτου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος του προγράμματος ήταν να 

ενισχυθεί σταδιακά η τραπεζική εποπτεία στην Αίγυπτο προς τη βασική συμμόρφωση 

της Βασιλείας ΙΙ, σύμφωνα με τη στρατηγική που επινοήθηκε από την Κεντρική 

Τράπεζα της Αιγύπτου (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). 
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Μία ακόμα συνεργασία της ΕΚΤ ήταν αυτή με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, 

η οποία ξεκίνησε στις 1η Απριλίου 2008 με την εφαρμογή ενός προγράμματος 

στήριξης της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας σε συνεργασία με 8 Εθνικές Κεντρικές 

Τράπεζες της Ζώνης του Ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 

2011 και αναφερόταν στους τομείς της τραπεζικής εποπτείας και της εσωτερικής 

επιθεώρησης, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με συνολικό κόστος €3.000.000 από την 

ΕΕ. Η συνιστώσα τραπεζική εποπτεία του προγράμματος έχει ως στόχο την ενίσχυση 

της θεσμικής ικανότητας της Τράπεζας της Ρωσίας, ώστε να διατηρηθεί η 

σταθερότητα του ρωσικού τραπεζικού συστήματος. Επιπλέον, επικεντρώθηκε στην 

μετάβαση του ρωσικού τραπεζικού συστήματος προς τις αρχές της Βασιλείας ΙΙ με 

βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ στην ΕΕ. Το 

στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου του προγράμματος υποστήριξε τη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας της Ρωσίας μέσω της διεξαγωγής προγραμμάτων 

κατάρτισης και διαβουλεύσεων από  τους εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος 

(Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). 

Η συνεργασία των 2 αυτών Κεντρικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων συνεχίστηκε καθώς 

τον Οκτώβριο του 2012, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας και η ΕΚΤ υπέγραψαν 

Μνημόνιο Συνεργασίας το οποίο έθεσε τις βάσεις για τη συνέχιση της συνεργασίας 

μεταξύ των 2 θεσμικών οργάνων στον τομέα των Κεντρικών Τραπεζών. Η 

συνεργασία αυτή συνίσταται σε τακτικό διάλογο σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο, 

στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές 

εξελίξεις και σε ένα κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων συνεργασίας. Τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να επικεντρωθούν σε ζητήματα 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, νομισματικής πολιτικής και εποπτείας των 

Τραπεζών στην αρχική φάση της συνεργασίας. Η ΕΚΤ εφαρμόζει το πρόγραμμα των 

δραστηριοτήτων συνεργασίας σε συνεργασία με τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες του 

Ευρωσυστήματος (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). 

Στις 19 Δεκεμβρίου 2013 η ΕΚΤ έθεσε ακόμα ένα στόχο ενίσχυσης της 

συνεργασίας της με τις Κεντρικές Τράπεζες των υποψήφιων χωρών προς ένταξη στην 

ΕΕ των Δυτικών Βαλκανίων, την Τράπεζα της Αλβανίας (BoA), την Κεντρική 

Τράπεζα της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου (CBRK) και την Εθνική Τράπεζα της 
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Δημοκρατίας της Μακεδονίας (NBRM). Πιο συγκεκριμένα, υπογράφηκε συμφωνία 

έναρξης ενός προγράμματος τεχνικής συνεργασίας με συνολική χρονική διάρκεια 18 

μηνών από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2015 (Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα). 

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να προετοιμάσει τις 3 αυτές Κεντρικές Τράπεζες για 

ένταξη στο ΕΣΚΤ, τη στιγμή που οι αντίστοιχες οικονομίες τους έχουν τα προσόντα 

για ένταξη στην ΕΕ. Στο πλαίσιο του προγράμματος, προβλεπόταν η δημιουργία 

εκθέσεων αξιολόγησης για τη BoA και την CBRK και ο εντοπισμός περαιτέρω 

προόδου που απαιτείται για την κάλυψη των προτύπων των Κεντρικών Τραπεζών της 

ΕΕ. Επιπλέον, το πρόγραμμα προβλεπόταν ότι θα προβεί σε απολογισμό των 

προτεραιοτήτων για την περαιτέρω ενίσχυση της NBRM μετά από αξιολόγηση των 

αναγκών των λειτουργιών της NBRM η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών 

2012 και 2013 (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). 

Τον Αύγουστο του 2014 η ΕΚΤ προχώρησε σε μία ακόμα συμφωνία σε αυτή με 

την Κεντρική Τράπεζα του Μαυροβουνίου όπου υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας 

για την υλοποίηση προγράμματος τεχνικής συνεργασίας για την περίοδο Σεπτέμβριος 

2014-Μάρτιος 2015. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να βοηθήσει την Κεντρική 

Τράπεζα του Μαυροβουνίου στην προετοιμασία για την ένταξή της στο ΕΣΚΤ, τη 

στιγμή που η χώρα θα πληρούσε τις προϋποθέσεις για ένταξη στην ΕΕ. Στο πλαίσιο 

του προγράμματος αυτού, προβλεπόταν η δημιουργία έκθεσης εκτίμησης των 

αναγκών και ο εντοπισμός περαιτέρω προόδου που απαιτούνταν για την κάλυψη των 

προτύπων των Κεντρικών Τραπεζών της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). 

Δύο ακόμα σημαντικές συνεργασίες που σημείωσε η ΕΚΤ ήταν αυτές με τη Λαϊκή 

Τράπεζα της Κίνας και με την Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Το 

Σεπτέμβριο του 2008 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΚΤ και της 

Λαϊκής Τράπεζα της Κίνας. Σύμφωνα με αυτό τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία 

σχέσεων συνεργασίας των 2 αυτών Τραπεζών στους τομείς δραστηριότητάς τους, για 

την ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και για τις αποσπάσεις προσωπικού. Η συμφωνία 

αυτή αρχικά είχε τριετή ισχύ ενώ στη συνέχεια η ισχύς της επιμηκύνθηκε για άλλα 3 

χρονιά το 2011. Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε και μεταξύ της ΕΚΤ και της 

Κεντρικής Τράπεζας της Δημοκρατίας της Τουρκίας κατά το έτος 2012. Το μνημόνιο 
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αυτό προέβλεπε τη συνεργασία των 2 ιδρυμάτων σε τομείς δραστηριοτήτων των 

Κεντρικών Τραπεζών, για αποσπάσεις προσωπικού και ανταλλαγής πληροφοριών. Η 

συνεργασία σε πρώτο πλάνο επικεντρώνεται σε τομείς νομισματικής πολιτικής, 

διεθνών σχέσεων και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, επικοινωνίας και έρευνας 

(Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). 

 

 

5.4  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤ 

 

Η ΕΚΤ συμμετέχει στην εκπροσώπηση της ζώνης του ευρώ σε διεθνές επίπεδο, 

γεγονός που σημαίνει ότι εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά τα 

θέματα της ΟΝΕ στους διεθνείς οργανισμούς και επίσημα συνέδρια. Η ακριβής φύση 

αυτής της συμμετοχής εξαρτάται από την κατανομή των αρμοδιοτήτων στο 

εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών 

της. Έτσι, ανάλογα με το θέμα υπό συζήτηση, η συμμετοχή της ΕΚΤ σε διεθνείς 

οργανισμούς και συνεδρία μπορεί λάβει τη μορφή αποκλειστικής αντιπροσώπευσης 

των θέσεων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη διαμόρφωση των δικών του 

θέσεων της ΕΚΤ παράλληλα με εκείνες των άλλων φορέων χάραξης πολιτικής σε 

κοινοτικό και εθνικό επίπεδο (CEMLA, 2013). 

Οι κύριες δραστηριότητες της ΕΚΤ στο πεδίο της διεθνούς συνεργασίας 

περιλαμβάνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων με άλλους φορείς, που 

είναι υπεύθυνοι για την χάραξης πολιτικής στο πλαίσιο πολυμερών οργανισμών και 

φορέων. Η αξιολόγηση των οικονομικών εξελίξεων και πολιτικών σε ιδιαίτερης 

βαρύτητας οικονομικές περιοχές είναι αρκετά σημαντική στο πλαίσιο αυτό, 

δεδομένου ότι ενισχύει την ικανότητα της ΕΚΤ να αναλύει τον αντίκτυπο των 

εξωτερικών εξελίξεων στην οικονομία της ζώνης του ευρώ. Οι ανταλλαγές 

πληροφοριών και απόψεων συμπληρώνονται επιπλέον με την εποπτεία που 

πραγματοποιείται  από ανεξάρτητους οργανισμούς, όπως το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο (ΔΝΤ) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 

(Scheller H. K., The European Central Bank: History, Role and Function., 2006). 
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Η ΕΚΤ συμμετέχει επίσης στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την 

ανάπτυξη κοινών αντιλήψεων σε μια σειρά από βέλτιστες πρακτικές και κανόνες που 

έχουν σχεδιαστεί για να καταστίσουν τη χάραξη πολιτικής πιο αποτελεσματική και 

διαφανής. Οι βέλτιστες πρακτικές καθορίζονται συνήθως στο πλαίσιο βασικών 

αρχών, προτύπων και κωδίκων που πρέπει να εφαρμοστούν σε κάθε μεμονωμένη 

χώρα σε εθελοντική βάση. Η αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών ενθαρρύνει την 

άμιλλα και τη διαφάνεια μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, καθιστώντας έτσι 

την έννοια της χρηστής δημόσιας διοίκησης σε κεντρικό συστατικό στοιχείο της 

διεθνούς συνεργασίας (Scheller H. K., The European Central Bank: History, Role and 

Function., 2006). 

Οι διεθνείς δραστηριότητες της ΕΚΤ μπορούν συνοψιστούν παρακάτω ως εξής 

(Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα): 

 συμμετέχει στις συνεδριάσεις του ΔΝΤ κατέχοντας την ιδιότητα του 

μόνιμου παρατηρητή 

 έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε συνόδους των υπουργών οικονομικών και 

των διοικητών των Κεντρικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων της Ομάδας των 20 

(G20), των υπουργών οικονομικών και των διοικητών των Κεντρικών 

Τραπεζικών Ιδρυμάτων της Ομάδας των 7 (G7) καθώς και λοιπών φορέων 

 αποτελεί μέλος και μέτοχος της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (ΒΙS). 

Με την ιδιότητα της αυτή συμμετέχει σε όλα τα διοικητικά και εποπτικά 

όργανα της  

 έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας του 

ΟΟΣΑ. Σε αυτές ενεργεί ως ανεξάρτητο μέλος της αποστολής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· 

 έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα συμμετοχής στο Συμβούλιο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board), το οποίο 

συστάθηκε τον Απρίλιο του 2009 από τα ηγετικά μέλη της ομάδας των 20 

Ολοκληρώνοντας το ζήτημα των διεθνών σχέσεων της ΕΚΤ αξίζει να σημειωθεί 

ότι η ΕΚΤ διατηρεί αρκετές διμερείς σχέσεις μεταξύ άλλων Κεντρικών τραπεζικών 

http://www.g20.org/
http://www.g20.org/
http://www.g20.org/
http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
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ιδρυμάτων παγκοσμίως. Παράλληλα, παρουσιάζει ενεργό δράση σε δραστηριότητες 

που οργανώνονται από διαφόρους περιφερειακούς και διαπεριφερειακούς φορείς και 

συμμετέχει σε δραστηριότητες περιφερειακών και πολυμερών αναπτυξιακών 

τραπεζικών ιδρυμάτων. 

 

 

5.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤ 

 

Η τεχνική βοήθεια περιλαμβάνει εκείνες τις υποστηρικτικές ενέργειες μέσω των 

οποίων οι Κεντρικές Τράπεζες μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους, ανταλλάζουν 

βέλτιστες πρακτικές, συμβάλλουν στην ενίσχυση των ικανοτήτων ή καθιστούν το 

ανθρώπινο κεφάλαιο διαθέσιμο για άλλο Κεντρικό Τραπεζικό Ίδρυμα. Ως εκ τούτου, 

αποκλείει τις συνήθεις πρακτικές του τακτικού πολιτικού διαλόγου μεταξύ των 

Κεντρικών Τραπεζών ή πιο εκτεταμένες μορφές της συνεργατικής δραστηριότητας, 

όπως για παράδειγμα η σύναψη των συμφωνιών που υποστηρίζουν ρυθμίσεις για τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, ή το συλλογικό ορισμό κοινών προτύπων και 

πρακτικών29.  

Ενώ η ουσία της τεχνικής βοήθειας μεταξύ των Κεντρικών Τραπεζών είναι η 

μεταφορά τεχνογνωσίας, ο απώτερος στόχος είναι πολύ περισσότερο από μια απλή 

μεταφορά. Όταν διαθέτουν τις γνώσεις τους στη διάθεση των συναδέλφων τους, οι 

Κεντρικές Τράπεζες δεν ενεργούν μόνο για να βοηθήσει η μία την άλλη να φτάσει σε 

υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού, ανεξαρτησίας και διαφάνειας, αλλά και να 

συμβάλει στην προώθηση της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε 

παγκόσμιο επίπεδο (ECB, 2008). 

                                                 

29

 � ECB. (2008). The Eurosystem as a provider of technical assistance to EU neighbouring 

regions. ECB Monthly Bulletin, July 2008.
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Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι Κεντρικές Τράπεζες έχουν 

ενσωματώσει στις λειτουργίες τους τις τεχνολογικές εξελίξεις και χρησιμοποιούν 

εξελιγμένες τεχνικές εφαρμογές, με αντίκτυπο την αναβάθμιση των λειτουργικών 

τους συστημάτων. Οι Κεντρικές τράπεζες έχουν λάβει την υποστήριξη από 

αντίστοιχα Τραπεζικά Ιδρύματα ώστε να προετοιμαστούν για την ανάπτυξη και 

εφαρμογή των στρατηγικών νομισματικής πολιτικής προσανατολισμένης στη 

σταθερότητα, να εμπλουτίσουν τα εργαλεία παρέμβασή τους στις αγορές χρήματος 

και συναλλάγματος, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των 

συστημάτων πληρωμών τους, να εμβαθύνουν την ικανότητά τους να αναλύουν 

οικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις, να ενισχύσουν τη χρήση των τεχνικών 

πρόβλεψης, να βελτιώσουν τα συστήματα εποπτείας τους, για την καταπολέμηση του 

ξεπλύματος χρήματος, για τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, για τη 

βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των τραπεζογραμμάτιων τους, για την 

ενίσχυση της ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας καθώς και για τη βελτίωση της 

ποιότητας της διακυβέρνησης της κεντρικής τράπεζας (ECB, 2008). 

Εντός του Ευρωσυστήματος, το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων τεχνικής 

βοήθειας αναλαμβάνεται από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Αυτό αντανακλά το 

γεγονός ότι για δεκαετίες τώρα οι Κεντρικές τράπεζες των χωρών της ΕΕ έχουν 

αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με αντίστοιχα Τραπεζικά Ιδρύματα 

διεθνώς. Οι εθνικές Κεντρικές τράπεζες λειτουργούν βάση διαφορετικών 

διαδικασιών, ακολουθώντας συγκεκριμένα πρότυπα που αντανακλούν στην ιστορία 

τους, στη διαμόρφωση των θεσμών τους και συχνά στις εξωτερικές σχέσεις των 

χωρών τους (ECB, 2008). 

Η ΕΚΤ δεν επιδιώκει συστηματικά μια ενεργό πολιτική τεχνικής βοήθειας, αλλά 

δέχεται και, όταν είναι δυνατόν, φιλοξενήσει μια ποικιλία αιτήσεων, που καλύπτουν 

ένα ευρύτατο σύνολο θεμάτων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία χρόνια δίνονται 

σε ζητήματα που σχετίζονται με τα συστήματα πληρωμών, τις στατιστικές πράξεις 

και τις πράξεις αγοράς . Όπως και πολλές άλλες Κεντρικές τράπεζες, κάθε χρόνο η 

ΕΚΤ καλεί ένα εκτεταμένο αριθμό Κεντρικών Τραπεζών από όλο τον κόσμο για να 

παρακολουθήσουν εξειδικευμένα συνέδρια που διοργανώνονται για το προσωπικό 

των Κεντρικών Τραπεζών. Η ΕΚΤ διοργανώνει ετήσιες εκδηλώσεις για τις 
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στατιστικές πράξεις και για θέματα πληρωμών και διακανονισμού και, κάθε δύο 

χρόνια πραγματοποιείται μια Διάσκεψη Κεντρικών Τραπεζών με υψηλού επιπέδου 

συμμετοχή από τις Κεντρικές τράπεζες και άλλα θεσμικά όργανα (ECB, 2008). 

Αρκετές Αρχές ή Κεντρικές τράπεζες έχουν επίσης ζητήσει τη στήριξη της ΕΚΤ 

στην προετοιμασία τους για την επικαιροποίηση της νομοθεσίας της Κεντρικής 

Τράπεζας ή της σχετικής δευτερογενούς νομοθεσίας, δεδομένης της εμπειρίας της 

ΕΚΤ με την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών των κρατών 

μελών της ΕΕ.. Παρόμοια αιτήματα έχουν προέλθει κυρίως από τις αρχές των χωρών 

που συμμετέχουν στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ, είτε ως υποψήφιες ή δυνητικά 

υποψήφιες χώρες όπως για παράδειγμα, από την Αλβανία, την Κροατία, την Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Σερβία και την Τουρκία. Ωστόσο, 

οι αρχές και οι φορείς από χώρες χωρίς να κατέχουν την προοπτική της ένταξης στην 

ΕΕ έχουν ζητήσει και λάβει τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ σχετικά με 

ζητήματα που αναφέρονται στις προτάσεις νομοθετημάτων της κεντρικής τράπεζας, 

οι οποίες αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ των αρχών στις χώρες τους 

(ECB, 2008). 

Το Ευρωσύστημα συνεχίζει και εμβαθύνει τις δραστηριότητες του σχετικά με την 

τεχνική υποστήριξη των Κεντρικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων, δραστηριότητες που οι 

Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες της είχαν εγκαινιαστεί πολύ πριν την έναρξή του 

Ευρωσυστήματος. Η αύξηση του όγκου των αιτήσεων για την υποστήριξη που το 

Ευρωσύστημα λαμβάνει από τις Κεντρικές Τράπεζες τρίτων χωρών, είναι σε τελική 

ανάλυση η απόδειξη της ικανότητας της Ευρώπης να καταστήσει τον κεντρικό 

τραπεζικό τομέα, ως μια υπηρεσία προς υιοθέτηση και σε χώρες εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα δείχνουν ότι το τραπεζικό μοντέλο της ΕΕ 

προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού Κεντρικών Τραπεζών παγκοσμίως. 

Ενεργώντας από κοινού, η εμβέλεια του Ευρωσυστήματος έχει επίσης αυξηθεί 

σημαντικά, σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την ίδρυση της ΟΝΕ, που μπορεί να 

θεωρηθεί ένα ακόμα επιπρόσθετο όφελος από τη δημιουργία της Νομισματικής 

Ένωσης στην Ευρώπη (ECB, 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ Η 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι διαχωρισμένη σε 17 τομείς εργασίας, με 

την οργανωτική της δομή να αντανακλά τόσο τη λειτουργία της όσο και την επιθυμία 

της ιεραρχίας της. Στα πλαίσια ολοκλήρωσης αυτού του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε 

με τις σχέσεις εργασίας που έχουν αναπτυχθεί στους κόλπους λειτουργίας της ΕΚΤ 

όπως επίσης και στις συνθήκες εργασίας του προσωπικού της. Πιο συγκεκριμένα, θα 

συζητήσουμε κάποια στοιχεία για το προσωπικό της ΕΚΤ και τις σχέσεις που 

δημιουργεί μεταξύ του αλλά και με την ΕΚΤ ενώ θα αναφερθούν κάποιες 

πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας του. ολοκληρώνοντας το παρόν 

κεφάλαιο θα συζητήσουμε την εφαρμογή της στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων της 

ΕΚΤ, η οποία θεμελιώνεται μέσω της τεχνικής υποστήριξης που είναι διατεθειμένη να 

παράσχει. 

 

 

 

 



63 

 

6.2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

 

6.2.1 Το προσωπικό και οι σχέσεις του 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την ικανότητα να ορίζει την πολιτική 

εργασίας τους προσωπικού της αυτόνομα. Αυτή η αυτονομία της αποτελεί ένα μέρος 

της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ όπως αυτή έχει καθιερωθεί σύμφωνα με το Άρθρο 18 της 

Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τεκμηριώνεται με το Άρθρο 36 του 

καταστατικού ΕΣΚΤ 30. 

Η ΕΚΤ απασχολεί προσωπικό το οποίο προέρχεται από όλα τα κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι χώρες οι οποίες 

είναι σε καθεστώς υπό ένταξη. Περί τα τέλη του 2005, ο αριθμός του προσωπικού 

που απασχολούσε η ΕΚΤ σε μόνιμη βάση ή με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 

(τουλάχιστον 12 μηνών) ήταν 1.360. Είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι η ΕΚΤ 

προσφέρει συμβάσεις μικρής διάρκειας (συνήθως ενός έτους), προκειμένου να 

καλύψει τις προσωρινές ανάγκες στελέχωσης οι οποίες ανακύπτουν. Ως εκ τούτου 

προσλαμβάνει εμπειρογνώμονες από τις Κεντρικές Τράπεζες του ΕΣΚΤ για μικρά 

χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανταλλαγής προσωπικού εντός του 

Ευρωσυστήματος (Scheller K. H., 2006).  

Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της ΕΚΤ κατέχει επαγγελματικά προσόντα 

ενώ απασχολείται με την ανάλυση και την έρευνας όπως επίσης και με την εταιρική 

διαχείριση. Σαν πυρήνας και επικεφαλής του Ευρωσυστήματος, η ΕΚΤ έχει 

δημιουργήσει ένα σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, ο οποίος απαιτεί διευθυντικές 

                                                 

30

 � Scheller, H. K. (2006). The European Central Bank: History, Role and Function. Eurobean 

Central Bank.
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και αναλυτικές ικανότητες. Οι περισσότεροι από τους συγκεκριμένους επαγγελματίες 

έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στον κλάδο των οικονομικών σε προπτυχιακό ή 

σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Scheller K. H., 2006). 

Είναι σκόπιμο να σημειώσουμε ότι το προσωπικό της ΕΚΤ επιλέγεται, διορίζεται 

και προάγεται σύμφωνα με τα επαγγελματικά του προσόντα ενώ λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη οι αρχές όπως είναι η δημοσιότητα, η διαφάνεια, η ίση πρόσβαση και 

η μη διενέργεια διακρίσεων. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αρχές, οι κανόνες 

προσλήψεων οι οποίοι εγκρίνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή ορίζουν τη 

διαδικασία της επιλογής η οποία είναι προσανατολισμένη προς τη διασφάλιση 

υψηλού επιπέδου ατόμων, τα οποία διακρίνονται για την ακεραιότητά τους (Scheller 

H. K., 2004). 

Τηρώντας αυτές τις αρχές και τους κανονισμούς, η διαδικασία επιλογής 

προσωπικού έχει ως στόχο να εξασφαλίσει μία ευρύτερη, γεωγραφική βάση μεταξύ 

των υπηκόων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς όμως να 

λαμβάνονται υπόψη φυλετικά ή εθνοτικά χαρακτηριστικά ή στοιχεία 

θρησκείας,/πεποιθήσεων/γενετήσιου προσανατολισμού/αναπηρίας. Στα πλαίσια 

λειτουργίας της ΕΚΤ δεν ισχύει η τήρηση κάποιας ποσόστωσης ανά εθνικότητα στη 

διαδικασία επιλογής του προσωπικού. Αντιθέτως, η πολιτικής της αφορά στην 

προώθηση σε ολόκληρη της Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω ειδικών εκστρατειών 

πληροφόρησης, της διασφάλισης ίσως όρων ανταγωνισμού για όλες τις εθνικότητες 

της Ζώνης του Ευρώ (Scheller K. H., 2006). 

Στα πλαίσια της πολυεθνικής σύνθεσης του προσωπικού της ΕΚΤ, η τελευταία έχει 

ενσωματώσει τη διαχείριση της διαφορετικότητας στην ημέρα της εργασίας. Μέσω 

της διαχείρισης της διαφορετικότητας επιδιώκεται η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 

των υπαλλήλων προκειμένου να δημιουργήσουν ένα παραγωγικό και σεβαστό 

εργασιακό περιβάλλον στο οποίο τα ταλέντα θα αξιοποιούνται πλήρως και θα 

εκπληρώνονται οι οργανωτικοί στόχοι που τίθενται (Scheller K. H., 2006).  

Τα δικαιώματα του προσωπικού της ΕΚΤ προστατεύονται από το νομικό σύστημα 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

έχει δικαιοδοσία επί οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ της ΕΚΤ και του προσωπικού 
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της. Τα δικαιώματα του προσωπικού περιλαμβάνουν ακόμη και το δικαίωμα στην 

απεργία. Οι εργασιακές σχέσεις μεταξύ της ΕΚΤ και του προσωπικού της διέπονται 

από τις συμβάσεις εργασίες οι οποίες συνάπτονται σύμφωνα με τους τρέχοντες όρους 

απασχόλησης. Οι κανόνες οι οποίοι θεσπίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή, 

καθορίζουν συνήθως και τις λεπτομέρειες της εφαρμογής του καθεστώτος. Πρέπει να 

τονίσουμε ότι οι εργασιακές σχέσεις υποκινούνται από τα συμφέροντα της 

υπηρεσίας31. Ένας ανεξάρτητος Κοινωνικός Σύμβουλος παρέχει εμπιστευτικές 

συμβουλές σε όλα τα μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ σε θέματα που σχετίζονται με 

την εργασία και μεσολαβεί για την επίλυση των διαπροσωπικών συγκρούσεων στο 

χώρο εργασίας. Η ΕΚΤ έχει επίσης διορίσει ένα ανεξάρτητο σύμβουλο, ίσων 

ευκαιριών ο οποίος παρέχει συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τις ίσες 

ευκαιρίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου όπως για παράδειγμα, σε σχέση με το 

φύλο, την εθνικότητα και την ηλικία (Scheller K. H., 2006). 

 

6.2.2 Οι συνθήκες απασχόλησης του προσωπικού  

 

Οι όροι απασχόλησης του προσωπικού της ΕΚΤ καθορίζονται σύμφωνα με το 

Διοικητικό Συμβούλιο ενώ τίθενται σε ισχύ από τον Κανονισμό της Υπηρεσιακής 

Κατάστασης που εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή. Οι εν λόγω όροι 

αποτελούν ένα αναπόσπαστο μέρος των ατομικών συμβάσεων εργασίας μεταξύ της 

ΕΚΤ και των μελών που απαρτίζουν το προσωπικό της. 

Τόσο οι μισθοί όσο και οι κοινωνικές παροχές που προσφέρονται στο προσωπικό 

της ΕΚΤ, είναι συγκρίσιμες με εκείνες αντίστοιχων ευρωπαϊκών και διεθνών 

οργανισμών, οι οποίοι λειτουργούν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πρέπει να σημειώσουμε 

ότι η ΕΚΤ διαθέτει υποστηρικτικά προγράμματα για τα μέλη, τα οποία πρόκειται να 

εισχωρήσουν στο προσωπικό της, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη μετακίνησή 

                                                 

31

 � European Central Bank. (2012, January 1). Conditions of Employment for Staff of the 

European Central Bank. σσ. 1-15.
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τους στη Φρανκφούρτη. Επιπλέον, η ΕΚΤ προσφέρει και κοινωνικές παροχές όπως 

είναι η φροντίδα των παιδιών του προσωπικού της εντός των διεθνών, εκπαιδευτικών 

εγκαταστάσεών της. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι από το Σεπτέμβριο 

του 2002, στα παιδιά του προσωπικού της ΕΚΤ δίνεται η δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν το νέο Ευρωπαϊκό Σχολείο, το οποίο εδρεύει στα βορειοδυτικά της 

Φρανκφούρτης (Scheller K. H., 2006).  

Η ΕΚΤ παρέχει στα μέλη του προσωπικού της θέσεις εργασίας, οι οποίες 

συμμορφώνονται με τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας. Τα εν λόγω πρότυπα 

ισοδυναμούν με τις απαιτήσεις του Συμβουλίου 89/391/ΕΟΚ της 12ης Ιουνίου του 

1989, αναφορικά με την εφαρμογή των μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της 

ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. Κατά την ερμηνεία 

των δικαιωμάτων και τω υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές τις οδηγίες, πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη οι νομικές πράξεις για τη μεταφορά τους στο γερμανικό 

δίκαιο, στο βαθμό που η ΕΚΤ δεν έχει υιοθετήσει τους δικούς της κανόνες (European 

Central Bank, 2012). 

Αναφορικά με το μισθολόγιο που έχει καθιερωθεί από την ΕΚΤ, πρέπει να 

σημειώσουμε ότι σε αυτό το μισθολόγιο συγκαταλέγονται και οι απολαβές των μελών 

της Εκτελεστικής Επιτροπής, αυτό υπόκειται σε φόρο εισοδήματος ο οποίος 

επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα προς όφελος του προϋπολογισμού της. 
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6.3 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. 

 

Η στρατηγική των ανθρωπίνων πόρων της ΕΚΤ επικεντρώνεται με έναν 

αυξανόμενο αριθμό προς την παροχή ουσίας στις κοινές αξίες, οι οποίες 

προσδιορίζονται στη δήλωση της αποστολής της ΕΚΤ. Ο συγκεκριμένος τομέας 

περιλαμβάνει μέτρα για την προώθηση της εσωτερικής αλλά και της εξωτερικής 

κινητικότητας, την ενίσχυση, τις διευθυντικές και τις ηγετικές ικανότητες αλλά και να 

αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάρτισης για τη συνεχή απόκτηση 

δεξιοτήτων και την ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων (Scheller K. H., 2006). 

Όσον αναφορά τους τρόπους εφαρμογής της στρατηγικής των ανθρωπίνων πόρων, 

αυτή παρέχεται κατά κύριο λόγο μέσω της τεχνικής βοήθειας μεταξύ των Κεντρικών 

Τραπεζών και καλύπτει μία εξαιρετικά ποικιλόμορφη σειρά από δραστηριότητες. Η 

βοήθεια μπορεί να δοθεί από τις Κεντρικές Τράπεζες μέσω των Κέντρων Κατάρτισής 

τους, προσφέροντας ποικιλία μαθημάτων κατάρτισης ή άλλες μαθησιακές 

δραστηριότητες. Επίσης, μπορεί να λάβει τη μορφή συνεδρίων και σεμιναρίων τα 

οποία παρακολουθούν εκπρόσωποι άλλων Κεντρικών Τραπεζών σε όλον τον κόσμο. 

Η τεχνική βοήθεια μπορεί επίσης να χορηγηθεί απευθείας σε δικαιούχα Τραπεζικά 

Ιδρύματα, όπως για παράδειγμα μέσω της μόνιμης απόσπασης προσωπικού, την 

υποστήριξη, τη δημιουργία θεσμών και πολιτικών ή τακτικές αποστολές, είτε σε 

τεχνικό είτε σε πολιτικό επίπεδο. Οι Κεντρικές τράπεζες μπορούν να ενεργούν 

μονομερώς ή να συνάπτουν συμφωνίες με μη Κεντρικές τράπεζες όπως με τα Διεθνή 

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, τα όργανα της ΕΕ ή τις δικές τους κυβερνήσεις (ECB, 

2008). 

Σε αρκετές περιπτώσεις το προσωπικό της ΕΚΤ έρχεται αντιμέτωπο με 

συγκεκριμένα αιτήματα. Αναλυτικότερα, παρέχει τακτικά πληροφορίες και τεχνικές 

συμβουλές σχετικά με το πώς οι Κεντρικές τράπεζες και άλλες αρχές μπορούν να 

προετοιμάσουν κατάλληλα τη δημιουργία των δικών τους νομισματικών ενώσεων ή 

την ενίσχυση των υφιστάμενων. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει παρουσιαστεί από τις αρχές 
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τρίτων χωρών σχετικά με το πώς οι προετοιμασίες για την ΟΝΕ συντονίστηκαν από 

το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα μεταξύ της χρονικής περιόδου 1994 και 1998. 

Επίσης, έχουν υποβληθεί αιτήσεις από τις αρχές των διαφόρων περιφερειακών 

ομάδων της Αφρικής όπως την Κοινή Αγορά της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής, τη 

Νομισματική ζώνη της Δυτικής Αφρικής, και τη Δυτικοαφρικανική Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση για την απόκτηση συμβουλών πολιτικής από την ΕΚΤ στη 

δημιουργία των νομισματικών ενώσεων (ECB, 2008). 

Η δημιουργία λοιπόν της ΕΚΤ και του ΕΣΚΤ, είναι μία καινοτομία η οποία 

απεικονίζει πολλές διαδικασίες “κλειδιά” σχετικά με το διακρατικό management. 

Όλοι αυτοί οι αλληλοεπιδρώμενοι οργανισμοί είναι φορείς ηγετικών πρωτοβουλιών 

που επηρρεάζουν τις εργασιακές σχέσεις των περίπου 60.000 υπαλλήλων στο δίκτυο 

των εθνικών κεντρικών τρταπεζών στην ευρωπαϊκή ένωση. 

Η ανάγκη συνεργασίας και δημιουργίας μιας ενιαίας οργανωσιακής κουλτούρας 

είναι έντονη και σταδιακά επιτυγχάνεται μέσω αποσπάσεων στελεχών των κεντρικών 

τραπεζών στην ΕΚΤ, τακτικών συνεδριάσεων και ομάδων εργασίας επίλυσης κοινών 

προβλημάτων. 

Καθώς λοιπόν πολλές αρμοδιότητες των κεντρικών τραπεζών μεταφέρθηκαν στην 

ΕΚΤ, δημιουργήθηκε ένα κλίμα έντονης ανησυχίας στους εργαζόμενους αναφορικά 

με το μέλλον τους. 

Το 2001 διενεργήθηκε μια έρευνα από το ¨Open Univercity Business School¨της 

Μεγάλης Βρετανίας η οποία είχε ως αντικείμενο μελέτης την επίδραση που είχε στο 

ανθρώπινο δυναμικό η δημιουργία του ΕΣΚΤ και η εναρμόνησή του με την ΕΚΤ. 

Η έρευνα ολοκληρώθηκε σε τέσσερα στάδια. Το πρώτο αφορούσε ενδελεχή 

μελέτη βιβλίων και άρθρων, το δεύτερο συνεντεύξεις με μέλη ορισμένων κεντρικών 

τραπεζών (Bank of England, Banque de France, Bank of Italy, Riksbank in Sweden) 

οι οποίες καταγράφονταν ( η διοίκηση της ΕΚΤ αρνήθηκε να συνεργαστεί), στο τρίτο 

στάδιο εστάλησαν ερωτηματολόγια στα Ανώτερα Συνδικαλιστικά μέλη των τραπεζών 

που αφορούσαν πληροφορίες για το προσωπικό ( αριθμός 

εργαζομένων,μισθολόγια,εργασίες και άλλα δημογραφικά στοιχεία) και τέλος στο 

τέταρτο στάδιο ζητήθηκε από το προσωπικό να συμπληρώσουν ένα online 
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ερωτηματολόγιο με στόχο να εντοπίσουν πιο προσωπικά δεδομένα και εμπειρίες από 

προσωπικό διαφορετικών βαθμίδων ( απαντήθηκαν από 13 εκ των 15 κεντρικών 

τραπεζών στις οποίες στάλθηκαν). 

Η έρευνα έδειξε πως εξαιτίας των οργανωσιακών καινοτομιών σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο, πολλές εργασίες σε παραδοσιακά τμήματα των εθνικών τραπεζών φθήνουν 

ενώ ισχυροποιούνται νέες λειτουργίες. Αυτό οδηγεί σε πιέσεις των Διοικητών των 

τραπεζών να εστιάσουν σε κάποια βασικά τμήματα και σε κάποιες περιπτώσεις να 

προσανατολιστούν σε outsourcing. Ταυτόχρονα όμως, έντονη είναι και η προσπάθεια 

ένταξης νέων εργασιών στους κύκλους των εθνικών τραπεζών σε μια ανάγκη 

εξισορρόπησης απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις. 

Παρόλαυτα, η συμμετοχή σε ένα Ευρωπαϊκό σύστημα τραπεζών παρέχει ευκαιρίες 

στο προσωπικό για εξέλιξη αλλά και για ανταλλαγή πληροφοριών που θα οδηγήσουν 

σε καλές πρακτικές. Σε όλους τους υπαλλήλους των εθνικών τραπεζών άλλωστε 

παρέχεται η δυνατότητα να εργαστούν για ορισμένο χρονικό διάστημα στην ΕΚΤ 

εφόσον το επιθυμούν και πληρούν ορισμένες προυποθέσεις. Η έρευνα εξάλλου έδειξε 

την ικανοποίησή τους ως αναφορά την εκπαίδευση και την εξέλιξή τους. Σχετικά 

τμήματα ¨Πολιτικής Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης¨ 

παρατηρούνται στα οργανογράμματα όλων των κεντρικών τραπεζών 

συμπεριλαμβανομένης και της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Περαιτέρω εναρμόνηση εργασιών με την ΕΚΤ αλλά και συγκεντρωτισμός 

προβλέπεται και στο μέλλον, κάτι που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε μεταβολές στις 

δομές των κεντρικών τραπεζών. Είναι γεγονός ότι μεγάλο μέρος των εθνικών 

κετρικών τραπεζών στην ευρώπη υποβάλλονται σε μια μεταμόρφωση. Οδηγούνται σε 

αμφισβήτηση παλαιών πρακτικών και εστίση σε νέες. Καμοία μετάβαση δεν 

πραγματοποιήται χωρίς δυσκολίες και σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας οι Διοικητές 

των τραπεζών καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην εναρμόνηση με το 

Ευρωπαϊκό Σχέδιο και την προστασία των εθνικών θεσμικών συμφερόντων, μέρος 

των οποίων είναι και η διασφάλιση του Ανθρώπινου Δυναμικού τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 

7.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα εργασία αποτέλεσε ένα εγχείρημα εξέτασης της λειτουργικής σχέσης 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες καθώς και 

την επίδραση της σχέσης αυτής στο ανθρώπινο δυναμικό. Ο θεσμός της ίδρυσης 

Κεντρικών Τραπεζών προήλθε έπειτα από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και απαιτήσεις της παγκόσμιας οικονομίας. Στόχος 

της ίδρυσης αυτών των τραπεζών, ήταν η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 

τραπεζικού συστήματος και της συνολικής οικονομίας. Με την πάροδο του χρόνου 

αναγνωρίστηκε η σημαντική συνεισφορά αυτών των ιδρυμάτων και σημειωθήκαν 

σημαντικές αλλαγές τόσο στο ρόλο τους όσο και στις επιμέρους λειτουργιές τους. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη στην ανάπτυξη 

των Κεντρικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Η ίδρυσή της οφείλεται στην 

πραγματοποίηση της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης και οι κύριοι στόχοι της 

είναι τη συνεργασία των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών και η διατήρηση της 

νομισματικής και της χρηματοοικονομικής σταθερότητας εντός της ευρωπαϊκής 

επικράτειας. Για την πραγματοποίηση των στόχων αυτών η ΕΚΤ καλείται να συνάψει 

συνεργασίες όχι μονό με τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλα και με τα Διεθνή Κεντρικά Τραπεζικά Ιδρύματα και τους 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. 
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Η συνεργασία μεταξύ των Κεντρικών Τραπεζών θεωρείται αναγκαία για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  Η 

συνεργασία αυτή περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα λειτουργικών δραστηριοτήτων. Στις 

δραστηριότητες αυτές συγκαταλέγεται η παροχή βοήθειας η οποία μπορεί να 

αναφέρεται σε ζητήματα παραδοσιακών τομέων πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών 

αλλά και σε λοιπές υπηρεσίες όπως και τεχνικής φύσεως. 

Η ΕΚΤ έχει συνάψει κατά καιρούς διάφορες συνεργασίες με Διεθνή Κεντρικά 

Τραπεζικά Ιδρύματα παρέχοντάς τους βοήθεια για τη διαμόρφωση στρατηγικών 

πολιτικών, ενώ παράλληλα προσφέρει και τεχνική υποστήριξη σε αυτά. Επιπλέον, 

προβαίνει στην πραγματοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων ή επιμέρους 

εκδηλώσεων με τη μορφή σεμιναρίων ή συνεδρίων, τα οποία έχουν ως απώτερο 

σκοπό την εναρμόνιση των Κεντρικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων στα πρότυπα της ΕΚΤ. 

Επίσης, η ΕΚΤ δίνει Ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση προτύπων για τη Διοίκηση 

του Ανθρωπίνου Δυναμικού καθώς έχει συνάψει συμφωνίες με αρκετά τραπεζικά 

ιδρύματα για αποσπάσεις ή ανταλλαγές προσωπικού. 

Οι συνεργασίες που πραγματοποιεί η ΕΚΤ με αλλά Εθνικά Κεντρικά Τραπεζικά 

Ιδρύματα για ζητήματα που αναφέρονται στην Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, 

επηρεάζουν τόσο την εξέλιξη και την ανάπτυξη του δικού της ανθρωπίνου δυναμικού 

όσο και των υπολοίπων Κεντρικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Στόχος της εν λόγω 

προσπάθειας είναι η αλληλοϋποστήριξη των Κεντρικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων στην 

ενίσχυση της απόδοσής τους άλλα και στην ανάπτυξη προτύπων για την ορθή 

επιτέλεση της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ώστε να εξασφαλιστεί εύρυθμη 

λειτουργία τους. 
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